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A WEBESOROLÓ A HBCS AUDIT KFT. SAJÁT FEJLESZTÉSŰ, 

WEB ALAPÚ INFORMATIKAI RENDSZERE, AMELYNEK SEGÍTSÉ-

GÉVEL AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK TETSZŐLEGES IDŐ-

PONTBAN ÉS GYAKORISÁGGAL ELVÉGEZHETIK A FEKVŐBE-

TEG FINANSZÍROZÁSI ADATOK BESOROLÁSÁT.  
 

 
Pontos prognózis, a hónap során bármikor  
Folyamatos rendelkezésre állás (0-24 h) 
Gyors besorolási folyamat (perceken belül) 
Felhasználóbarát online felület  
Besorolási eredmények e-mailen  
Magas szintű adatbiztonság  
Nincs szükség lokálisan telepített programra 

ELŐNYÖK 

 
A BESOROLÁSI FOLYAMAT 
 
A WeBesorolóval a finanszírozási adatok besorolása egysze-
rűen, gyorsan, biztonságosan, a nap 24 órájában igényelhető. 
 
A regisztrált Felhasználók az Interneten keresztül, bármikor feltölt-
hetik a rendszerbe az állományokat. Lehetőség van egy esetre 
vonatkozó,  vagy  több havi adatállomány beküldésére is. Egy-
szerre maximum 4 egymást követő hónap adatainak  feltöltése 
javasolt.  
 
A rendszer a finanszírozási szabályokat figyelembe véve elvégzi 
a feltöltött adatok feldolgozását és néhány percen belül  vissza-
küldi az eredményt a megadott e-mail címre.  

 
ADATBIZTONSÁG 

 
A WeBesoroló fejlesztése során kiemelt figyelmet fordítot-
tunk az adattovábbítás biztonságára.  
 
A rendszer biztonságos működését cégünk NetLock Kft. által 
kiadott tanúsítványa igazolja. További biztonsági elemként egy 
olyan speciális programot készítettünk, amely a beküldést meg-
előzően „titkosítja” az állományokban található TAJ-számokat. A 
rendszer kizárólag az ily módon átkódolt adatállományt fogadja el, 
egyébként hibaüzenetet küld és nem indul el a besorolás.  A visz-
szaérkező, besorolt állományokban a TAJ-számok a program 
segítségével egyszerűen visszaállíthatóak. A besorolás végezté-
vel az adatok azonnal törlődnek, azokat nem tárolja a rendszer. 

 
MŰSZAKI IGÉNYEK 

 
 Web-böngésző futtatására alkalmas számítógép 
 Internet elérés  
 E-mail cím 

Kérje ajánlatunkat, tesztelje ingyenesen a WeBesoroló pon-
tosságát!  
 
Minden érdeklődőnek 10 ingyenes tesztalkalmat biztosítunk. Ezt 
követően, igény esetén, a szolgáltatás kedvező havi átalánydíj 
ellenében vehető igénybe. 
 

WeBesoroló 
 

Kórházi finanszírozási adatok online  
besorolására alkalmas informatikai rendszer 

AJÁNLATKÉRÉS, KIPRÓBÁLÁS 
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A WEBESOROLÓ FELHASZNÁLÓI FELÜLETE BÁRMELY, INTER-

NETKAPCSOLATTAL RENDELKEZŐ SZÁMÍTÓGÉPRŐL ELÉR-

HETŐ, WEB-BÖNGÉSZŐ SEGÍTSÉGÉVEL, A  

HTTPS:// BESOROLO.HBCS.HU CÍMEN. 

 
Az <ÁLLOMÁNY FELTÖLTÉS > menüpont alatt lehet feltölteni 
a besorolni kívánt állományt / állományokat. 
 
A <TALLÓZÁS> gombra kattintva lehet kiválasztani a Felhasználó 
munkaállomásán tárolt feltöltendő állományt. Az állomány formá-
tuma és neve előre meghatározott, mely az oldalon is megjelení-
tésre kerül <xxxx.zip>, ahol az xxxx egy egyéni azonosító, a .zip 

pedig a fájl kiterjesztése. Fontos, hogy az állomány valójában is 
tömörített zip formátumú legyen, s ne csak a nevében található 
kiterjesztés legyen az. Kérem figyeljen arra, hogy az állomány 
nevében és a kiterjesztésben csak kis betű szerepeljen. 
 
A <FELTÖLTÉS> gombra kattintva küldhető el a kiválasztott állo-
mány a szerver felé. A feltöltést követően a rendszer ellenőrzi az 
állományt illetve annak tartalmát is.  A tömörített állomány tartal-
mazhat 1 állományt, 3 állományt vagy 4 állományt. Az belsõ állo-
mányoknak is meghatározott formátumúnak kell lenniük: 
xxxkééhh.txt kúra jelentés és xxxfééhh aktív fekvő állomány ese-
tében. Az xxx egy egyéni azonosító, éé - év, hh - hónap, .txt pedig 
a kiterjesztés. Abban az esetben, ha három vagy négy hónap 
állományára szeretné futtatni a besorolót, az állományok egymást 
követő hónapokhoz kell, hogy tartozzanak, tehát a hónapoknak 
folytonosaknak kell lenniük. Ha nem megfelelő a feltöltött állo-
mány formátuma, vagy annak tartalma, esetleg nem egymást 
követő hónapok adatait tartalmazza, akkor a rendszer a válasz 
üzenetben jelzi a hibát.   
 
Ha sikeres volt a feltöltés, akkor a válasz üzenet felett megjelenik 
a <BESOROLÓ INDÍTÁSA> gomb, melyre kattintva elindítható a be-
sorolás. A besorolás a háttérben elindul, a felület a kezdõ-oldalra 
ugrik. A besorolás eredményét a hozzáféréshez tartozó e-mail 
címre fogja elküldeni a rendszer.  

Az oldalra lépve az alábbi képernyővel találkozunk. Itt meg kell 
adni a regisztrációs e-mailben kapott felhasználói nevet és jelszót. 
Sikeres belépés esetén a rendszer Főoldalára jutunk. 

BELÉPÉS 

A főoldalon az alábbi lehetőségek közül választhat: 
 
  Állomány feltöltés 

  Történet 

  Beállítások 

  Letöltések 

  Súgó 

Üdvözöljük! 
 
Ön a HBCS Audit Kft. fekvőbeteg finanszírozási adatok  online besorolására 
alkalmas rendszerét, a WeBesorolót érte el. Továbblépéshez válasszon a fenti 
menüpontok közül! 

FŐOLDAL 

ÁLLOMÁNY FELTÖLTÉS 

A webes besoroló program használatának feltétele, hogy a jelen-
tőállományokat feltöltés előtt a korábban átadott, honlapunkról is 
letölthető „TAJ-kódoló” programmal megváltoztassák. A TAJ-
számok átalakítását végző program a besorolás eredményét 
nem változtatja meg, ugyanakkor adatvédelmi szempontból a 
folyamatot biztonságosabbá teszi. Amennyiben az állományok 
feltöltését enélkül kísérlik meg, „Hiba! Az előzetes TAJ-kódolás 

nem történt meg!” hibaüzenetet küld a rendszer, és az állományo-
kat feldolgozás nélkül törli. A  titkosítási folyamat leírása megta-
lálható a Felhasználói Kézikönyv 4. oldalán. 

FIGYELEM! AZ ÁLLOMÁNYOK TITKOSÍ-
TÁSA FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES! 

A WeBesoroló a HBCS Audit Kft. fekvőbeteg finanszírozási 
adatok  online besorolására alkalmas rendszere, amelynek 
segítségével az egészségügyi intézmények gyorsan, biztonságo-
san, tetszőleges időpontban elvégezhetik a fekvőbeteg finanszí-
rozási adatok besorolását. A Belépéshez kérjük, gépelje be a 
regisztrációs levélben megkapott azonosítóját és jelszavát. 
Amennyiben még nem rendelte meg a WeBesoroló szolgáltatást, 
ezt honlapunkon keresztül vagy az alábbi link segítségével 
megteheti.  
 
> Ajánlatkérés > További információ  

WeBesoroló 
 

FELHASZNÁLÓI FELÜLET 
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A felhasználói paraméterek a regisztrációkor kerülnek rögzítésre. 
Minden felhasználó egyedi azonosítóval rendelkezik, ez a fel-
használói név. Ehhez szorosan kapcsolódik a jelszó. E párossal 
lehet belépni a rendszerbe.  
 
A MÓDOSÍTHATÓ PARAMÉTEREK MEGVÁLTOZTATÁSA: 
 
A beállítások menüpont alatt megváltoztatható a jelszó. Javasol-
juk, hogy az első belépést követően változtassák meg a jelszót! A 
változtatáshoz meg kell adni a jelenleg érvényes jelszót, illetve a 
használni kívánt új jelszót és a megerősítését. A <MÓDOSÍTÁS> 
gombbal lehet véglegesíteni a jelszóváltoztatását. Ezen kívül a 
felhasználói profil néhány változó paraméterét is lehet módosítani, 
ilyenek a felhasználó teljes neve, a telefonszám, a fax.  
 
A módosító űrlap tartalmazza az éppen aktuális adatokat. A mó-
dosítást a <MENTÉS> gombbal lehet véglegesíteni. Hiba esetén, 
az űrlap felett, a hibára utaló üzenet tájékoztatja a Felhasználót. 

 
A <TÖRTÉNET> menüpont alatt a felhasználó saját tevékeny-
ségeit tudja megtekinteni.  
 
Alapértelmezetten minden tevékenység megjelenítésre kerül idő-
ben csökkenő sorrendben (első a legfrissebb). Egy oldalon 15 
találat látható, a továbbiakat a táblázat alján található oldalszá-
mokra kattintva lehet elérni. 
 
A táblázatban látható: 

a tevékenységre utaló ikon 

a felhasználó azonosítója 

a tevékenység időpontja 

a felhasználó számítógépének azonosítója 
a tevékenység megnevezése 

opcionálisan a tevékenységhez tartozó egyéb bejegyzések. 

 
Van lehetőség egy-egy tevékenység típus szűrésére is. Ehhez a 
<Szűrési feltétel> - nél kell kiválasztani a kívánt tevékenységet. A 
választás után automatikusan frissül a találati lista. 

 TÖRTÉNET 

BEÁLLÍTÁSOK 

FELHASZNÁLÓI PARAMÉTEREK 

A <BEÁLLÍTÁSOK> menüpont alatt tudja a Felhasználó mó-
dosítani a profiljához tartozó adatok egy részét. 
 
Módosítható paraméterek: teljes név, telefon, fax, jelszó 
 
Nem módosítható paraméterek: felhasználó név, e-mail cím, kór-
ház, fájl formátum, tömörített állomány formátuma, besorolás 
korlát. 

 LETÖLTÉSEK 

A <LETÖLTÉSEK> menüpontból olyan hasznos dokumentu-
mok és programok tölthetők le, melyek segítik a felhasználót 
a rendszer használatában.  
 
Itt érhető el például a TAJ-szám megváltoztatására alkalmas 
szoftver („TAJ-kódoló” program) . Az első letöltés alkalmával egy 
tájékoztató üzenet jeleneik meg, melyet a letölthetőség érdekében 
el kell fogadni. Ha a Felhasználó nem ért egyet a leírtakkal, akkor 
az <ELUTASÍT> gombra kattintást követően, a rendszer visszatér 
a <FŐOLDAL>-ra.  E menüpont alatt található a teljes Felhaszná-
lói Kézikönyv is.  
 
A letölthető anyagok folyamatosan bővülhetnek. Kérjük figyeljék 
folyamatosan az oldal tartalmát! 

SÚGÓ 

Környezet-érzékeny súgó működik a rendszerhez illesztve. Bár-
melyik oldalon állva, a gomb megnyomásakor az aktuális oldal-
hoz tartozó felhasználói leírás jelenik meg. 

A <KILÉPÉS> menügomb megnyomásával a Felhasználó kilép-
het a rendszerből. A rendszer a <Belépés> képernyőre ugrik. 

 KILÉPÉS 

WeBesoroló 
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A program a gyf állományokban található TAJ-számok titko-
sítását végzi.  Helyezzük az átalakítandó állomány(oka)t az IN-
PUT könyvtárba és indítsuk el a programot. A program elvégzi a 
titkosítást a KOD.CFG állományban található paraméterek alapján 
és az eredményt az OUTPUT könyvtárba helyezi el. Az OUTPUT 
könyvtár tartalmát „zip” formátumú tömörítés után – a WeBesoroló 
névadási konvencióit figyelembe véve – feltöltheti a WeBesoroló 
oldalára. Ezt követően az INPUT könyvtár tartalma törlődik! 

 
TELEPÍTÉS 
 
A letöltött KODOLO.rar állományt tetszőleges könyvtárba ki kell 
csomagolni. 
 
 
ÁLLOMÁNYOK ÉS KÖNYVTÁRAK 
 
INPUT könyvtár – ebbe a könyvtárba kell elhelyezni az át/
visszakódolandó állomány(oka)t. 
 
OUTPUT könyvtár – ide jönnek létre az elkódolt, beküldendő 
állományok ill. a visszakódolt eredmény állományok. 
 
BEKODOLO.EXE – ez a program végzi a TAJ-számok elkódolá-
sát. Az elkódolandó állományokat az INPUT könyvtárban keresi 
és az eredményt az OUTPUT könyvtárba teszi. 
 
KIKODOLO.EXE – ez a program végzi a besorolást követően 
létrejött eredményállományokban lévő TAJ-számok visszaalakítá-
sát. A visszakódolandó állományokat az INPUT könyvtárban kere-
si és az eredményt az OUTPUT könyvtárba teszi. 
 
KOD.CFG – ez az állomány tartalmazza a kódolási algoritmus 
paramétereit. Ezeket szabadon meg lehet változtatni az alábbiak 
szerint: 
 
• KOD_1 = 12345678123  numerikus kulcs - tetszőleges 

• KOD_2 = kukuriku  karakteres kulcs - tetszőleges, de nem tartal-

mazhat ASCII 30-nál kisebb kódú karaktert 

• INPUT_PATH = INPUT\  forráskönyvtár 

• OUTPUT_PATH = OUTPUT\ célkönyvtár 

• GYF_MASZK = *.TXT  „gyf” állomány maszk – ne módosítsa! 

• GYF_HOSSZ = 700 rekord hossz (fix) – mindig az aktuális OEP 

fekvőbeteg jelentés rekordszerkezetének hosszát tartalmazza 

byte-ban. Csak akkor módosítsa, ha a jogszabály változik! 

• GYF_POZ = 23 TAJ-számok pozíciója a fekvőbeteg jelentés re-

kordképében. Csak akkor módosítsa, ha a jogszabály változik! 

• SZEG_MASZK = SZEG*.TXT „szeg” típusú eredmény állomány 

névformátum. Ne módosítsa! 

• SZEG_POZ = 13 TAJ pozíciója a „szeg” állományban. Ne módo-

sítsa!  

• SZEM_MASZK = SZEM*.TXT „szem” típusú eredmény állomány 

névformátum. Ne módosítsa!  

• SZEM_POZ = 13 TAJ pozíciója a „szeg” állományban. Ne mó-

dosítsa!  

A TAJ-KÓDOLÓ PROGRAM TELEPÍTÉSE 

BEKODOLO.EXE 

WeBesoroló 
  

A program a besorolt állományokban található titkosított 
TAJ-számok visszaalakítását végzi. Helyezzük a visszaalakí-
tandó állomány(oka)t az INPUT könyvtárba és indítsuk el a prog-
ramot. A program elvégzi a titkosítás feloldását a KOD.CFG állo-
mányban található paraméterek alapján és az eredményt az OUT-
PUT könyvtárba helyezi el. Az állományok feldolgozásához java-
soljuk, hogy azokat másolják el az OUTPUT könyvtárból! Ezt kö-
vetően az INPUT könyvtár tartalma törlődik! 

KIKODOLO.EXE 

A KÓDOLÓ PROGRAMOK HASZNÁLATA 
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Az excel file lehetőséget biztosít a felhasználónak arra, hogy az 
eredményként visszakapott állományokat automatikusan betölt-
hesse egy előre formázott XLS fájlba (WeBes.xls). Használat: Az 
makrok.rar állományt letöltés után tetszőleges könyvtárba ki kell 
csomagolni. A WeBes.xls file megnyitása után engedélyezni kell a 
makrók futtatását! A megjelenő ablakban meg kell adni az ered-
mény állományokat tartalmazó könyvtár abszolút útvonalát (pl. 
c:\webes\input) , valamint a feldolgozott hónapot  ÉÉÉÉ.HH (pl. 
2010 március: 2010.03) formátumban. Az <OK> gombra kattintva 
megtörténik a fájlok betöltése és formázása. A WeBes.xls fájl 

tartalmazza a SZEG illetve a SZEM típusú állományok struktúra 
leírását is. 

A WeBes.x ls  SEGÉDÁLLOMÁNY HASZNÁLATA 
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