بیمه گری
بیمه گری سامانه ای است که قرار است خدمات سرپائی که در مرکز ارائه می گردد را در
صورتیكه سهم بیمه گر دارد به کمك آن تغییرات مورد نیاز را انجام داده ومطالباتمان را از سازمان
بیمه گر دریافت کنیم.

 .1-1اطالعات پایه
 .1-1-1تعریف کد واحد
اطالعات پایه  >--تعریف کد واحد
متناسب با هر بیمه ای یك کد واحد داریم که در واقع این کد مشخص می کند اینن دیکنكت ینا
فایلی که فرستاده شده از کدام مرکز است .در قکمت کد تامین(تامین اجتماعی) نیز به همین شكل و
چون به تازگی تامین اجتماعی وب سرویس شده با پر کردن اطالعات کد تامین ،نام کاربری ،رمز عبور
و آدرس وب سرویس ،امكان ارسال سوابق بیمه در صفحات پذیرش از طرینق وب سنرویس فنراهم
شده است.کد جهت بیمه برای ارسال دیکكت و کد تامین برای زمانی ای که قرار اسنت از طرینق وب
سرویس ارسال شود پر می شود (شكل.)1-1
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شکل1-1

 .2-1-1تعریف سرگروه بیمه
در این قکمت میتوانیم سرگروه های بیمه را تعریف کنیم به طور مثال ویزیت در مجموعه ها
به چندین مدل مختلف تعریف می شود اما زمانی که دیکكت برای بیمه گر ارسال می شود باید در
سرفصل ویزیت قرار بگیرند بنابراین در این قکمت یك سرگروه تعریف می کنیم سپس روی سرگروه
تعریف شده کلیك می کنیم و از باالی صفحه گزینه خدمات را می زنیم در صفحه باز شده از سمت
چپ تمامی خدمات مربوط به ویزیت که مورد استفاده مجموعه ما است را به سمت راست منتقل می
کنیم(.یعنی اگر دیکكت بیمه گرفته شود این خدمات در سرگروه ویزیت قرار می گیرند) (شكل .)2-1
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شکل 2-1

 .2-1عملیات
 .1-2-1بروز آوری اطالعات بیمه ای خدمات
در این قکمت با وارد کردن تاریخ  ،تمام اطالعاتی را که در آن بازه زمانی در مرکز درمنان صنورت
گرفته و بابت آن پول دریافت کرده ایم و مبلغی سهم سازمان بیمه گر دارد را به بیمه گری منتقل می
کند .و چون معموال بر اساس نکخه است تیك براساس تاریخ نکخه را می زنیم و همچنین می توانیم
از پایین صفحه واحد ها را نیز مشخص کنیم بعد تایید کنیم در این صورت سهمی که قرار است منا از
سازمان بگیریم در بیمه گری قرار می گیرد(شكل.)1-2
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شکل1-2

 .2-2-1اطالعات بیمه ای خدمات
بعد از قرار گرفتن اطالعات در بیمه گری در این قکمت می تنوانیم لیکنت را مشناهده و وینرای
کنیم یا حتی نکخه جدیدی اضافه کنیم و همچنین از پایین صفحه می توانیم براساس بیمه مورد نظر
فیلتر کنیم که این کار تداخلی در صندوق ایجاد نمی کند زیرا تمامی اینن تغیینرات در سنامانه بیمنه
گری قرار دارد .این کار برای زمانی است که می خواهیم تمام مطالبات خود را از بیمه دریافنت کننیم
(شكل.)2-2

4

شکل2-2

 .3-2-1ویرایش کلی قیمت خدمت بر اساس بیمه
در این قکمت می توانیم قیمت هر خدمتی را که به بیمه گری منتقنل شنده در ینك بنازه زمنانی
تغییر دهیم(شكل .)3-2
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شکل3-2

 .4-2-1ثبت از طریق فایل بیمه
بعضی از مراکز دارای دو سامانه هکتند که برای ارسال دیکكت بیمه باید همنه اطالعنات در ینك
سامانه جمع آوری شود و سپس برای بیمه ارسال شود برای این کار در سامانه دومی خروجی دیکكت
بیمه گرفته سپس در این قکمت وارد کرده و ذخیره می کنیم(شكل.)4-2
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شکل4-2

بعد از تمام مراحل باال یا باید از قکمت عملیات ساخت فایل بزنیم و یا در قکمت گزارشات ساخت
گزارش بیمه بزنیم .

 .5-2-1ساخت فایل بیمه
در این قکمت می توانیم فایل جهت ارسال به بیمه را بکازیم برا این کار ابتدا تاریخ ،بیمه،
واحد ،پزشك و خدمات مورد نظر را مشخص می کنیم که باید مقدار مجموع سهم سازمان بیمه که در
پائین قابل مشاهده است با مجموع سهم سازمان بیمه ای که که در ساخت گزارش بیمه موجود است
به ازای انتخاب های که در اینجا انجام داده ایم برابر باشد سپس ساخت فایل را می زنیم(شكل.)5-2
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شکل5-2
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