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ПРОГРАМА ЗА ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: 

БОЛНИЧНИ 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ЕДНОДНЕВНО ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ  

ЗА ПП ОМЕКС 2000 – от 09.30 ч. до 12.30 ч. 

 

Обучението е предназначено за всички клиенти, които желаят да използват 

пълния капацитет на Омекс 2000 и да се запознаят с новостите на продукта.  
 

ПРОГРАМА: 

9.00 ч. – 10.45 ч. – Работа с болнични, въвеждане на отсъствия.  

1. Работа със стари и текущи отсъствия; 

2. Въвеждане на отсъствие:    

-   първичен болничен, болничен продължение; особености при въвеждане – 

начална дата, начален месец;  

-   заместване на дни при стари отсъствия; 

-  частни случаи и специфични настройки. 

Документи за НОИ. 

1. Въвеждане на болничен лист, опис на документа; 

2. Задължителни атрибути при попълване на описа; 

- съответствие на разплащателни пера 

- въвеждане на банкови сметки; 

3. Настройка на дати, болнични с припокриване; 

-    начална дата, крайна дата, дата на изплащане; 

4. Работа с приложения. Разпечатване на приложения по Наредбата за 

болничните. 

10.45 ч. – 11.00 ч. – Кафе пауза 

 

11.00 ч. – 12.00 ч. – Генериране на Приложение 09 и Приложение 10 в 

електронен вид. 

Тестване на Приложение 09. Корекции и заличаване.  

5. Генериране на Приложение 09 и 10; 

6. Частни случаи при въвеждане на Документи за НОИ; 
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7. Тестване на Приложение 09 и 10 в сайта на НОИ; 

 

Работа с формата на файла на Приложение 09 и Приложение 10 

12.00 ч. – 12.30 ч. – Дискусия, отговори на въпроси. 

 
 

Забележка: 

* Тип на обучението: Групово (4 – 6 души); 

* Дата на провеждане: 22.06.2021 г. (вторник);  

* Цена за обучаващ се служител – 80 лв. без ДДС. 

Ако проявявате интерес и желаете да се запишете, моля обадете се на някой от нашите 

телефони: 032 622565, 032 622573, или ни пишете на office@advance.bg.  

 

 


