INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCA
TWORZENIA ROZLICZEŃ DLA LEKARZY
1. Logowanie się do programu – identyfikator i hasło – pierwsza litera imienia i nazwisko,
pisane łącznie, bez polskich znaków. Hasło przy pierwszym logowaniu tożsame, później
trzeba je zmienić – zakładka – zmiana < ustawienia < zmiana hasła
2. Przygotowanie rozliczenia zapłaty za wykonane czynności zlecone
vetLINK > Zestawienia > Rozliczenia > Nowe rozliczenie

Określić dane lekarza, którego dotyczy rozliczenie :

Formularz raz umieszczony w rozliczeniu (nawet nie zamkniętym) nie może być umieszczony
w żadnym innym rozliczeniu.
DANE:

poprzez opcję <Zmień dane> możemy: wpisać numer rozliczenia, materiały i ich wartość, stawkę i
przebieg – koszt zliczy się do łącznej sumy.

FORMULARZE:

Dodaj formularze – tu dodaje się formularze (protokoły) dokumentujące zdarzenia, które
podlegają rozliczeniu.

System daje możliwość dodania formularzy według:
• rodzaju formularza: ASF, Choroba Aujeszkyego, BR+EBB+TBC, BSE, BT, CSF, IBRIPV+Q
• według daty: rejestracji formularza, pobrania próbek, wykonania badania, rozpoczęcia
badania
• daty: można wpisać konkretny zakres dat jaki nas interesuje, np. cały bieżący miesiąc
• kodu terytorialnego
• miejscowości
<Usuń wszystkie formularze> - to opcja daje możliwość usuwania wszystkich formularzy
z rozliczenia.
STADA:
zawiera podgląd listy stad uwzględnionych w rozliczeniu z następującymi pozycjami:
Stado – numer siedziby stada, Rozpoczęcie wizyty – data rozpoczęcia wizyty, Pobrania- liczba
pobrań z rozbiciem na pobrania EBB, BR, Szczepienia – liczba przeprowadzonych szczepień,
Pobrania i szczepienia, Kwota – zapłata należna za czynności wykonane w danym stadzie (nie
wprowadza się tutaj zmian).
DODATKI:
- zawiera wykaz z następującymi pozycjami:

PODSUMOWANIE:
- zawiera następujące pozycje: Liczba wizyt, Formularzy, Pobrań, Szczepień, Pobrań i szczepień,
Materiały, Wartość materiałów, Przebieg, Stawka, Wartość, Choroba, Liczba badań, Liczba
szczepień, Liczba stad skontrolowanych bez pobrania. (Nie wprowadza się tu zmian)
Polecenie <Zamknij> - zamyka etap przygotowania rozliczenia – kończy jego edycję, blokuje
możliwość dokonywania późniejszych zmian. Istnieje jedynie możliwość anulowania błędnie
stworzonego rozliczenia.
2. vetLINK > Zestawienia > Rozliczenia > Rozliczenia
zawiera wykaz rozliczeń zamkniętych (kolor biały) i niezamkniętych (kolor fioletowy)

