Špica eBOL:
Aplikacija za prevzem
elektronskih bolniških
listov
Špica eBOL je aplikacija, ki omogoča
prevzem e-bolniških listov iz portala
e-VEM ter njihovo obdelavo in zapis
v platformo za evidenco in obračun
delovnega časa Time&Space.

Kako poteka prevzem eBOL?
V prvem koraku mora pooblaščena oseba opraviti prijavo na portalu e-VEM (SPOT). V nadaljevanju
bo preko portala prevzela datoteko v formatu XML ter jo uvozila v aplikacijo Špica eBOL. Aplikacija
Špica eBOL vsebuje šifrant, ki omogoča natančen prepis e-bolniških v Time&Space kategorije. Aplikacija dodatno zagotavljala sledljivost vpogledov in ustrezno pooblaščanje oziroma avtorizacijo za
posamezne postopke.

Odgovori na pogosta vprašanja
Podjetja, ki še nimajo urejenega dostopa do vmes
nika eBOL in eNDM, morajo oddati prijavo na
Ministrstvo za javno upravo in urediti pooblastilo
za odgovorno osebo, ki bo prevzemala eBOL. Postopek prijave je opisan tukaj. V primeru, da podjetje
že uporablja vmesnik eNDM za oddajo eZahtevkov
za refundacijo nadomestil za plače, nova prijava za
eBOL ni potrebna.
Dosedanji vmesnik eNDM se bo po novem imenoval
- eBOL in eNDM. Od 1. 1. 2020 bo omogočal pregled
in prenos e-bolniških listov ter poenostavljeno odda
janje zahtevkov za refundacijo nadomestil za plače.

Kdo je odgovoren za
varstvo podatkov?
eBOL vsebuje občutljive osebne podatke.
Ko podatki iz eBOL-ov preidejo v informacijski sistem zavezanca, je ta odgovo
ren za varstvo podatkov iz e-bolniških.

Katere kategorije podpira
aplikacija Špica eBOL?

Tehnični pogoji za optimalno
delovanje Špica eBOL?

Špica eBOL vsebuje nastavitve za povezavo z
naslednjimi Time&Space kategorijami: Bolniška
odsotnost, poškodba izven dela, poškodba pri
delu, poklicna bolezen, poškodba po tretji osebi izven dela, nega, transplantacija, izolacija in
spremstvo.

Aplikacija Špica eBOL za svoje delovanje zahteva prehod na zadnjo uradno verzijo Time&Space in vtičnik SickLeaveDistributor, ki je del povezovalnega modula za plače
Time&Space PIF. Le-ta samodejno razdeli bolniške glede na trajanje (do in nad 30 dni in
nad 90 dni).

Kako bo potekala namestitev
aplikacije Špica eBOL?

Kdaj bo Špica eBol na voljo?

Špica eBOL je razširitev platforme Time&Space.
Do nje bo mogoče dostopati preko Time&Space
managerja.

Aplikacija Špica eBOL bo predvidoma na voljo
v sredini januarja 2020.
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Uporabnik mora imeti v dodatno polje
vpisano številko zdravstvene izkaznice.
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