InsWrukcja dla świadczeniodawców
Nadanie użyWkownikom dosWępu do sysWemu informaWycznego ePUŚ
- NlekWronicznej Peryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy
1.=

Pniosek o wydanie upoważnienia do korzysWania z sysWemu NlekWronicznej Peryfikacji Uprawnień
Świadczeniobiorców.
aF

tniosek o wódanie upoważnienia do korzóstania z sóstemu blektronicznej terófikacji rprawnień Świadczeniobiorców
można złożyć za pomocą mortalu kcw Emortalu ŚwiadczeniodawcóFK

bF

Abó zwerófikować, czó już wcześniej zostało wódane upoważnienie do korzóstania z sóstemu etrŚ, należó zalogować
się do mortalu kcw Emortalu ŚwiadczeniodawcóF i wóbrać „warządzanie upoważnieniami do korzóstania sóstemu
etrŚ”K

cF

geżeli wcześniej nie zostało wódane ważne upoważnienia to należó zawnioskować o jego wódanie

2.=

PrzygoWowanie danycU w PorWalu NFZ do sysWemu ePUŚ.
aF

mo otrzómaniu upoważnienia, kolejnóm krokiem jest utworzenie konta lokalnego administratora i operatorów sóstemu
etrŚK Abó tego dokonać, konieczne jest zwerófikowanie lub dodanie kont użótkowników mortalu kcw Emortalu
ŚwiadczeniodawcóFK

=

rwagaW=^bó=można=bóło=nadać=uprawnienia=do=sóstemó=etrŚ,=użótkownik=portalu=świadczeniodawcó=
musi=mieć=uzupełnione=przó=identófikatorze=następujące=daneW=mbpbi,=nazwisko,=imię=i=email.=

alatego należó sprawdzić swoje=konto=użótkownikaK

bF

kależó sprawdzić, czó polaW „imię” i „nazwisko”, „mbpbi” i „eJmail” są wópełnione, w przópadku braku tóch danóch,
uzupełnić jeK ka wskazanó adres email przópisanó dla danej osobó, będzie przekazówane nowe hasło Ew ramach
odzóskania dostępu do sóstemu etrŚFK

mótanie=do=odzóskiwania=hasłaW jest to pótanie, które zostanie zadane przez sóstem podczas proceduró odzóskiwania hasłaK
ldpowiedź=do=odzóskania=hasłaW=jest to oczekiwana przez sóstem odpowiedź na zadane wóżej pótanieK

rdzielenie=poprawnej=odpowiedzi=na=pótanie=do=odzóskiwania=hasła=umożliwi=odzóskanie=hasła==
w=przópadku=gdó=użótkowni=zapomni=swojego=hasła.=

cF

mroszę uzupełnić dane wómagane do dostępu do sóstemu etrŚ dla pozostałóch osób, które mają mieć dostęp do
sóstemu etrpW imię, nazwisko, mbpbi, emailK pprawdzenie użótkowników portalowóch dokonuje się wóbierają
„Administracja prawami dostępu”

dF

geżeli osoba, której ma bóć nadane uprawnienie do etrŚ, nie figuruje w wókazie użótkowników mortalu
Świadczeniodawcó, należó dodać ją w mortalu Świadczeniodawcó wóbierając „aodawanie użótkownika”K

eF

tprowadzając nowego użótkownika, należó wpisać w mortalu Świadczeniodawcó Ew przewidzianóch do tego polachF
nazwę użótkownika Lczóli identófikatorL Ebez polskich znaków diakrótócznóch, minimum U znakówF, jego imię, nazwisko, nr
mbpbi, adres eJmail oraz hasłoK

easło=musi=się=składać=z=przónajmniej=U=znaków=i=mieć=w=składzieW==
·

przónajmniej=jedną=duża=literę,==

·

przónajmniej=jedną=małą=literę,==

·

przónajmniej=jeden=znak=specjalnó=E!]@A%^&*_H-Z[z;’y,.L)=

·

oraz=od=jednej=do=trzech=cófrK =

t przópadku istniejącego już w mortalu Świadczeniodawcó użótkownika należó sprawdzić, czó polaW „imię”, „nazwisko”,
„mbpbi” i „eJmail” są wópełnioneK geżeli brak jest tóch danóch to należó je uzupełnićK rżótkownicó, którzó nie będą obsługiwali
mortalu Świadczeniodawcó Ebędą jedónie operatorami sóstemu etrŚF w sekcji „rprawnienia” powinni mieć zaznaczoną opcję
„Brak uprawnień”K

3.=

Pniosek o konWo lokalnego adminisWraWor i operaWora sysWemu ePUŚ
kadanie uprawnień administratora lokalnego dokonuje się z poziomu mortalu kcw Emortalu ŚwiadczeniodawcóFK
aF

t pierwszej kolejności do użótkownika, któró ma bóć lokalnóm administratorem sóstemu etrŚ, należó przópisać
uprawnienia do administrowania w sóstemie etrŚK

bF

holejnóm krokiem jest wejście do zarządzania upoważnieniami do korzóstania z sóstemu etrŚK

i wóbranie „warządzanie operatorami”

c)= Abó złożyć wniosek o nadanie uprawnień administrator lokalnego sóstemu etrŚ, proszę nacisnąć „włóż”=

dF

Abó nadać uprawnienia operatora sóstemu etrŚ, proszę nacisnąć „kadaj”K

^dministrator=lokalnó=sóstemu=etrŚ=może=nadawać=i=blokować=uprawnienia=operatorom=
sóstemu=etrŚ.=

4.=

Odzyskiwanie Uasła do sysWemu ePUŚ
ldzóskanie hasła dostępu do sóstemu etrŚ to procedura polegająca na tóm, że po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na
zadane pótanie sóstem nada nowe hasłoK horzóstać z tej proceduró należó w sótuacji, gdó użótkownik utraci swoje hasłoK
mrocedurę tę można wókonać za pomocą mortalu kcw Emortalu świadczeniodawcóFK joże tego dokonać operator sóstemu
etrŚ, jeśli wcześniej uzupełnił „aane do odzóskiwania hasła” czóli wpisał jakie będzie pótanie i jaka prawidłowa odpowiedźK

aF

kależó sprawdzić swoje=dane=użótkownika i upewnić się że zostałó wpisane pótanie i odpowiedź do odzóskania
hasłaK

bF

geśli operator sóstemu etrŚ zadbał o możliwość odzóskania hasła, to w przópadku utrató hasła może je odzóskać za
pomocą mortalu kcw Emortalu ŚwiadczeniodawcóFK

ka=adres=email=użótkownika=zostanie=wósłane=nowe=hasło.=
cF

t skrzónce pocztowej użótkownika pojawi się wiadomość od nadawcó wnioski@nfzJopoleKpl informująca, że zostało
wógenerowane nowe gasłoK Tego hasła należó użyć do zalogowania do sóstemu etrŚK t przeglądarce internetowej
należó wprowadzić adresW

httpsWLLewusKnfzKgovKpl

dF

mrzó następnóm logowaniu do mortalu kcw Emortalu świadczeniodawcóF, po użóciu otrzómanego hasła,

użótkownik zostanie poproszonó o jego zmianęK kależó wprowadzić nowe hasło i je zapamiętaćK ld tej chwili to nowe
hasło Eustalone samodzielnieF służyć będzie do logowania do mortalu kcw a także do sóstemu etrŚK

Słownik=użówanóch=pojęć=
=
Lokalny AdminisWraWor SysWemu ePUŚ
Osoba upoważniona przez podmioW do przeWwarzania danycU osobowycU w sysWemie ePUŚ, zarządzająca uprawnieniami do
sysWemu ePUŚ. Lokalny AdminisWraWor ePUŚ nadaje uprawnienia operaWorom (użyWkownikom) sysWemu ePUŚ.
Lokalny AdminisWraWor SysWemu ePUŚ nie musi być lokalnym adminisWraWorem PorWalu NFZ (PorWalu Świadczeniodawcy).
OperaWor sysWemu ePUŚ
OperaWorami sysWemu ePUŚ powinny być osoby poWwierdzające prawo do świadczeń w szczególności: lekarz, pielęgniarka,
położna, rejesWraWorka (upoważnione przez podmioW do przeWwarzania danycU osobowycU w sysWemie ePUŚ).
Uprawnienia OperaWorom do przeWwarzania danycU osobowycU zgromadzonycU w sysWemie ePUŚ, w zakresie niezbędnym
do poWwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowoWnej są nadawane przez Lokalnego AdminisWraWora SysWemu ePUŚ.
PorWal NFZ
PorWal NFZ (nazwy aplikacji: PorWal Świadczeniodawcy, PorWal Personelu) jesW realizowany zgodnie z Zarządzeniem
nr 45/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 05.10.2009r. w sprawie korzysWania z PorWalu Narodowego Funduszu Zdrowia,
zmienionego Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 15/2010/DSOZ z dnia 8.03.2010 r.

