Experts in zorgdeclaraties

Facturatiegegevens rechtstreeks in uw boekhoudsysteem!
De Declaratieservice van Promeetec richt zich op de vertaling van uw bronregistratie naar een
juiste declaratie bij de zorgfinanciers. Uw organisatie ontvangt vervolgens een uitbetaling van de
zorgfinancier. Deze uitbetaling zal ook in uw boekhoudsysteem verwerkt moeten worden. Om dit
proces te optimaliseren biedt Promeetec, in samenwerking met BPM software, de mogelijkheid om
dit betalingsverkeer rechtstreeks in uw boekhoudsysteem te verwerken. Door deze automatische
koppeling bespaart u tijd en verkleint u de kans op fouten in uw boekhouding. We leggen u graag
uit wat de mogelijkheden zijn.

Het proces
Het proces bestaat uit een viertal stappen:
1. Inventariseren huidig boekhoudproces
2.	Afstemmen wensen qua koppeling, denk hierbij aan:
a. Het werken met grootboeknummers
b. Het gebruik van tussenrekeningen
c. Boeken van openstaande of toegekende vorderingen
3.	Koppeling wordt vormgegeven door BPM software
a. Binnen één maand na afstemming gerealiseerd.
4.	Rechtstreekse boeking in uw boekhoudsysteem door
Promeetec.
Kosten
Het vormgeven van een koppeling tussen de systemen van Promeetec en uw boekhoudpakket
brengt een tweetal kosten met zich mee:
1. Eenmalige inrichtingskosten
2. Maandelijkse kosten per administratie
De eenmalige kosten voor het inrichten van de koppeling zijn afhankelijk van het boekhoudpakket.
De maandelijks terugkerende kosten voor het onderhoud van de koppeling bedragen €80,-.
Voor meer informatie over de mogelijkheden, neem contact op met Bart Koppens: 06 - 412 216 10
of bkoppens@promeetec.nl.

Prijslijst koppeling Promeetec

Prijslijst koppeling Promeetec
Onderhoud koppeling Promeetec
Terugkerende kosten
€ 80,-

Per administratie, per maand

Eenmalige kosten per pakket/administratie
Eénmalige kosten € 350,CASH
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Meerwerk door afwijkende processen op nacalculatie
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