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1. Wstęp
Program ZSMOPL Asystent służy do wysyłania komunikatów o obrotach i stanach produktów
leczniczych w ramach Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.
ZSMOPL Asystent posiada darmową wersję testową, która pozwala na weryfikację działania
programu przez 7 dni (program posiada pełną funkcjonalność). Po upływie okresu licencyjnego
historia wysyłek jest dostępna (możliwa do odczytu) w narzędziu.
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2. Rozpoczęcie pracy z programem
Po pierwszym uruchomieniu programu, otworzy się automatycznie zakładka Zarządzaj licencją,
gdzie widoczny jest pozostały czas do wygaśnięcia licencji.
W tym panelu użytkownik może aktywować licencję (online lub offline), dezaktywować licencję
lub ją przedłużyć.
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3. Zakładka Wysyłka
Pozwala na wysłanie pliku XML (zgodnego ze schematami udostępnianymi przez Ministerstwo
Zdrowia) lub wczytanie danych z pliku Excel (zgodnym ze wzorem wymaganym przez program)
i konwersję do XML w celu wysyłki na bramkę – zgodną z adresem wybranego środowiska
(produkcyjne, testowe lub własne).
Tutaj można przejść
do wizualizacji w MS
Excel

Tu dostępny jest
wybrany certyfikat

Tu dostępny jest
adres wybranego
środowiska

By rozpocząć proces wysyłki (przed wysyłką należy w ustawieniach dodać certyfikat do podpisu
oraz wybrać odpowiednie środowisko. Domyślnie wybrane jest środowisko produkcyjne)
należy nacisnąć przycisk „wybierz plik” i wskazać odpowiedni plik XML.
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Jeśli plik jest poprawny (zgodny ze strukturą), to przycisk „wyślij” będzie dostępny, a w oknie
widoczne będą informacje o pliku oraz jego status.

Jeśli plik jest błędny (niezgodny ze strukturą), to przycisk „wyślij” nie będzie dostępny, a w oknie
widoczne będą informacje o pliku oraz jego status i lista błędów.

By przejść do kolejnego kroku, czyli wysyłki należy wybrać „wyślij” – program automatycznie
podpisze plik, przy użyciu wskazanego certyfikatu (nie jest wymagane hasło).
By wrócić do poprzedniego kroku należy wybrać „wróć”.
Po kliknięciu ikony wizualizuj pojawi się wizualizacja danych w formie MS Excel.
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Po wysłaniu pojawi się ID wysyłki:

Następnie można rozpocząć od nowa „zacznij od nowa” lub przejść do historii (Zakładka
„Historia”).
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4. Zakładka Historia
W ramach zakładki historia wysyłek dostępna jest historia wszystkich wysłanych komunikatów.
Jeśli komunikat nie ma ID, to wysyłka zakończyła się niepowodzeniem.

Po wybraniu dowolnego wiersza i kliknięciu „zapisz pliki xml zapytania” pojawi się okno, w
którym należy wskazać folder oraz nazwę pliku, do którego aplikacja zapisze wyniki, tj.:




plik XML na podstawie, którego powstały komunikaty
plik XML z podpisanymi komunikatami (jeśli komunikaty zostały utworzone – mogą nie
zostać utworzone, np. jeśli certyfikat nie jest poprawny)
plik XML z odpowiedzią serwera (jeśli serwer odpowiedział)

Oprócz tego przy użyciu ikonki nad listą (po prawej) można usunąć rekord.
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5. Zakładka Wizualizacja
W ramach tej zakładki użytkownik może podejrzeć dane z pliku XML w formie Excel, a także w
formie Excel zapisać je na dysku.

Dostępne opcje to:









zapisz wzór – dzięki temu Użytkownik może zapisać wzorcowy plik MS Excel by
uzupełnić w nim dane, a następnie w takiej formie wczytać je do narzędzia w celu
wysłania.
Importuj dane – pozwala na wczytanie danych w formie MS Excel (zgodnym ze wzorem)
oraz XML. Dane są od razu konwertowane do wysyłki (po przejściu do zakładki wysyłka
można je wysłać).
Sprawdź dane – wykonuje podstawowe testy danych w MS Excel, pod kątem zgodności
ze strukturą. W przypadku błędów są one dostępne na liście błędów.
Dodatkowo błędy są opisane w formie komentarzy w komórkach MS Excel.
Klikanie wierszy na liście błędów powoduje przejście do odpowiednich komórek (których
błąd dotyczy) w MS Excel.
Zapisz do MS Excel – pozwala na zapisanie aktualnie wyświetlonych danych do MS
Excel (na dysku/we wskazanym miejscu).
Ukryj wstążkę/Pokaż wstążkę – rozwija dodatkowe opcje MS widoku danych.
Ikonki lupy (+/-) – pozwalają na przybliżenie lub oddalenie widoku.
Widok danych wyposażony jest w filtry na kolumnach.
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6. Zakładka Ustawienia
W ramach tej zakładki użytkownik może zarządzać częstotliwością tworzenia kopii zapasowych
(kopie zapasowe tworzone są zgodnie z wybranym interwałem, jeśli aplikacja jest uruchamiana.

Oprócz tego może ustawić walidacje w zakresie wysyłanych danych.
Opcja Aktualizacje pozwala na sprawdzenie, czy aplikacja jest aktualna i ewentualne
wymuszenie aktualizacji.
Oprócz tego użytkownik może zarządzać listą certyfikatów (w trakcie dodawania certyfikatu
do podpisu komunikatów niezbędne jest podanie hasła do certyfikatu. Podczas wysyłek hasło
nie jest już wymagane).
Użytkownik może również wybrać adres środowiska do wysyłki komunikatów, tj. środowisko
produkcyjne, środowisko testowe lub wskazać własny adres.
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Aktualnie wybrany
certyfikat (lista)

W przypadku, gdy liczba certyfikatów jest większa od 1 należy wskazać certyfikat, który służy
do wysyłki przez wybranie certyfikatu z listy certyfikatów.
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7. Zakładka Zgłoś problem
Pozwala na zgłoszenie problemu z programem do naszej firmy.

Dane do kontaktu
naszej firmy
Instrukcja
programu
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Nasz sklep

