Tájékoztatás az SFTP szerveren keresztül történő
Munkáltatói adatközlésről

A személyes adatok fokozottabb védelme miatt szükségessé vált egy olyan kommunikációs csatorna
kialakítása, ahol a Munkáltatói partnerek titkosított módon tudják a havi adatközléseket az
MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár felé megküldeni.
Ehhez Egészségpénztárunk egy SFTP szervert ajánl megoldásként.
A kapcsolat létrehozásának előfeltételei:





Internetkapcsolat
SFTP kliens
Az Egészségpénztár a WinSCP klienst javasolja és az ezen keresztüli kapcsolódás folyamatát
írja le ebben a dokumentumban.
A WinSCP kliens letölthető a következő webhelyről: https://winscp.net/eng/download.php
a Pénztár által a Munkáltatói partnernek generált egyedi privát kulcs megléte.
Egyedi privát kulcs igényléséhez kérjük írjon a munkaltato@mkbep.hu email címre.

A folyamat leírása:
Mentse le és tömörítse ki az e-mailben megkapott kulcsfájlt.
Az email szövegében, illetve a csatolmány nevében is megtalálható név az ön felhasználó neve, pl.
johndoe.
Indítsa el a WinSCP programot, ezután megjelenik az alábbi Bejelentkezés ablak.

Adja meg az alábbi adatokat:
Fájlprotokoll: SFTP
Kiszolgáló neve: 87.229.77.116
Port: 45022
(Amennyiben vállalati környezetből kapcsolódik illetve tűzfalat használ, kérjük egyeztessen
rendszergazdájával, hogy a fenti port elérhető legyen a kapcsolódáshoz.)
Felhasználónév: Az Ön felhasználóneve, amit a tőlünk kapott e-mailben talál.

Kattintson a Haladó gombra és a megjelenő ablakban keresse meg az SSH-> Hitelesítés menüt.

Kattintson a SSH-> Hitelesítés menü gombra

Az Egyéni kulcsfájl részen tallózza ki az előzőleg lementett kulcsot.

A felugró ablakban válassza ki azt a mappát, ahova a kulcsot elmentette és a fáljtípust állítsa át
összes fájlra, majd válassza ki a kulcsot és nyomja meg a Megnyitást.

A program felkínálja a kulcs konvertálását, itt válassza az OK gombot.

Mentse el egy másik néven a konvertált kulcsot, ahonnan a program mindig elérheti.

A sikeres mentésről a program üzenetben értesíti, ezután nyomjon OK gombot, ekkor visszatér a
bejelentkező képernyőre, itt nyomja meg a Mentést, majd az OK gombot.

Ezután kattintson a Belépés gombra.
Az első belépésnél az alábbi ablakban az Igen gomb megnyomásával adja hozzá a kulcsot a WinSCP
programhoz.

Sikeres csatlakozás után kérjük, a „pub” mappába töltsék fel az adatközléssel kapcsolatos
állományaikat.
A könnyebb beazonosíthatóság érdekében javasoljuk, hogy az alábbi „tagdíjfelosztási listát”
használják az adatszolgáltatás megadásánál, mely az alábbi linken letölthető:
https://www.mkbep.hu/dl/media/munkaltato/mkbep_tagdijfelosztasi-lista.xls
További kérdések, javaslatok esetén a munkaltato@mkbep.hu címen állunk rendelkezésükre.

