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1. FUNKCJONALNOŚĆ GENERATORA 

KOMUNIKATÓW ZSMOPL 
Generator Komunikatów ZSMOPL jest aplikacją, która posiada następujące funkcjonalności: 

 możliwość weryfikacji struktury plików XML ze zgodnością ze schematem komunikatu 
Obrotów i Stanów,  

 możliwość konwersji pliku CSV zawierającego strukturę zgodną ze schematem komunikatu 
obrotów i stanów do pliku XML, 

 możliwość wysłania i podpisania certyfikatem niekwalifikowanym podmiotu komunikatów 
XML, 

 dostęp do historii przesłanych komunikatów. 
  

2. URUCHOMIENIE APLIKACJI 
W celu uruchomienia aplikacji należy wybrać plik wykonywalny: Generator komunikatów 

ZSMOPL.exe. Po poprawnym uruchomieniu wyświetli się ekran aplikacji O programie: 

 
Po zapoznaniu się z informacją należy wcisnąć przycisk „Zamknij”. Wyświetlone zostanie wtedy Panel 

główny aplikacji. 
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3. KONFIGUROWANIE APLIKACJI 
W celu skonfigurowania aplikacji należy kliknąć w kafelek Konfiguracja dostępny w Panelu głównym: 

 

W oknie Konfiguracja należy wykonać kolejno czynności: 

 wybrać plik certyfikatu z dysku – certyfikat z kluczem prywatnym służącym do podpisywania 
komunikatów (np. wss.p12). Certyfikat powinien być spójny z certyfikatem zaimportowanym 
dla podmiotu w systemie ZSMOPL (np. wss.pem) 

 wpisać hasło certyfikatu, 
 wpisać adres usługi sieciowej: 

dla środowiska produkcyjnego (PROD):  https://zsmopl.ezdrowie.gov.pl/cxf/zsmopl/ws/ 
dla środowiska integracyjnego (EWA):  https://ewa-zsmopl.ezdrowie.gov.pl/cxf/zsmopl/ws/, 

 wybrać katalog roboczy – miejsce na dysku gdzie będą zapisywane przekonwertowane pliki 
komunikatów w formacie XML oraz wysłane i podpisane certyfikatem pliki komunikatów 
obrotów i stanów. 
 

 
 
Po uzupełnieniu wszystkich informacji należy wcisnąć przycisk „Zastosuj”. 

https://zsmopl.ezdrowie.gov.pl/cxf/zsmopl/ws/
https://ewa-zsmopl.ezdrowie.gov.pl/cxf/zsmopl/ws/
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4. GENEROWANIE KOMUNIKATU OBROTU 

I STANÓW Z PLIKU XML 

4.1. WERYFIKACJA STRUKTURY XML 

W celu utworzenia komunikatu z pliku XML należy wybrać z Panelu głównego kafelek  

Weryfikacja XML i wybrać plik z dysku: 

 

 

 

Po wyborze odpowiedniego pliku należy wcisnąć przycisk „Otwórz”. Aplikacja wyświetli ekran 

potwierdzający poprawną strukturę pliku XML zgodnego ze schemą (szkieletem) komunikatu 

obrotów i stanów. 
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W przypadku komunikatu o błędnej strukturze pojawi się opis błędów struktury wskazanego 

pliku XML, np.: 

 Należy poprawić plik XML i ponowić operację weryfikacji struktury pliku.  

4.2. WYSYŁKA PLIKU XML 

Po wciśnięciu „OK” ekran przechodzimy do kafelka Wyślij komunikat: 

  

Wskazujemy zweryfikowany plik XML.  

Potwierdzenie wysłania komunikatu oraz identyfikator komunikatu otrzymujemy w okienku 

„Wysłano komunikat”: 
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4.3. HISTORIA WYSŁANYCH KOMUNIKATÓW 

W aplikacji w kafelku Historia przechowywana jest historia wysłanych komunikatów, zawierająca 

datę i godzinę wysyłki komunikatu, identyfikator komunikatu oraz nazwę pliku XML, z którego został 

wygenerowany. 

 

Poniżej przykładowa historia wysłanych komunikatów na srodowisko integracyjne (EWA): 

 

Identyfikator wysłanego komunikatu może być skopiowany z okna Historii przy użyciu prawego 

przycisku myszy lub kombinacji klawiszy Ctrl+C, a następnie wklejony do portalu ZSMOPL w kafelku 

„Komunikaty” w celu sprawdzenia statusu komunikatu. 

 

4.4. KATALOG ROBOCZY 

W katalogu roboczym ustawionym w kafelku Konfiguracja automatycznie zostały zapisane  pliki 

komunikatów, których nazwa ma format: Request_<bieżąca_data>_20190327140507026.xml, np.: 
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5. GENEROWANIE KOMUNIKATU OBROTU 

I STANÓW Z PLIKU CSV 
W celu utworzenia komunikatu z pliku CSV należy wybrać w Panelu głównym kafelek  

Konwersja pliku CSV do XML: 

 

W dalszej kolejności aplikacja wyświetli ekran służący do wyboru pliku CSV z dysku:  

 

 

Po wyborze odpowiedniego pliku należy wcisnąć przycisk „Otwórz”.  

Po pomyślnej konwersji pliku CSV na plik XML pojawi się komunikat Plik przekonwertowany: 

 

Po wciśnięciu przycisku „OK” należy wybrać miejsce zapisu przekonwertowanego pliku XML, 

domyślnie jest to lokalizacja wskazana jako Katalog roboczy w kafelku Konfiguracja. 
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Należy kolejno wybrać folder docelowy, wpisać nazwę pliku i wcisnąć przycisk „Zapisz”.  

 

Aplikacja wyświetli ekran potwierdzający zapis pliku. 

Po pomyślnej konwersji pliku CSV do pliku XML można przejść do punktu 4.2. WYSYŁKA PLIKU XML, 

a następnie 4.3. HISTORIA WYSŁANYCH KOMUNIKATÓW. 

 

6. POMOC 
Generator komunikatów zawiera również  w panelu głównym link Pomoc. 

 



 

11 

 

Umożliwia ona użytkownikowi przejście do strony: https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-

systemy/project/zintegrowany-system-monitorowania-obrotu-produktami-leczniczymi/ 

gdzie użytkownik znajdzie wszelkie informacje dotyczące Zintegrowanego Systemu Monitorowania 

Obrotu Produktami Leczniczymi. 

 

7. PRZYGOTOWANIE PLIKU CSV 
Poniższy przykład dotyczy edycji pliku CSV w wersji Microsoft Excel 2016. Z menu głównego należy 

wybrać  Plik -> Otwórz: 

 

 

Później należy kliknąć w Przeglądaj.  

 
 

https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/zintegrowany-system-monitorowania-obrotu-produktami-leczniczymi/
https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/zintegrowany-system-monitorowania-obrotu-produktami-leczniczymi/
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W wyświetlonym oknie w miejscu zaznaczonym na screenie powyżej należy wybrać opcję „Wszystkie 

pliki” a następnie odnaleźć szablon pliku csv, wybrać go i kliknąć w Otwórz.  

Program wyświetli ekran: Kreator importu. Należy ustawić wszystkie parametry jak na screenie 

poniżej: 

 

Po ustawieniu wszystkich opcji należy kliknąć Dalej. Program wyświetli kolejny ekran. Tak jak w 

poprzednim ekranie, w tym również należy ustawić wszystkie opcje jak na screenie poniżej: 
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Następnie należy ponownie kliknąć Dalej i w ostatnim już ekranie kliknąć przycisk Zakończ. 

 

 

Po poprawnym wykonaniu czynności plik otworzy się w programie Microsoft Excel: 

 

 
Następnie należy wypełnić plik właściwymi danymi w zakresie nagłówka, transakcji i pozycji w 
transakcji komunikatu Obrotów i Stanów.  
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7.1. KOMUNIKATOS - NAGŁÓWEK 

Pierwsze 5 kolumn – od A do E odpowiadają za główne dane dotyczące komunikatu. Uzupełnione 

powinny zostać w wierszu numer 2. 

 

7.2. KOMUNIKATOS - TRANSAKCJA 

Kolejne kolumny – od F do Y zawierają dane odnośnie transakcji obrotów i stanów. W powyższym 

pliku powinny być uzupełniane w wymienionych kolumnach w wierszu 3. 

Zawierają się tu dane odnośnie głównych transakcji.  

Po opisaniu całej transakcji wraz z pozycjami opisanymi w podrozdziale 5.2.3 i 5.2.4 jeśli komunikat 

powinien zawierać więcej transakcji należy rozpocząć wprowadzanie od następnego wiersza po 

wprowadzonych pozycjach KomunikatTransakcjaOSPoz. Np. Jeśli wprowadzona transakcja zawiera 4 

pozycje, kolejną transakcję należy zacząć wprowadzać od wiersza 8 dokumentu w kolumnach od F do 

Y. 

 

Ciąg dalszy tabeli: 

 

7.3. KOMUNIKATOS – POZYCJA TRANSAKCJI 

Z jednym obiektem KomunikatTransakcja opisanym w poprzednim podrozdziale związane są jedna 

lub więcej pozycji. Pozycje te odpowiadają pozycjom z dokumentu źródłowego transakcji. Ich 

parametry opisane powinny zostać w kolumnach Z – AM w tylu wierszach ile pozycji posiada 

transakcja, zaczynając od wiersza 4-tego (jedna pozycja = jeden wiersz), np. jeśli transakcja posiada 4 

pozycję to powinny znajdować się w wierszach od 4-7: 
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7.3.1. KOMUNIKATTRANSAKCJAOSPOZSTANMT 

Kolejne kolumny – od AN do AU posiadają informację na temat stanów. Kolumny te powinny zostać 

wypełnione jeśli w kolumnie X, RodzajTransakcji jest jednym z rodzajów: PKU, PPR, PIM, WPR, WWY, 

WEK, WZR, PZR, MWG, WWG, PWY, PM+, WM-, PZO, WUT, WUI, WRO, WRW, MWO, MDO, IBO, IR+, 

IR-. Wtedy kolumny powinny zostać uzupełnione dla każdej pozycji transakcji: 

 
 

Ciąg dalszy tabeli: 

 

7.3.2. KOMUNIKATTRANSAKCJAOSPOZZAPMT 

Ostatnie kolumny – od AV do BC opisują charakterystykę produktu leczniczego z importu docelowego 

i interwencyjnego. Kolumny te powinny zostać wypełnione dla każdej pozycji dla której wartość w 

kolumnie Z została wpisana „1”. 

 

Dalsza część tabeli: 
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Po wypełnieniu wszystkich kolumn analogicznie należy wprowadzić kolejne transakcję zaczynając od 

kolumny F tak jak opisane to zostało w podrozdziałach 5.2.2 – 5.2.5. 

7.4. ZAPIS PLIKU CSV 

W celu zapisania pliku w formacie csv, obsługiwanym przez generator komunikatów należy w 

programie Microsoft Excel wybrać Plik a następnie Zapisz jako: 

 

 

Następnie należy kliknąć w Przeglądaj, wybrać folder docelowy, wpisać nazwę pliku a następnie 

wybrać zapisz jako typ: Plik CSV UTF-8 (rozdzielany przecinkami): 
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Po ustawieniu wszystkich parametrów należy wcisnąć przycisk Zapisz. System może wyświetlić 

następujący ekran:  

 

Należy wcisnąć przycisk Tak. System zapisze plik i będzie on dostępny do zaimportowania do 

Generatora komunikatów. 

 

Uwaga! 

W innych wersjach arkusza kalkulacyjnego Excel należy wykonać analogiczne czynności podczas 

otwierania i edycji pliku CSV z zachowaniem struktury pliku CSV, tj.:  

 importem do Excela pliku tekstowego,  
 zachowaniem typu pól jako pola tekstowe, 
 zapisaniem typu pliku jako: Plik CSV UTF-8 (rozdzielany przecinkami). 
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