Strona 1. ver.1.0
Sysnet Tomasz Kamiński
Najważniejsze etapy przekazania refundacji do SZOI z programu Kamsoft
wynikiem czego jest pobranie Zestawienia refundacyjnego z SZOI
//opracowane na podstawie dwóch instrukcji Kamsoft i SZOI//
Zapoznać się z "Instrukcja Kamsoft przekazanie danych"
Zapoznać się z "Instrukcja SZOI przekazanie danych"
//dostępne są na stronie www.sysnet.waw.pl zakładka USTAWA2012//
1)Utworzyć raport w Kamsofcie (rys.1)

rys.1
2)zapisać raport w zależności jak jest w aptece ustawione :dyskietka, dysk lokalny, pulpit
3)zalogować się do SZOI (najlepiej przez Internet Explorer)

rys.2
rys.2a
4)dodać raport statystyczny wcześniej nagrany z dyskietki, pulpitu……itd. (rys.2)
5)po wczytaniu raportu pojawi się status „do importu” (rys.2a)
6)czekamy na odpowiedź SZOI może być za 5 min , godzinę ,na następny dzień……. zależy od NFZ!
7)po pewnym czasie powinna pojawić się odpowiedz NFZ „Operacja/Raport zwrotny” (rys.3)

rys.3
8)pobieramy raport zwrotny(pobierz raport xml) rys.4 -nagrywamy na dyskietkę , pulpit…. itp.

rys.4
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8)pobrany raport zwrotny xml wczytujemy do Kamsoftu klawiszem F6 Komunikat zwrotny rys.5
wskazując plik wcześniej nagrany w SZOI

Rys.5

rys.6

9)po wczytaniu pojawi się w raporcie się status „Wczytano kom. zwrotny” (rys.6)
10)wchodzimy do raportu F3 Podgląd (rys.6) i przeglądamy filtrem F9 czy mamy błędy….jeśli są, patrzmy
w instrukcji szczegółowej Kamsoft jak dalej postąpić……

rys.6
11)Jeśli błędów nie ma, logujemy się do SZOI i przystępujemy do uzyskania zestawienia refundacyjnego
12)Wchodzimy w Sprawozdawczość Zestawienie refundacyjne(apteczne) i „Dodawanie żądania” (rys.7)

rys.7
13)uzupełniamy dane (rys.8) Rok umowy, Umowa na realizacje …….i potwierdzamy „Tak”…”Zatwierdź”

rys.8
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14)Pokaże się podsumowanie ze statusem „wysłane” (rys.9) czekamy na odp. SZOI może być za 5 min ,
godzinę ,na następny dzień…zależy od NFZ

rys.9
15)po pewnym czasie powinna pojawić się informacja z propozycją szablonu jeśli się zgadzamy
to wciskamy „zatwierdź szablon” rys.10

rys.10
16)po zatwierdzeniu szablonu mamy możliwość wydrukowania gotowego zestawienia refundacyjnego
„pobierz szablon PDF”, które trzeba podpisać i opieczętować i dostarczyć do NFZ (rys.11)

rys.11

************************************Koniec*********************************************

