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INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PLIKÓW DO RAPORTU
WYBÓR PLIKÓW
Źródłem danych do raportu są pliki xml przesyłane do/z NFZ, z których za pomocą dołączonego programu

AnonimizatorSGA usuwamy dane osobowe.
Wymagane pliki:





komunikaty rozliczeniowe,
komunikaty korekty,
umowy,
potwierdzenia z NFZ.

Pliki mogą być nieuporządkowane i obejmować dowolny okres. W trakcie analizy dane zostaną
„wyczyszczone” i ograniczone tylko do wskazanego przez Zamawiającego okresu. Można przesłać dowolną
liczbę plików. Dla większych jednostek często są to setki plików.

USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH
Usuń dane osobowe ze źródłowego pliku xml za pomocą programu AnonimizerSGA.
Pliki komunikatów o rozszerzeniu SWX są w rzeczywistości plikami typu ZIP. AnonimizerSGA potrafi je
odczytać.
Sposób użycia programu do usuwania danych osobowych z plików xml i swx:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ze strony http://sga.waw.pl/web/component/docman/doc_download/32-program-do-anonimizacjikomunikatow-nfz pobierz plik „Program do anonimizacji komunikatów NFZ"
Rozpakuj pobrany plik
Następnie uruchom program AnonimizatorSGA.exe i wskaż plik lub katalog zawierający komunikaty NFZ
Wskaż katalog, w którym mają zostać umieszczone zanonimizowane pliki
Uruchom proces anonimizacji
W wyniku pracy programu powstaje plik xml z usuniętym imieniem i nazwiskiem, numer PESEL
zawiera tylko pola dotyczące daty urodzenia (reszta wypełniona jest zerami).
Pliki wyjściowe zostaną automatycznie zapisane we wskazanej przez AnonimizatorSGA
lokalizacji (domyślnie będzie to folder, w którym znajduje się rozpakowana aplikacja).

AnonimizatorSGA jest w stanie anonimizować wiele plików na raz. Można wskazać całe katalogi i cała ich
zawartość zostanie zanonimizowana. Szczegółowe instrukcje postępowania wyświetlane są w Anonimizerze.
Wyniki pracy Anonimizera (zanonimizowane pliki są zapisywane w oddzielnym katalogu).
Zawartość tego katalogu trzeba przesłać do naszej firmy zgodnie z instrukcją wysyłania.
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