Aplikacija za preverjanje v nujnih primerih (EVA)
Emergency Verification Application

Kaj je EVA in kako se jo uporablja?
• Aplikacija za preverjanje v nujnih primerih (EVA) je spletna aplikacija, do katere
lahko dostopate iz kateregakoli računalnika z internetno povezavo preko
brskalnika.
• EVA se lahko uporablja za preverjanje avtentičnosti enovite oznake škatlic
zdravil na izdajnem mestu. Uporablja se brez optičnih čitalcev in omogoča le
ročni vnos podatkov. Omogoča tudi izdajo zdravila oz. druge spremembe
stanja.
• Ta način verifikacije je namenjen uporabi v situaciji, ko standardna oprema
(lekarniški IT sistem, optični čitalec ipd.) zaradi tehničnih težav ne deluje.
• Za delovanje EVA potrebuje povezavo z internetom, saj gostuje na strežnikih
Sistema SiMVS
• Uporabniki, ki želijo uporabiti EVO, morajo že imeti aktiven uporabniški račun v
sistemu SiMVS. To je račun, ki se je uporabljal za inicialno registracijo v sistem
in pridobitev poverilnic, ali katerikoli drug račun v sistemu, ki je bil ustvarjen
naknadno.
• Možnosti, ki so na voljo v EVI, so odvisne od tipa uporabnika: lekarne in
veletrgovci imajo na voljo različne možnosti.
Lekarne lahko uporabljajo naslednje možnosti: Verifikacija, Izdaja, Vzorec,
Uničenje
Veletrgovci lahko uporabljajo naslednje možnosti: Verifikacija, Izdaja, Vzorec,
Uničenje, Izvoz iz EU, Brezplačen vzorec, Ukradeno, Zaklenjeno.
•

Opomba; reaktivacija v EVI ni dovoljena.

Za uporabo EVE potrebujete:
• Strojna oprema: Tipkovnica, miška, zaslon z resolucijo najmanj 1280x600.
• Operacijski sistem: Katerikoli trenutno podprt Microsoftov sistem.
• Brskalnik: Katerikoli trenutno podprt brskalnik Microsoft, Chrome ali Firefox. Omogočen
mora biti JavaScript.
• Internet: Dostop do interneta brez omejitev na TCP portih.

EVA – Dostop do portala
Aplikacija za preverjanje avtentičnosti v nujnih primerih (EVA) je na voljo na naslednji povezavi:

https://eva-si.nmvo.eu
Dostop do aplikacije je mogoč z uporabniškim imenom portala za registracijo v sistem SiMVS (Navodila)

EVA – Prijava v portal

1.

Vpišite uporabniško ime
in geslo (uporabniško
ime je email naslov).

2.

Kliknite “Sign in”

3.

Izberite svojo lokacijo.
Seznam vsebuje lokacije,
ki so bile ustvarjene na
portalu SiMVS med
postopkom pridobivanja
poverilnic. Uporabnik
mora imeti izbrano
lokacijo, saj je to pogoj
za primer izdaje zdarvila.
Ponovno kliknite “Sign
in”.

4.

EVA Home Screen
Izberite shemo kodiranja.
Privzeto GTIN. PPN uporabite
samo v primeru, če je to
označeno na škatlici.

Podatki v človek berljivi obliki
na škatlici. Datuma izteka roka
uporabe ni potrebno vpisovati.

Ko ste vpisali vse podatke,
kliknite “Next”

EVA Preverjanje – Lekarno – Uspešno

Vpisani podatki so
prikazani tukaj.

1. Izberite “Verify” da
preverite status
škatlice.
2. Rezultati se izpišejo
tukaj

3. Po uspešni verifikaciji
lahko izberete še katero
izmed ostalih akcij:
- Destroyed (uničenje)
- Sample (Vzorec)
- Supplied (Izdaja)

EVA Preverjanje – Lekarna – Neuspešno

Vpisani podatki so
prikazani tukaj.

1. Izberite “Verify” da
preverite status
škatlice.

2. Rezultati se izpišejo
tukaj

EVA Preverjanje – Veletrgovec – Uspešno

Vpisani podatki so
prikazani tukaj.

1. Izberite “Verify” da
preverite status
škatlice.

2. Rezultati se izpišejo
tukaj

3. Po uspešni verifikaciji
lahko izberete še katero
izmed ostalih akcij:
- Destroyed (Uničenje)
- Exported (Izvoz iz EU)
- Free sample (brezplačen
vzorec)
- Locked (Zaklenjen)
- Sample (Vzorec)
- Stolen (Ukradeno)
- Supplied (Izdaja)

