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 Medמודול ביטוחים/ גופי מימון במערכת 

 

 הגדרת גופי המימון )כגון חברות ביטוח, קופות חולים ומלכ"רים(

 השלב הראשון יהיה להגדיר את רשימת הגופים המממנים.

 הכי חשוב בהגדרת גופי המימון,  

 כי שם הגוף המממן תהיה זהה לחלוטין ברשימת חברות הביטוח ובתיק הגוף המממן!    

 הוספה של "חברת ביטוח חדשה": חברות ביטוח  הגדרות רפואיות  כנס להגדרות ני

 

 

 .לדוגמא: "מאוחדת"
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 גם בתיק הלקוח מאד חשוב כי שם הגוף המממן יהיה זהה.

 

 שינוי שם מטופל/ת. אחרת, נוכל לשנות את שם התיק בפרטי מטופל 

 ערכת לא תאפשר להשאיר שם משפחה/פרטי ריק(.תו רווח יוכל להספיק )מאחר והמ -אם אין "שם פרטי"
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 ולבסוף, תיק הגוף המממן:

 

 

 השלב הבא, יהיה לשלב מחירון עבור הגוף המממן, בו יצוין סכום ההשתתפות העצמית עבור כל טיפול.

 שינוי שמות המחירונים: חוצץ פיננסי  הגדרות כלליות  הגדרות מערכת 
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 .וח לשמור את המחירוןככמובן לא לשפעיל וכמחירון חב' ביטוח.  , נסמנו כמחירוןבחלון זה, נוכל להוסיף מחירון
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 הצעד הבא, יהיה לשייך את הלקוח למחירון הרלוונטי.

 .יביא לנו את המחירים בהתאם לתעריף חברת הביטוח מחירון: 

 תשייך את הטיפול לגוף המממן הרלוונטי. חב' ביטוח:

ך את המחירון מפרטיו האישיים של הלקוח, המחירון יחול על כל אם נבחר לשיי 

פרטי הטיפולים העתידיים, במידה ונרצה לשייך טיפול אחד, עדיף שנשנה את המחירון מחלון 

 הטיפול הספציפי...
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 הטיפול יעבור אוטומטית למאזן גופי מימון. -כאשר נוסיף טיפול בתיק המטופל, אשר משויך לגוף המממן
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 ן גופי מימוןמאז
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