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Les e-posten direkte i din nettleser

Mange store forbedringer og nye
funksjoner
Som vanlig lanserer vi en ny versjon av PsykBase i juni i
forbindelse med takstoppdateringene som kommer 1 juli.
Denne gangen har vi i tillegg gjort flere større endringer og
forbedringer.
Du vil se at en del ting er annerledes enn tidligere, og at
mange funksjoner nå er langt enklere og intuitive. Vi ønsker å
fortelle om endringene nå slik at du er forberedt på dem.
Det er flere funksjoner i PsykBase som har vært oppfattet som
lite fleksible, uoversiktlige eller kronglete å benytte, kanskje
særlig rundt håndtering av regnskap. Det har vært viktig for
oss å forbedre programmet på dette. I denne oppgraderingen
ser man resultatet.
Under finner du flere detaljer om de enkelte endringene.

Regnskap
Nye og forbedrede funksjoner
Betalingsterminaler:
Det er nå støtte for direkte kommunikasjon med betalingsterminaler.
Kvitteringsskriver / Bongskriver:
Utskrift av kvitteringer til forskjellige typer kvittering-/bongskrivere er nå
mulig.
Håndtering av MVA.
Registrering av tap av fordringer.
Sterkt forbedrede funksjoner for registrering av innbetalinger fra pasienter.
Blant annet er innbetalinger for flere avtaler samtidig langt mer oversiktlig.
Registrering av bankinnbetaling (i tillegg til kort/kontant).
Delbetaling av avtale/faktura.
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Utskrift av kopi av kvitteringer.
Varesalg / vareregister / varegrupper / kontantsalg av varer / strekkode.
Innbetalinger/utestående oppsummert er ryddet opp i og flyttet til Regnskap.
Ny funksjon for automatikk rundt belastning av egenandel ved kansellering av avtaler.
Velg mellom å bruke kansellerende takster (disse definerer du selv), egenandelsbeløpet
fra taksten eller ikke belaste egenandel.
Takster / tellefunksjon:
Nye takstregler varsler nå om begrensning på bruk av takster innenfor enkeltregning, år
og/eller kalenderår.

Fakturaer og fakturering
Utskrift av fakturakopi / skriv ut på nytt (samme dag).
Ny forbedret purrefunksjon:
Send flere purringer samtidig.
Inkassovarsel.
Ny solid søkefunksjon for fakturaer (fritekstsøk).
Forbedret fakturaliste og utskrift av fakturaliste.
Direkte fakturering fra avtaleoversikten.
Kort/kontant-innbetaling av faktura (man er ikke låst til å registrere dette som
bankinnbetaling lenger).
Sletting av faktura er ikke lenger mulig, dette er erstattet av en ryddig kreditnotafunksjon.
Fritekstfaktura til pasient tilsvarende funksjonen som finnes på kontakter.

"Regnskap" - Nytt område som erstatter "Oppgjør"
Utestående:
Ny fane som gir god oversikt over utestående på alle kunder.
Forbedret visning av fakturadetaljer.
Forbedret visning av innbetalingsdetaljer og purringer.
Ny solid søkefunksjon for innbetalingsbilag (fritekstsøk).
Rapporter:
Alle regnskapsrapporter er gjennomgått av revisor, layout og oversikt er sterkt
forbedret. Enhet, Organisasjonsnummer, utskriftstidpunkt og tidsrom
fremkommer nå på alle regnskapsrapporter.
Alle regnskapsrapporter er flyttet til området "Regnskap".
Ny rapport "Dagsoppgjør".
Ny rapport "Omsetningsrapport".
Ny rapport "Spesifisert omsetningsrapport".
Ny rapport "Åpne poster".
Forbedrede navigasjonsmuligheter for tidsrom.
Inneholder fortsatt funksjonene for HELFO-oppgjør, fanene Avtaler og Samleregninger.

Pasientkort
Startside pasient
En helt ny konfigurerbar og fleksibel fane som
presenterer sammenfattet informasjon om
pasienten.

Avtaler
"Egenandeler" er erstattet av
"Regnskap" og inneholder de fleste
funksjonene nevnt om regnskap over.
Utskrift av kommende avtaler med

Journaler og Avtalebok
Hovedjournalkapitler er nå inndelt i
kategorier.
Om man ønsker det kan nå løpende
journal og hovedjournal vises kombinert
i journalbildet.
Ny verktøylinje med funksjoner for
visning og navigering.
Man kan nå skjule kansellerte avtaler i
kalender og i detaljert visning.
Ny funksjon for å opprette neste avtale
raskt.
Høyreklikk og velg "Opprett neste
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avtale...".
Nytt sidepanel som kan skjules/vises
/låses med utvidet informasjon om
markert avtale:
Løpende journal.
Hovedjournal med to forskjellige
visninger.
Takster.
Funksjon for å registrere/slette
innbetaling.
Man kan nå registrere nye pasienter og
kontakter direkte fra "Ny avtale"-dialog.

Administrasjon og Brukerinnstillinger
Brukerinnstillinger er utvidet, forbedret og lagt opp etter samme lest som Administrasjon
og Innstillinger-bildet.
For økt oversikt kan man nå tilordne farger til avtaletyper. Fargene vises alle steder der
avtaler vises.
Flere parametere på Innebygde avtaletyper kan nå endres:
Farge. Se over.
Autotakster.
Standard varighet.
Regnskap er flyttet fra enhet og bruker til eget avsnitt:
Ny layout for bedre oversikt.
Flere regnskapskontoer, man kan nå spesifisere konto for tap og man kan skille
mellom kort og bank-innbetalinger.
Innstillinger for betalingsfrister, gebyrer, purring og inkassovarsel er nå samlet på
samme sted for bedre oversikt og enklere konfigurering.
Man kan nå legge inn logo for fakturaer og kvitteringer. Logoen kan bestå av
bilder, tekst eller en kombinasjon av disse. Man kan benytte forskjellige logoer for
faktura og for de enkelte forskjellige formatene på kvitteringer.
Konfigurasjon av utstyr:
Man kan nå spesifisere skrivere for faktura og kvitteringer hver for seg.
Utskrift av fakturaer kan konfigureres for giroblanketter eller blanke ark.
Skrivere for kvittering kan konfigureres pr. klientmaskin.
Betalingsterminaler kan konfigureres pr. klientmaskin.
Nytt telleverk for takster kan konfigureres.

Andre endringer
EDI-meldinger
Nye EDI-meldinger:
Rekvisisjon av radiologi og svar fra radiolog.

Lister
Det er lagt til en ny liste, Venter på vurdering som lister pasienter der vurdering ikke er
foretatt.
Pasientlister varsler nå om overskredet behandlingsfrist og om avvik på datoer for
behandlingsperioder.
Man kan nå sende SMS fra pasientlister til flere pasienter av gangen.

Dokumenter
Man kan nå knytte autotakster til maler. Autotakstene påføres avtalen/regningen ved
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godkjenning av dokumentet/skjemaet.

Tester
Det finnes nå mulighet for å lage definisjoner med forskjellige utregningstyper: Gjennomsnitt
eller Totalsum.

Medisiner
Oppdatert legemiddeldatabase fra FEST
Det er ikke lenger behov for å skrive ut både A-resept og blå resept siden paragraf og
refusjonskode nå kommer med på A-resepten.

Kontakter
Endringer tilsvarende nytt regnskap i pasientkort. Nye/forbedrede faner inkluderer:
Fakturaer.
Innbetalinger.
Utestående.

ASPIT AS | Tlf: 35 05 79 02 | E-post: post@psykbase.no | Web: www.psykbase.no

Hvis du ikke lenger ønsker å motta epost fra oss kan du endre dette ved å klikke her
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