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Uvoz seznama oseb, ki se jih cepi v podjetjih (ali kaki drugi skupini) 
 
 
 
Sistem deluje na način: 
 
 
Uporabnik (s pravicami za urejanje tima) v TIM modulu doda novo oznako (z vpisom v okno, vpisom imena 
oznake in enter preprosto dodate novo oznako). Posamezne oznake lahko urejate samo znotraj 
posameznega tima (čeprav lahko ob pregledu pacienta npr. vidite tudi oznake drugih cepilnih centrov, če je 
pacient bil prenesen). 

 
 
Uporabnik s pravicami za to (in trenutno aktivnim timom vrste CCC) v uvozu oznak (na standarden način) 
izbere oznako (izbira lahko samo med oznakami svojega trenutnega tima), ki se bo dodelila pacientom. 
Če 'Premakni naročila v svoj tim' ni obkljukano, se oznaka doda samo na paciente, ki so dodeljeni timu 
uporabnika (v statusih veljava, pregled, čaka termin in termin). 
Če uporabnik obkljuka 'Premakni naročila v svoj tim' s tem k sebi prenese tudi paciente, ki bi sicer sodili k 
drugim cepilnim centrom (!!) – če v zVEM niso že vpisani pri drugem cepilnem centru s statusom »čaka 
termin« in »termin.«  
 
 

 
 
 
 
V kolikor gre za paciente iz podjetij, ki jih boste posebej naročali, priporočamo, da po uvozu oznak iz 
seznama zbrišete vrstice (paciente), kjer uvoz ni uspel (se niso dodelili k vašemu centru). 
Nato pa za ta seznam uvozite še kriterij »Cepljenje v podjetjih« 
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Oznake podjetij lahko  uporabljate v iskanju pacientov na enak način kot druge filtre iskanja. 
To omogoča, da lahko posebej izberete določen seznam pacientov (pacientov z določeno oznako) in jih npr. 
naročite v posebnem terminu samo za podjetje ali pa celo (ob predhodni spremembi SMS, kjer navajate 
lokacijo) na drugi lokaciji. 
 

 
 
 
Opozarjamo: 
 

- Da se ob uvozu z oznako in obkljukanim 'Premakni naročila v svoj tim' k vam prenesejo tudi pacienti, 
ki so nekje vpisani za drugi odmerek (kar pomeni, da se zna zgoditi, da določene paciente naročate 
šele na prvi odmerek, drugi z isto oznako pa so na vrsti že za drugi odmerek, zato je za njih časovni 
odmik, ko ga potrebujejo, že določen in se lahko seveda razlikuje od predvidenega termin za prvi 
odmerek – omenjeno je lahko težava le ob uvozu zaradi naročanja zaposlenih v podjetjih v določenem 
časovnem terminu ali na lokaciji podjetja) 
 

- Da lahko na ta način- (lahko tudi preko večkratnega) uvoza z oznako k sebi prenesete tudi paciente, 
ki jih ne cepite v okviru cepljenja v podjetjih in sicer sodijo k drugim cepilnim centrom, pa so izrazili 
željo, da se bi cepili pri vas (v tem primeru ne delate koraka z uvozom kriterijev Cepljen v podjetjih) 
– tak uvoz je torej možen le preko uvoza (kar se lahko naredi tudi samo za enega pacienta), ne pa 
npr. pri posamičnem vnosu pacienta (tam sprememba cepilnega centra ni možna). 

 


