Az alábbi rövid leírásban bemutatjuk, hogy milyen fontosabb lépések
szükségesek ahhoz, hogy az EESZT-vel összeköttetésbe kerülj.

1
2

A hivatalos állami EESZT Információs portálon végig kell
csinálnod az eKapu regisztráció első 5 lépését (https://eegeszsegugy.gov.hu/ekapu)
Vásárolnod kell egy kártyaleolvasót. Az ágazati portálon felsorolt
kártyaleolvasó bármelyikét megvásárolhatod.
A kártyaleolvasó a későbbiekben arra kell, hogy az e-személyi
segítségével hitelesített formában tudj adatkommunikációs
csatornát létrehozni a fogászati szoftvered és a kormányzati
szerver között.
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Kártyaleolvasó használatához le kell tölteni az ahhoz szükséges
driver-t. A driver egy olyan szoftver, amely segítségével a
kártyaleolvasót a te géped fel fogja ismerni és használni tudja. A
linkeket az EESZT információs portálon megtalálod.
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Telepíteni kell az e-személyi klienst. FONTOS: A telepítés után a
rendes működéshez indítsd újra a számítógépet!
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Lépj be az ágazati portálra: https://portal.eeszt.gov.hu/hu/nyitooldal, majd aktiváld magad.
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A biztonságos adatkapcsolathoz szükséges még egy SSL
tanúsítvány, amely a fogászati szoftveredben a te rendelődhöz lesz
rendelve. Ezt az ágazati portálról tudod letölteni, amit utána a
szoftver üzemeltetődnek el kell küldened.
Az ágazati portálon az intézményhez a te “felhasználóidat” hozzá
kell rendelni. Ezek a rendelődben dolgozó orvosok, asszisztensek.
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Ezen a ponton a nehezén már túl vagyunk :) Most már csak a
fogászati szoftveredben kell aktiválni az EESZT modult. Ezt a
szoftverüzemeltetőd tudja megtenni.
Felhasználóként belépve a beállítások alatt az EESZT menüpontban
már megadhatod a szükséges azonosítókat, így készen állsz arra,
hogy használd az EESZT modult.

Milyen adatok kellenek összességében?
Kitöltött csatlakozási nyilatkozat
Cégeknél: Cégkivonat + Aláírási címpéldány
Intézmény azonosító (OTH azonosító)
Szervezet azonosító
Orvosi pecsétszám
E-személyi
Kártyaleolvasó
SSL tanúsítvány
Kód (SMS-ben küldik ki majd)

Hogyan néznek ki az azonosítók?
Intézmény azonosító minta: E123456
Szervezet azonosító minta: 123456789
Orvosi pecsétszám minta: O58012

További segítség kérése
Amennyiben további segítségre lenne szükséged, keress minket bizalommal.
E-mailen: support@cloudent.hu vagy Telefon: +36 30 163 1430
Az EESZT teljes beállításáról a Cloudent weboldalon (www.cloudent.hu) a
blogcikkek között találsz részletes leírást.

