SEPTEMBER 2017

NOVA SPLETNA STRAN

ripravljena je naša nova spletna stran ki bo objavljena v začetku septembra zdelali
smo jo grafično moderno uporabnikom prijazno in pri tem upoštevali tudi vaša
priporočila
Posebnost prenove je

ipokratova knjižnica oz učilnica, v katero bomo dodajali:

✓ vsebinsko aktualne teme,
✓ rešitve najpogostejših težav
✓ navodila za samostojno upravljanje Hipokratovih funkcij (storno, statistika,
finančne analize… ,
✓ programske bližnjice in manj znane funkcije
✓ predstavitev dodatnih modulov.
Vabimo vas, da si spletno stran ogledate in uporabljate pri svojem delu.

PZZ OBRAČUN

zvajalci za pošiljanje mesečnih obračunov na prostovoljne zavarovalnice uporabljate
enega od digitalnih potrdil igenca ostarca alcom …
er digitalna potrdila po
največ 5 letih potečejo je potrebno pridobiti novo digitalno potrdilo in ponovno urediti
registracijo na portale ZZ a naši spletni strani imate objavljena navodila kako
preveriti, do kdaj velja digitalno potrdilo (http://www.list.si/naslovne-novice/168posiljanje-obracuna-na-pzz). Svetujemo vam, da si datum poteka veljavnosti
zabeležite in si pravočasno priskrbite novo digitalno potrdilo
Storitev registracije novega digitalnega potrdila na portale prostovoljnih zavarovalnic
lahko seveda naročite tudi pri nas
primeru, da imate novo digitalno potrdilo, nas za
ponudbo naših storitev kontaktirajte na hipokrat@list.si.

UKINITEV TRR PRI NLB D.D.
ot smo vas že večkrat obvestili ukinjamo naš poslovni račun pri
dd
rosimo
da preverite kateri poslovni račun imate v svojih evidencah za plačilo spletna banka
in tam po potrebi zabeležite naš
pri banki d d ki se nahaja tudi na vseh
obrazcih/računih ki jih prejmete oslovni račun pri
ukinjamo z
7

JESENSKE DELAVNICE

Za vas bomo jeseni pripravili več
se prijavite.

ipokratovih delavnic

reverite spodnje termine in

Obračun in izdelava stornov
Ponedeljek, 9.10.2017 od 9.00 do 12.00
Sreda, 18.10.2017 od 13.00 do 16.00
Kotizacija za delavnico: 79€ + DDV.

Referenčna ambulanta
Sreda, 4.10.2017 od 13.30 do 16.00
Kotizacija za delavnico: 69€ + DDV.

Triki za hitrejše in učinkovitejše delo v Hipokratu
Sreda, 11.10.2017 od 13.30 do 16.00
Ponedeljek, 20.11.2017 od 9.00 do 11.30
Kotizacija za delavnico: 39€ + DDV.

eNaročanje (za ambulante sekundarnega nivoja)
Ponedeljek, 23.10.2017 od 8.30 do 12.30
Kotizacija za delavnico: 79€ + DDV.

Novo naročanje (za zobne in ginekološke ambulante)
reda
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onedeljek

7 od

do

za izvajalce ki že uporabljajo novo naročanje – roza
slušalko
7 od 9
do
za izvajalce ki še ne uporabljajo novega
naročanja – roza slušalke
Kotizacija za delavnico: 69€ + DDV.

odrobna vsebina vseh delavnic je objavljena na naši spletni strani aše prijave
sprejemamo do zapolnitve mest na hipokrat@list.si. Obvezno navedite ime in priimek
udeleženca ambulanto/ustanovo iz katere prihaja ter termin na katerega se prijavlja
Delavnice bodo potekale na lokaciji: List d o o jubljana ehnološki park
Ljubljana (stavba E, drugo nadstropje levo, sejna soba).

