Instrukcja tworzenia rachunków elektronicznych w wersji 2.3.46 i wyższych.

Tworząc rachunki użytkownik musi zwrócić uwagę na informacje znajdujące
się w kolumnach:
a) Real. umowy
b) Poziom rozlicz.
Przykład zawartości kolumny w rysunku poniżej:

Dane te są przekazane z umowy elektronicznej i mogą przejmować następujące
wartości:
a) Kolumna Real. Umowy:
- S - Komunikat SWIAD (rozliczenie odbywa się poprzez szablony przekazane 2 fazą)
- D - Komunikat z deklaracjami POZ / KAOS – DEKL (rozliczenie odbywa się poprzez przekazanie
informacje w raporcie populacyjnym Z_RDP)
- R - Rachunek za wykonane świadczenia (Rozliczenia ryczałtowe, użytkownik sam określa wartość w
polu ilość)

b) Kolumna Poziom Rozlicz:
- PI - pozycje umowy ilościowo (na rachunku ma być przedstawiony kod zakresu)
- PP – Pozycje umowy ilościowo z dokładnością do produktu jednostkowego (na rachunku ma być
przedstawiony kod zakresu wraz z rozbiciem na produkty jednostkowe).

1. Tworzenie rachunku dla szablonu rozliczeniowego przekazanego
komunikatem II- fazy:
a) Przejść w Rozliczenia-> Przegląd Szablonów
b) Zaznaczyć nr szablonu dla którego ma zostać stworzony rachunek
c) Wybrać przycisk: Nowy rachunek
d) Wypełnić pola z '*' takie, jak: Nr rachunku
- pole: Jednostka rozliczeniowa wypełnia się automatycznie.
e) Zatwierdzić utworzony rachunek poprzez wybór przycisku: Zatwierdź.
f) Przejść w Rozliczenia-> Przegląd Rachunków
g) Wskazać rachunek dla którego ma zostać przygotowany plik rachunku
refundacyjnego rfx.
h) Wybrać przycisk Dane-> Eksportuj rachunek

2. Tworzenie rachunków na podstawie otrzymanego Raportu
Populacyjnego dla POZ(plik Z_RDP):
a) Przejść w Ewidencja-> Deklaracje-> Rachunki deklaracji POZ
b) Określić miesiąc dla którego ma zostać przygotowany rachunek
c) Określić Nr Umowy dla której ma zostać przygotowany rachunek
d) Wybrać przycisk: Nowy rachunek
e) Wypełnić pola z '*' takie, jak: Nr rachunku
- pole: Jednostka rozliczeniowa wypełnia się automatycznie.
f) Zatwierdzić utworzony rachunek poprzez wybór przycisku: Zatwierdź.
g) Przejść w Rozliczenia-> Przegląd Rachunków
h) Wskazać rachunek dla którego ma zostać przygotowany plik rachunku
refundacyjnego rfx.
i) Wybrać przycisk Dane-> Eksportuj rachunek

3. Tworzenie rachunków dla zakresów dla których nie są przekazywane
informacje zwrotne przez systemy OWNFZ.( Przykład dla Transportu
Sanitarnego)
Transport sanitarny rozliczany jest na dwa sposoby:
a) kapitacyjnie, produkt 01.0010.147.01
b) ryczałtowo , produkty: 01.0010.147.13,01.0010.148.13
Nie można wystawiać jednego rachunku na dwa różne sposoby rozliczenia.
Należy wystawić dwa osobne rachunki:

3.1. Zakres rozliczany kapitacyjnie
a) Przejść w Rozliczenia-> Przegląd Rachunków
b) Wybrać przycisk: Nowy rachunek
c) Wypełnić pola z '*' takie, jak: Nr rachunku
d) Określić Nr Umowy dla której ma zostać przygotowany rachunek
e) Określić miesiąc dla którego ma zostać przygotowany rachunek
f) Określić jednostkę rozliczeniową: kapitacja
- Wypełnić pole: Ilość w dolnej części okna odnoszące się do produktu
jednostkowego, dla każdego z konkretnych produktów kontraktowych.
g) Zatwierdzić utworzony rachunek poprzez wybór przycisku: Zatwierdź.
h) Wybrać przycisk Dane-> Eksportuj rachunek
3.2. zakres rozliczany ryczałtem:
a) Przejść w Rozliczenia-> Przegląd Rachunków
b) Wybrać przycisk: Nowy rachunek
c) Wypełnić pola z '*' takie, jak: Nr rachunku
d)) Określić Nr Umowy dla której ma zostać przygotowany rachunek
e) Określić miesiąc dla którego ma zostać przygotowany rachunek
f) Określić jednostkę rozliczeniową: Ryczałt na przewóz
g) Wypełnić pole: Ilość dla produktu kontraktowego rozliczanego ryczałtem.
h) Zatwierdzić utworzony rachunek poprzez wybór przycisku: Zatwierdź.
i) Wybrać przycisk Dane-> Eksportuj rachunek

