
Skrócona instrukcja obsługi – moduł lekarza

1.  Pierwszym krokiem, jaki musimy wykonać 
jest zalogowanie się do systemu. W tym celu 
wchodzimy na stronę NFZ-tu, wybieramy z 
lewego menu opcję „Recepty/leki”, następ-
nie na stronie, która się wczyta „SNRL-Sys-
tem Numerowanych Recept Lekarskich” 
(punkt drugi) i  dalej – „Logowanie do SNRL” 
(punkt czwarty). Można też wpisać adres 
bezpośredni: 

https://85.128.74.173/ap-recepty/

2.  Po pojawieniu się okna logowania wpisu-
jemy posiadany PIN i hasło.

UWAGA:  PIN i hasło można otrzymać od 
NFZ-tu – w tym celu należy zło-
żyć stosowny wniosek, który 
można znaleźć na stronie NFZ.

3.  Po zalogowaniu wybieramy moduł „Sys-
tem Numerowania Recept Lekarskich” 
(kolor niebieski) a następnie akceptuje-
my „Regulamin”.

4.  Wybieramy z górnego menu opcję „Re-
cepty” – pojawi nam się lista recept, jakie 
rezerwowaliśmy do tej pory.



5.  Klikamy na przycisk „Przydziel nowe nu-
mery recept” i w następnym oknie wybie-
ramy ilość recept, jakie chcemy dla siebie 
zarezerwować (najlepiej wybierać wielo-
krotność 100) i zatwierdzamy.

6.  System wróci do odświeżonej listy re-
cept z dostępnym nowym zakresem do 
pobrania – klikamy na „pobranie recept”, 
załaduje się strona z wyborem sposobu 
pobierania nowych recept.

7.  Wybieramy „Pobierz plik XML” i gdy poja-
wi sie okienko z nazwą pliku wybieramy 
miejsce na dysku, gdzie chcemy go zapi-
sać (np. Pulpit).

8.  Zapisane pliki należy wrzucić do syste-
mu zamówień printgroup.pl – opis jak 
to zrobić znajduje się na dalszych stro-
nach dokumentu.



Jak zamawiać recepty w serwisie printgroup.pl

1.  Wchodzimy na stronę www.printgroup.pl. 
Klikamy na przycisk „Nowe konto” znajdują-
cy sie w lewym, górnym rogu serwisu i prze-
chodzimy do strony rejestracji.

2.  Na stronie rejestracji podajemy swoje 
dane oraz ewentualnie dane świadczenio-
dawcy (wpisujemy je w pole „Pełna nazwa 
firmy”) i klikamy na przycisk „Dalej”.

3.  Jeśli wszystkie wymagane pola zostały 
prawidłowo wypełnione, system wy-
świetli informację o założeniu konta – 
żeby móc się zalogować, trzeba jeszcze 
kliknąć na link aktywacyjny, który przyj-
dzie w emailu.

4. Sprawdzamy swojego emaila i odszu-
kujemy list przysłany przez serwis print-
group.pl a następnie klikamy na podany 
tam link potwierdzający. Oprócz tego 
w emailu znajdują sie informacje o moż-
liwości kontaktu z firmą Print Group, lo-
gin i hasło do strony oraz login i hasło 
do serwera FTP.



5.  Po kliknięciu na link, konto jest już aktyw-
ne i możemy się zalogować. Wchodzimy 
na printgroup.pl i w lewym, górnym rogu 
wpisujemy swój adres email oraz hasło – 
ramka z parametrami logowania zniknie 
a zamiast niej pojawią się linki do stron z 
informacjami o koncie.

6.  Klikamy po lewej stronie serwisu na „Re-
cepty lekarskie” i na stronie, która się poja-
wi klikamy na obrazek „Koszyka” (po pra-
wej stronie).

7.  Recepty są już dodane do koszyka, trzeba 
im jeszcze przypisać odpowiednie pliki. 
Klikamy na „W twoim koszyku” znajdujące 
się w prawym górnym rogu a następnie 
na „Wrzuć pliki na serwer”.

UWAGA:  żeby skrypt uploadu działał po-
prawnie trzeba mieć zainstalowaną 
Javę – w przypadku jej braku moż-
na ją sciągnąć spod adresu poda-
nego na stronie koszyka w naszym 
serwisie.



8.  Przy pierwszym wejściu na skrypt do 
wrzucania plików pojawi się okienko z 
informacją o zabezpieczeniach – zazna-
czamy „Always trust...”, klikamy na „Run”, 
następnie zaznaczamy środkową część 
strony i naciskamy spację.

9.  Przeciągamy wybrane pliki xmz na środ-
kową część strony. Możemy również wy-
brać z menu „Plik” a następnie „Wybierz 
pliki” i zaznaczyć pliki, które chcemy wrzu-
cić. Po tym, jak wrzucimy wszystkie pliki, 
które chcemy klikamy na „Dalej”

10.  Po powrocie do koszyka wyświetlą się 
wrzucone pliki. Wybieramy te, które 
chcemy przypisać do bloczków recept 
i klikamy na „Przypisz”. Jeśli wybraliśmy 
tylko i wyłącznie pliki xmz system auto-
matycznie wyliczy ilość bloczków oraz 
ich cenę.

11.  Klikamy na „Do kasy”, wybieramy sposób 
dostarczenia, oraz dodajemy ewentual-
ny komentarz, na końcu potwierdzamy – 
zamówienie zostaje zapisane w systemie 
i wysłane do weryfikacji oraz późniejszej 
realizacji – jego status można sprawdzić 
klikając na „Moje konto” w lewym, gór-
nym rogu serwisu. 

W razie probemów lub pytań prosimy 
dzwonić pod numer: 091 812 43 49 lub pi-
sać na adres: recepty@printgroup.pl


