Wijzigingen in de update van DiSy per 1-1-2016

v20151216

-

De wijzigingen in de CTG/zorgactiviteit tabellen 2016 zijn ingelezen. Een aantal oude codes zijn
afgesloten en er zijn nieuwe toegevoegd. Nieuwe codes staan nog niet op “van toepassing” bij
basisgegevens->CTG, u kan zelf diegenen gaan selecteren die voor u van belang zijn.

-

De zorgproducten 2016 zijn ingeladen. Ze zijn ingelezen als “kosten”, en staan voor het B segment op
0,00. Hier mag u dan uw eigen passantentarieven van maken. (of wij laden uw prijslijsten weer in). Alle
OZP/OVP zijn nu ook ingelezen.

-

Nieuwe diagnose codes zijn bijgeladen en oude afgesloten. Voor neurologie 0330 moet nu ook een
Zorgvraag gekozen worden, 100 Volwassene of 200 Kind.

-

De volgende verzekeraars zijn nieuw en bijgeladen: 3345 Europeesche, 3347 Eno, 3348 Turien ASR,
3346 InsureToStudy.

-

Bij de verzekeraars (basisgegevens->verzekeraars) is nu aan te geven hoe de facturen gemaakt
moeten worden indien voor deze verzekeraar een zorgproduct niet is gecontracteerd (dus als er geen
prijsafspraak is ingelezen voor deze verzekeraar of contractant).

Default staat alles op : niet factureren
Dat betekent dat deze DOTs er dus niet uitkomen tijdens een batch!
Bij het factureren moet er nu ook een keuze gemaakt worden tussen wel en niet gecontracteerd:

LET OP: als bij de verzekeraars bij basigegevens->verzekeraars nog niet is gekozen voor Vektis of
papier dan komen de behandelingen er dus NIET uit!
Op het overzicht “te factureren bedragen” is nu een extra keuze gemaakt om ook de niet
gecontracteerde behandelingen uit te lijsten:

-

Bij het factureren via verwerking->factuur verzekeraar maken loopt er nu een tellertje mee bij het maken
van de bestanden, dan is te volgen hoe ver de export is.

-

De ruimte op het tabblad Verslag, Recepten en Afspraken wordt beter benut in de hogere resolutie
instellingen. Op de tab Verslag staat de cursor weer bovenin bij het invoerveld.

-

Het Inschieten van sjablonen is nu ook in tab verslag mogelijk. Bij het aanmaken van de sjablonen via
basisgegevens->sjablonen kan er nu ook worden aangegeven dat deze voor de tab verslag bestemd is.

-

De sortering van de historie op de tab verslag zijn nu op verslagdatum ipv datum opslaan

-

Het inschieten van sjablonen in status en verslag nu ook middels dubbelklikken mogelijk

-

Voor het tabblad verslag zijn nu ook mergevelden beschikbaar, ze staan nu als type 7 bij
basisgegegens->disy instellingen->mergevelden
Als u ze hier op “van toepassing” zet dan zijn deze velden in een sjabloon op te nemen. Als u dat
sjabloon vervolgens bij basisgegevens->standaardbrieven in DiSy bekend maakt en daar als brieftype
“brief met verslag” kiest, dan komt er op de tab documentatie een extra popupbox om aan te geven
welk verslag in de brief moet komen

-

Op het overzicht

-

Het overzicht “behandelingen” kan nu ook geëxporteerd worden naar Excel of CSV

-

Bij het invoeren van nieuwe (huis)artsen moet nu de AGB code zorgverlener in basisgegevens->Artsen
8 posities zijn. (dus bijv. huisartsen beginnen met 01 en daarna 6 cijfers, bedrijfsartsen beginnen met 14
en dan 6 cijfers).
Ook in validatie vallen behandelregels met daarin foute AGBcodes verwijzer er nu uit zodat niet meer
een heel bestand op Vecozo wordt afgewezen hierdoor.

-

Bij creditregels en correcties wordt de datum van de originelen nu lichtgrijs gekleurd, zodat visueel
duidelijker is wat een origineel is en wat vervallen is.

-

Als nu een verwijzer wordt aangepast bij de patiënt, dan wordt nu (net zoals bij wijzigen polisnummer of
verzekeraar) de vraag gesteld of deze ook bij de nog niet gefactureerde behandelingen van het lopende
jaar aangepast moeten worden, waarna ze dan desgewenst automatisch gewijzigd worden.

kan u nu ook een van-tot periode meegeven.

Wijzigingen m.b.t. de DiSy opties
-

Stop datum toegevoegd op tab recepten, en historie nu gesorteerd op voorschrijfdatum i.p.v. op datum
opslaan

-

Op het tabblad verslag bestaat er nu een optie om meerdere verslagtypes te hanteren en die ook in de
permissies toe te kennen

Vragen?
Het liefst per email op info@dixis.nl

