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Betaling med MediPay
Ved bruk av regnskap som er satt opp med MediPay blir regningskortene lagt i en utgående kø, denne overfører kortene til MediPay en gang per time. Du kan også åpne Kasse og sende kortet til
MediPay umiddelbart ved å markere kortet og velge Send til betaling.
Når kortet eksporteres får pasienten en SMS med lenke videre til MediPay sin betalingsløsning Checkout. Her kan pasienten velge betaling på kort, faktura eller vipps.
Dersom pasienten velger å betale direkte vil du raskt se betaling registrert i kassen. Dersom pasienten ikke velger betalingsform på SMS innen 48 timer vil det automatisk sendes en faktura,
pasienten får en påminnelse om betaling 8 timer før fristen går ut.

Husk at pasienten må være registrert med fødselsnummer og mobilnummer for å kunne motta SMS, og for å motta faktura må pasienten i tillegg ha registrert personnummer og adresse.
Se vår veiledning for Kasse og Regnskap dersom du ønsker mer informasjon om hvordan du behandler regningskort.

Status for behandling og betaling av regningskort i kassen
Du kan sjekke status på regningskortene i kassen, og se om betaling er registrert i ditt system. Søk opp kortene og se kolonnen Status for informasjon om hvilken betalingsmåte som er valgt,
om kortet er eksportert og om det er registrert betaling.

Under arbeid
Kortet er fortsatt under arbeid.
Åpen
Kortet venter på eksport. Pasient har ikke mottatt SMS.
Åpen og eksportert
Kortet er eksportert. Pasient har mottatt SMS.
Bankkortnota generert. Innbetalinger registrert
Pasient har betalt direkte eller bedt om faktura.
Faktura generert
Faktura er ikke sendt, eller faktura er avvist av MediPay og krever manuell behandling.
Faktura generert. Eksportert
Faktura er sendt til pasient. Enten fordi pasient ikke har valgt betalingsmetode innen 48 timer etter mottak av SMS, eller fordi kortet er eksportert manuelt fra kassen.
Faktura generert. Innbetalinger er registrert. Eksportert.
Betaling på utsendt faktura er registrert. Husk at dersom du har sendt ut faktura manuelt fra kassen må du også selv registrere betalingen.

Status på regningskort hos MediPay
Høyreklikk på kortet i Kasse og velg Vis MediPay status. Her kan du se om betalingen er registrert hos MediPay og
informasjon om hvorfor betaling eller eksport feilet.
Dersom du har fakturaer som er avvist eller ikke er eksportert til MediPay kan du få en tilbakemelding om årsak,
eller om det mangler for eksempel adresse eller annen personalia fra pasienten.

Oppsett av MediPay
Start ved å åpne Administrasjon og søk etter «Regnskap».
Åpne Regnskapsinnstillinger, og du vil se en oversikt over alle brukere som har
regnskap. Ved å markere en bruker fra listen får du også opp tilhørende regnskap i
bunnen av bildet. Husk at brukeren kan ha flere regnskap under seg.
Du kan lage et nytt regnskap for brukeren, eller angi Eksportformat for et
eksisterende regnskap. Eksportformat skal være MediPay.
OBS: valget Aktiv må være haket av, i tillegg til at du må ha en Beskrivelse.

For veiledning i oppsett av brukere og regnskap, gå til våre nettsider.

Når du har angitt MediPay på regnskapet er du klar for å aktivere tjenesten. Dette gjør du ved å søke opp
«Eksportinnstillinger».
Når du du står i bildet Eksportinnstillinger går du til fanen MediPay.
Marker bruker/regnskap du ønsker å aktivere og trykk på Ny MediPay-konto. Her skriver du inn brukernavn og
passord du har mottatt fra PayEx.
Dersom kolonnen Status for denne brukeren viser en grønn hake er tjenesten aktivert og klar til bruk.

Rapporter
Åpne Rapporter fra hovedmenyen, gå ned til Regnskap og velg rapporten
MediPay inntjening for å se beløp tilknyttet MediPay.
Rapporten summerer pasientdelen av kortene som er eksportert og gjort opp via
MediPay, summering av administrasjonsgebyr og kostnader til MediPay.
Valgene Pris per regningskort og Pris prosent av total er verdier du kan finne i
avtalen med MediPay og manuelt føre inn i filteret. Hensikten er å se hvor stor
andel av totalen som går til MediPay.

For å lage en rapport som viser antall og hvilke kort som er eksportert til MediPay i en periode henter du opp rapporten
Oppgjørsrapport og velger Eksportert fra filtreringsvalgene.
Du kan i tillegg filtrere rapporten på enhet, regnskap, grunnlagstype, innbetalingstype og tidsrom.

Nyttige tips
Dersom du ønsker å opprette en faktura uten administrasjonsgebyr, må du selv fakturere regningskortet og fjerne valget for ekspedisjonsgebyr/admc (Ta med eksp. gebyr). Husk at dersom
du skriver ut en faktura vil den ikke behandles av MediPay.

Dersom betaling avvises av MediPay (kortet er avvist grunnet kredittsjekk, eller at regningskortet har en
sum høyere enn avtalt maksgrense hos MediPay) må du manuelt behandle fakturaen selv.
Du finner kort som må behandles manuelt ved å åpne Kasse og søke etter kort med status Faktura for
manuell behandling
Velger du Ikke eksporterte fakturaer ser du kort som må rettes før de kan plukkes opp av MediPay. Dette
kan for eksempel skyldes manglende personalia. Disse blir forsøkt eksportert daglig inntil det blir akseptert
eller avvist av MediPay.

Dersom du åpner regningskortet etter det er eksportert vil du få opp en advarsel om å ikke redigere pasientdelen av kortet, denne delen er
allerede eksportert til MediPay og summen kan ikke endres i ettertid. Refusjonssummen på kortet kan endres.

Dersom du bruker løsningen, men ikke ønsker at regningskort automatisk skal eksporteres til MediPay, og du også ønsker manuell behandling av
individuelle regningskort, kan du ta kontakt med vår salgsavdeling for hjelp til å sette opp «manuelt kontor». Uten «manuelt kontor» vil du få opp
en advarsel ved forsøk på å eksportere faktura manuelt.

Dersom pasienten velger faktura i Checkout (SMS) utføres en fullverdig kredittsjekk og det er en beløpsgrense på NOK 50.000 ved betaling. Dersom pasienten ikke foretar et valg ved
Checkout og det går 48 timer, eller at pasienten ikke kan bruke Checkout, utføres en intern kredittvurdering hos PayEx. Dersom denne feiler og MediPay avviser fakturaen må denne manuelt
behandles og følges opp fra kassen. Dersom denne aksepteres er det en beløpsgrense på NOK 3.000.
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