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Nye funktioner i MultiMedWEB

Takstregulering 1. oktober 2013

MultiMedWEB bliver løbende opdateret med nye
funktioner og muligheder. Her kan bl.a. nævnes
diagnosesøgning, oprettelse af egne ydelsesgrupper,
ydelseskontrol og meget mere.
En oversigt over disse kan altid findes under
”Administration” ”Versions historik”.

Speciallægernes reguleringsprocent er nu 11,0 %.
Dette ændres i MultiMedWEB således:
Administration – Typeregister – specialer
Vælg Speciale – I feltet Reg % skriv 11,0.
Klik på ”Gem”

Hvis en ønsket funktion ikke er aktiv i jeres system
skyldes det, at jeres server kan have været slukket
ved opdatering. Kontakt os for aftale om opdatering
og husk at serveren skal være tændt, når
opdatering skal ske.

OBS! MultiMed Dos

Fakturering til kommunerne mm.

MultiMed Dos udvikles ikke længere i forhold til nye
tiltag f.eks. det Fælles Medicin Kort og opdatering
af partnertabel. Datagruppen MultiMed opfordrer
derfor fortsat de sidste få brugere af MultiMed Dos,
til at kontakte os og få en snak om fremtiden i
forhold til skiftet til MultiMedWEB.

I MultiMedWEB er det muligt at sende elektroniske
fakturaer til kommunerne og hermed få registreret i
de fremsendte anmodninger om betaling i
kliniksystemet. Alle klinikker er oprettet med CVRnr. og lokationsnummer i NemHandel og hos
Kommunedata, Forsendelse af fakturer er omfattet
et abonnement samt en stykpris for den enkelte
faktura. Kontakt os, hvis klinikken ønsker en integreret betalingsløsning

Vi vil selvfølgelig gerne giver jer en gratis
demonstration af MultiMedWEB i jeres praksis og
beskrive, hvordan processen med konvertering fra
MultiMed Dos vil foregå. For øjenlæger kan vi også
tilbyde at se MultiMedWEB i funktion i en øjenklinik.

Det er muligt at sende fakturaen via Virk.dk. Det er
gratis, men der er ingen integration til MultiMed og
der ingen dokumentation for fremsendelsen.

I finder os igen i år på udstillingen i forbindelse med
Lægedage i Bella Centret. Kristian Foged og Bente
Wengler vil være på standen (A012) hele ugen og vi
håber, at I vil kigge forbi.

FMK
Regionerne er ved at nå i mål med implementering
af det Fælles Medicinkort på hospitalerne, hvilket
betyder at primærsektoren er forpligtiget til at
inddrage FMK i det kliniske arbejde i klinikkerne.
MultiMedWEB har fuld integration til FMK og har en
enkel og brugervenlig løsning.
Kontakt MultiMed for flere oplysninger om, hvordan
I kommer i gang.

Partnertabel
Vi beder dig melde tilbage på bw@multimed.dk, når
jeres klinik er klar til at få opdateret klinikkens tabel
automatisk i MultiMedWEB. Bemærk at f.eks.
selvoprettede udleveringssteder til medicin bliver
slettet, hvis det ikke er angivet at de ikke må
overskrives.

Lægedage 2013 i Bella Centret i
København

Vi har mulighed for at give jer gratis adgang til
udstillingen. Der er vedlagt en adgangsbillet med
dette nyhedsbrev – flere adgangskort kan rekvireres
på mail lt@multimed.dk

Brush-up besøg
MultiMed tilbyder et Brush up besøg i Jeres praksis
uden beregning. Her får I mulighed for at få en
times opfølgning i optimeret brug af MultiMedWEB.
Kontakt Bente Wengler, bw@multimed.dk, hvis din
klinik gerne vil have en times ”Brush-up besøg

Personaleændringer hos MultiMed
MultiMed har pr. september 2013 sagt farvel til
Mads Juhler. Simon Mortensen varetager opsætning
af hjemmeside, e-mail, hotline og udvikling i
MultiMedWEB.

MultiMed ønsker alle et godt efterår og på
gensyn på Lægedage 2013

Med venlig hilsen

Kristian Foged, Lone Thomsen, Erik Jacobsen

