WYSTAWIAJ
E-SKIEROWANIA
W RAMACH APLIKACJI

E-MEMBER

Dzięki dostępowi do e-Member, skierowania na badania z zakresu
Medycyny Pracy (wstępne, okresowe, kontrolne) możesz wystawić
w formie elektronicznej. Tak wystawione e-Skierowanie jest przesyłane
bezpośrednio do systemów informatycznych Medicover.

Aby wystawić
e-Skierowanie
niezbędne jest posiadanie
kwaliﬁkowanego podpisu
elektronicznego.

!

Już teraz e-Skierowanie
jest obsługiwane
w Centrach Medicover
oraz w placówkach
współpracujących.

Elektroniczny podpis kwaliﬁkowany nabywa się odpłatnie – w kupowanym pakiecie znajduje się
certyﬁkat, karta kryptograﬁczna wraz z oprogramowaniem do jej obsługi, czytnik kart oraz aplikacja
do składania podpisów elektronicznych. Zakupiony certyﬁkat wymaga corocznego odpłatnego odnowienia.

Kwaliﬁkowanymi dostawcami usług zaufania w Polsce,
u których można zakupić kwaliﬁkowany podpis elektroniczny są:
•
•
•
•
•

Szaﬁr – Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
Certum – Asseco Data Systems S.A.
Eurocert – Eurocert Sp. z o.o.
PWPW – Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
CenCert – Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.

Korzyści dla Pracodawcy

Korzyści dla Pracownika

• wyeliminowanie błędów
związanych z wystawianiem skierowania
(np. narażeń, błędów administracyjnych,
błędnie wpisanych danych osobowych)

• eliminacja błędów
– brak konieczności
wymieniania narażeń
podczas umawiania wizyty

• oszczędność czasu
– wystawienie e-skierowania jest szybsze,
niż wystawianie tradycyjnych dokumentów

• bezpieczeństwo danych

• prostota procesu
wystawienia skierowania poprzez użycie
szablonów dostępnych w aplikacji eMember
• możliwość bieżącego śledzenia etapu,
na jakim znajduje się realizacja badań

• wygoda – nie ma
konieczności przynoszenia
papierowych dokumentów
na wizytę, wystarczy jedynie
dokument tożsamości i kod
autoryzacyjny przesłany
SMS pod wskazany
numer telefonu

• oszczędność ﬁnansowa kosztów związanych
z obsługą papierowych dokumentów
(wydruki, kurierzy)
• bezpieczeństwo danych – pracownik zostaje
wyposażony w kod autoryzacyjny skierowania
Medycyny Pracy – wszystkie informacje są
w systemie, nie ma ryzyka zgubienia dokumentów
Jeżeli pracodawca zdecyduje się na zakup kwaliﬁkowanego podpisu elektronicznego, może używać go nie tylko
w ramach współpracy z Medicover, ale również we współpracy z innymi urzędami i podmiotami, m.in.:
ADMINISTRACJA I URZĘDY

RELACJE BIZNESOWE

•

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – ePUAP

•

•

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ZUS
Urząd Celny – UC
Urząd Skarbowy – US
Krajowy Rejestr Sądowy – KRS
Urząd Ochrony Danych Osobowych – UODO
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP
Generalny Inspektor Informacji Finansowej – GIIF
Sądy powszechne

•

•
•
•
•
•
•
•

Obsługa spraw pracowniczych w HR

Zdalne zawieranie umów
cywilno-prawnych
• Udział w zabezpieczonych aukcjach
i przetargach elektronicznych
• Obsługa e-faktur

Podpis kwaliﬁkowany – jak go uzyskać?
Wybierz dostawcę usług zaufania i wariant podpisu.
Większość dostawców oferuje możliwość zakupu online.
W trakcie składania zamówienia zostaną Ci udostępnione dokumenty
rejestracyjne. Posłużą do potwierdzenia Twojej tożsamości. Podpisane
dokumenty należy wysłać do punktu/placówki wskazanej w zamówieniu.
Po odbiór podpisu zostaniesz zaproszony do wskazanego punktu odbioru.
Zabierz ze sobą ważny dokument potwierdzający tożsamość
(dowód osobisty lub paszport).
Po odebraniu podpisu kwaliﬁkowanego zainstaluj oprogramowanie, aktywuj
kartę kryptograﬁczną oraz zarejestruj certyﬁkat w systemie.
Pamiętaj: w zależności od wyboru dostawcy usług zaufania, kolejność powyższych kroków może
się różnić. Szczegółowe informacje dostawcy udostępniają na swoich stronach internetowych.

