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Poročila zdravstva in izpis raporta v modulu iCenter 

Sociala, zdravstvo in obračun 

Modul iCenter Sociala, zdravstvo in obračun (v nadaljevanju SZO) za področje zdravstva omogoča različna 

poročila in izpise. V kolikor vam pred-nastavljena poročila ne zadostujejo, vam je na voljo tudi generiranje 

lastnih poročil in izpisov.  

Raportna knjiga 
Do izpisa dostopamo preko Delo – Zdravstveno delo – Raportna knjiga. 

 

 

 

Odpre se nam okno, kjer s filtri določimo, katere podatke želimo izpisati.  

V polju Podatki za izpis se pi želji omejimo po Oddelku, Uporabniku, Izmeni in/ali Izvajalcu.  

V polju Pregled dela določimo obdobje, za katerega naj se podatki pripravijo.  

V polju Razvrsti po določimo vrstni red izpisa podatkov. Podatke lahko razvrščamo po Datumu, Šifri 

uporabnika, Priimku in imenu ali Oddelku.  

Nato obkljukamo podatke, ki jih želimo v izpisu raporta preveriti. Po želji lahko izpišemo tudi vse 

podatke.  

Na koncu določimo še Datum izpisa ter ali želimo, da se nam podatki vsakega stanovalca zapišejo na 

svojo stran. Dokument izpišemo s klikom na Raportna knjiga.  
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Primer izpisa Raportne knjige: 
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Pred – nastavljena poročila 

Do poročil zdravstva dostopamo preko Zdravstvo – Poročila – Poročila… 

 

 

 

…ter Delo – Zdravstveno delo – Poročila. 

 

 

 

Do poročil lahko dostopamo tudi preko vnosnih form zdravstva, in sicer: 

Zdravstvo – Zdravstveni karton – Izpis 
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Odpre se nam seznam vseh pred-nastavljenih poročil zdravstva. 

 

 

 

Na voljo imate veliko poročil. V kolikor vam nobeno od naštetih ne ustreza, si jih lahko generirate sami, v 

Generatorju poročil. 
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Generator poročil 

Do generatorja poročil dostopamo preko Zdravstvo – Poročila – Generator poročil. 

 

 

 

Odpre se nam generator poročil, kjer moramo v polju Podatki najprej določiti bazo podatkov in obdobje 

zajema podatkov. Izbrani podatki za izbrano obdobje se nam zapišejo v preglednici. 
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Stolpce v preglednici lahko odvzemamo ali dodajamo. Z desnim klikom miške v naslovno vrstico stolpca 

aktiviramo spustni seznam. Na tem seznamu izberemo možnost Trajanje prilagojenih stolpcev. 

 

 

 

V spodnjem desnem kotu preglednice se nam odpre okno Po meri v katerem imamo na voljo vse možne 

podatke preglednice. Izbrani stolpec dodamo tako, da izberemo želeni podatek in ga ''povlečemo'' na 

želeno mesto v preglednici. Na tak način lahko dodamo poljubno število stolpcev. 
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Stolpce odvzemamo tako, da se z desnim klikom miške naslovno vrstico stolpca aktiviramo spustni 

seznam. Iz seznama izberemo Odstrani stolpec. 

 

 

 

Podatke preglednice lahko razvrščamo tako, da kliknemo v naslovno vrstico stolpca. Podatki se nam bodo 

po izbranem stolpcu razvrstili po npr. abecednem redu, od najmanjšega do največjega, od najmlajšega 

do najstarejšega,… 

Podatke filtriramo tako, da v zgornjem desnem kotu stolpca poiščemo znak za filter. S klikom nanj se nam 

prikažejo podatki za izbor filtriranja. Podatke lahko izberemo iz seznama ali oblikujemo lastne filtre.  
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Izbrani in urejeni pregled podatkov lahko shranimo kot lastno poročilo. S klikom na Shrani, se nam odpre 

polje, kjer poročilo poimenujemo in s klikom na tipko Enter shranimo. 

 

 

 

Program nas obvesti, da je poročilo shranjeno:  
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Poročilo se shrani med naša lastna poročila. Odpremo ga s klikom na Odpri, kjer ga izberemo iz seznama 

lastnih poročil.  

 

 

 

Izbrani pregled lahko preko gumba Tiskaj tudi natisnemo.  

 

 


