
Dôvera Online Interface
Využitie WS pre komunikáciu medzi SAP HR  

a Elektronickou pobočkou ZP Dôvera

Aktuálna forma komunikácie odosielania mesačných výkazov a dávok do zdravotnej 

poisťovne je často neefektívna. Využítím elektronických služieb pre komunikáciu so 

Zdravotnou poisťovňou Dôvera je možné znížiť náklady spoločnosti, zefektívniť prácu 

jej zamestnancov a dosiahnuť zníženie času potrebného pre komunikáciu so  zdravot-

nou poisťovňou.

Ako to funguje?

Funkcionalita pre využitie WS v rámci komunikácie so ZP Dôvera 
predstavuje zákaznícke rozšírenie modulu SAP HR o komunikáciu 
so ZP Dôvera elektronicky. Umožňuje tiež testovanie odosiela-
ných dát pred ich uložením v IS Dôvery a teda ich kontrolu voči 
rôznym chybám. V opačnom smere komunikácie umožňuje získať 
rôzne údaje z  IS Dôvery elektronicky bez nutnosti interakcie so 

zamestnancami ZP Dôvera.

Čo sa zmení?

Po implementácii tejto funkcionality do Vášho modulu SAP 
HR dokážete o vybraných údajoch komunikovať so Zdravot-
nou poisťovňou Dôvera elektronicky. Modul SAP HR bude 
prostredníctvom Vášho účtu v Elektronickej pobočke Dôvery 
napojený na IS ZP Dôvera. 

Zníži sa tým chybovosť pri odosielaní mesačných výkazov ale-
bo hromadných oznámení tým, že systém pred uložením dát 
v IS ZP Dôvera skontroluje ich správnosť a otestuje komplet-
ný proces spracovania. Tak bude zabezpečené, že odoslané 
a systémom skontrolované výkazy už nebude nutné opakova-
ne pregenerovávať, prípadne opravovať. 

Dodatočnou výhodou je možnosť elektronicky overiť zoznam 
zamestnancov, požiadať o stav účtu spoločnosti v ZP Dôvera 
alebo odoslať žiadosť o vydanie potvrdenia o stave pohľadávok. 

Prínosy

Zvýšenie efektívnosti a úspora času pracovníkov oddelenia HR 
– akonáhle je dávka alebo výkaz skontrolovaný a odoslaný, nie 
je nutné sa k nemu opakovane vracať a opravovať ho po kont-
role v ZP Dôvera.

Zvýšenie komfortu práce – všetky operácie pre odoslanie vý-
kazov a dávok do ZP Dôvera je možné vykonávať priamo v mo-
dule SAP HR a nie je viac nutné sa prihlasovať do Elektronickej 
pobočky na webovom portáli alebo odosielať tieto výkazy poš-
tou.

Skrátenie času pre získanie požadovaných údajov z IS Dôve-
ry – v  prípade podania žiadosti o  vydanie potvrdenia o  stave 
pohľadávok je táto vybavovaná v  priebehu niekoľkých minút 
a odpoveď je doručená priamo do modulu SAP HR. Overenie 
zamestnancov a ich poistných vzťahov voči ZP Dôvera je možné 
vykonať priamo v procese generovania výkazov a dávok pre ZP.

Možnosť aktualizovať svoje údaje v IS ZP Dôvera elektronicky 
– v prípade zmeny adresných údajov spoločnosti, zmeny ban-
kových účtov alebo zmeny výplatného termínu je možné túto 

skutočnosť oznámiť ZP Dôvera elektronicky.
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