Declareren naar Pedicureportaal
Beter Lopen vanuit PodoFile
(vanaf PodoFile versie 4.6.2)
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2 PEDICUREPORTAAL BETER LOPEN
Via pedicureportaal Beter Lopen kunnen pedicures declaraties indienen van de behandelingen van
patiënten welke zijn geregistreerd en onder behandeling zijn bij podotherapie Beter Lopen.
Om dubbele administratie te voorkomen, en om fouten te vermijden, is het aan te bevelen om
verzamelfacturen die meerdere declaratieregels bevatten, te uploaden naar het pedicureportaal.
Deze instructie beschrijft welke stappen moeten worden uitgevoerd om dat vanuit PodoFile te
bewerkstelligen.

3 AANMAKEN EN UPLOADEN VAN EEN DECLARATIEBESTAND
(VERZAMELFACTUUR)
1 !! Maak eerst een map aan op je PC (mag op bureaublad of in Documenten, net wat je
gewend bent) en noem deze map: Decl. Beter Lopen
2 Maak van elke klant die van toepassing is een prefactuur zoals je gewend bent (zie
helpvideo’s op onze site).
3 Maak aan het einde van de maand de verzamelfactuur zoals je gewend bent: dus alle
prefacturen van toepassing “toevoegen>optellen>inboeken”
4 Klik nu bij het uitklaplijstje van de printer en kies:
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5 Vervolgens verschijnt dit scherm:

Als één van de vakjes in de tabel rood is, dan ontbreekt er een gegeven of het gegeven is niet correct.
In dat geval klik je het scherm weg en moet je het gegeven eerst aanpassen.

6 Klik nu op de knop Opslaan, blader naar de map die je onder punt 1 hebt aangemaakt en
sla daarin het bestand op.
7 Nu ga je naar het portaal van Beter Lopen en logt daarop in met je eigen inloggegevens.
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8 Klik op “bladeren” en upload het bestand dat je in het mapje hebt opgeslagen
9 Vervolgens klik je op knop: “meerdere regels toevoegen”, waardoor je alle klanten van
deze declaratie in een veld ziet verschijnen.
10 De knop indienen (linksonder) is nu geactiveerd. Klik op de knop “Indienen”. Klaar !!

Je ontvangt een email van Beter Lopen met een bericht of het is aangekomen, en of het is
goedgekeurd.
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