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Statistika volání v rámci testovací kampaně
ZalozitPredpis 1317
NacistPredpis 973
AppPing 337
NacistVydej 192
AppPingZEP 110
ZrusitPredpis 93
ZmenitStavPredpisu 34
ZalozitVydej 32
NacistInformaceOZrusenemPredpisu 23
NacistInformaceOZrusenemVydeji 20
ZrusitVydej 19
ZmenitPredpis 15
NacistCiselnikChyb 14
NacistVerze 5
SeznamPredpisu 4
ZmenitVydej 2
OveritPredpis 1
SeznamVydejuPredepisujiciho 1



Řešené problémy

• Na straně SW LEK
• Chybné použití namespace

• Na straně centra
• Nepovinné číslo popisné

• HVLPReg bez uvedení SÍLY/FORMY/BALENÍ v číselníku

• Oprava možnosti pořizovat výdeje na plně vydaný eRp

• Změna stavu na předepsaný při zrušení posledního výdeje

• Vícenásobné upozornění C016

• Započitatelný doplatek = 0



Dotazy

• Notifikace SMS/email na TESTu není prováděna

• Taxa laborum a IPLP obecně

• Formát datumu a času (možnost UTC)

• Párování VLP a PLP

• Uvádění Návodu ve VLP výdeje

• Zvýšená úhrada je nižší než základní

• Preemptivní autentikace



Dotazy 2

• ID podání při dotazu je case-sensitive (v odpovědi je ale konvertováno 
do upper-case)

• Jak provádět načítání eRp mimo provozní dobu

• Recyklace typů zpráv

• Prodloužení platnosti testovacích eRp

• Dotazy na použití číselníků VZP vs SÚKL

• Registrace SW (Zprava.SW_Klienta)

• Stav „Ke schválení“



Release plan

• Na provoz bude nasazena verze aplikace 1.0.0.Final obsahující 
případné opravy verze 1.0.0.RC4

• Bude implementovat rozhraní 201704A

• Dokumentace může být aktualizována dle dotazů

• Budou rozeslány nové identifikátory testovacích eRp

• Provozní URL bude zveřejněno (bez „-test“)



Plánované změny

• Případné připomínky k RLPO do 5.6.2017

• Další verze bude implementovat logiku kontrol RLPO

• Interní přepojení na Externí identity



Plánované možnosti komunikace s 
dodavatelem CÚeR
• workshopy pro výrobce SW LEK

• primární kontakt přes helpdesk Kontaktního centrum pro výrobce SW 
LEK – k vyřešeným incidentům v KC lze přidávat doplňující zprávy

• Dokumentace bude zveřejňována na nástěnce KC

• Identifikátory testovacích eRp jsou rozesílány na emailové adresy 
registrované na SÚKLu (požadavek na přidání adresy je nutné zaslat 
na erecept@sukl.cz)

• Další webinář 22.6.2017 v 10:00 hod.




