
eBOL in eNDM

Popolna integracija sistema KADRIS 4 z vmesnikoma eBOL in eNDM!

Informacijski sistem KADRIS 4, ki že omogoča avtomatski zajem 
elektronskih bolniških listov prek vmesnika eBOL s portala SPOT, 
po novem omogoča tudi avtomatsko oddajo elektronskih zahtev-
kov za izplačila nadomestil plače prek vmesnika eNDM nazaj na 
portal SPOT. Le-ta nato podatke posreduje neposredno na Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (ZZZS), ki uredi 
izplačila poslovnim subjektom.

Rešitve zagotavlja

www.cetrtapot.si

Kontaktirajte nas  T +386 4 280 66 60  E prodaja@cetrtapot.si 

Informacijski sistem KADRIS 4
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NOVOST!
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z eBOL in eNDM10-KRATNIPRIHRANEK ČASA*za urejanje bolniških 
odsotnosti in refundacij nadomestil. 
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Ali ste vedeli, da se v Sloveniji 
letno izda cca. 1,5 milijona 
bolniških listov? 

To pomeni, da organizacija s 
1.000 zaposlenimi, ki letno izda 
cca. 1.800 bolniških listov in cca. 
1.200 zahtevkov za refundacije 
nadomestil, porabi za preračune 
in birokracijo papirjev kar 18 % 
delovnih dni v letu.

Vir: MJU, analiza trga Četrta pot, 2020. 

Ali ste vedeli, da organizacija 
s 1.000 zaposlenimi zaradi 
digitalizacije bolniških listov 
in refundacij s strani države 
porabi samo še 2 % delovnih 
dni v letu? 

To pomeni kar 10-kratni 
prihranek časa na letni ravni in 
posledično manj napak pri ročni 
obdelavi podatkov.

 Ali se nahajate v skupini poslovnih subjektov, ki morate dnevno spremljati,  
kateri protikoronski ukrep (PKP) je trenutno veljaven? 

 Ali vas dinamika sprememb zakonov duši pri birokraciji refundacij nadomestil  
s strani države, ker vaša organizacija še ni izkoristila potenciala digitalizacije? 

 Pridružite se skupini več kot 200 organizacij, ki so že izkoristile potencial digitalizacije  
z modulom eBOL sistema KADRIS 4 in ga dodatno oplemenite z digitalizacijo refundacij  
s strani države oz. modulom eNDM. 

Popolna digitalizacija birokracije z moduloma eBOL in eNDM!

Ažurno vnaša vse 
zakonodajne spremembe 

na področju refundacij 
s strani države.

Odpravi papirno 
birokracijo in ročno 

prepisovanje 
podatkov.

Zagotovi točne in 
zanesljive podatke.

Hitra, enostavna in 
prijazna uporabniška 

izkušnja. 

Priložnosti za 
transformacijo iz 
administrativne v 
strateško funkcijo.

 

10-kratni prihranek 
časa na letni ravni.

 integracije 
poslovnega 

sistema z eBOL 
in eNDM

KORISTI



 







Izplačilo refundacija nadomestil za plače

SPOT obrazec eBOL

Zapis podatkov v KADRIS 4: 
PIS (plačni del)

Izračun vrst plačil v KADRIS 4: 
RIS (registracijski del)

Priprava podatkov za zahtevek 
eNDM (KADRIS 4: KIS, RIS, PIS)

Digitalni podpis eNDM 
zahtevkov in pošiljanje na ZZZS

Generiranje eNDM zahtevkovZapis podatkov eBOLa na 
prvo stran forme Bolniškega lista 

Posel

Povezava obrazca eBOL 
z zaposlenim/EMŠO

Ročno / Avtomatika

Uvoz obrazca eBOL 
v vmesno tabelo

Avtomatika

Ureditev in potrditev 
podatkov Bolniškega lista 

Ročno

Obračun vrst plačil 
v KADRIS 4: PIS (plačni del)

Ročno / Avtomatika

Ureditev podatkov za refundacije 
nadomestil za plače

ZZZS

Komunikacija 
ZZZS–KADRIS 4

Izračun podatkov za refundacije 
nadomestil za plače

Ročno / Avtomatika

ČETRTA POT, d.o.o., Kranj je vodilno slovensko IT-podjetje, specializirano za vrhunske 
kadrovske, registracijske in plačne sisteme ter sisteme e-vozovnic javnega potniškega 
prometa. Tako strojna oprema kot programske rešitve so plod lastnega razvoja in izdelave.
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Pogoj za uvedbo modula eNDM sta uveden modul eBOL in verzija aplikacije 4754. 

Za več informacij pišite na: prodaja@cetrtapot.si ali pokličite na 04 / 280 66 60.


