مراحل استخراج فایل ارسالی به ساماوه شرکای کاری بیمه سالمت
از طریق وـرم افسار جـامع مـذیریت داريخـاوه تبیـان:
* قبل از اوجام کلیه مراحل زیر ،از آخریه آپذیت بًدن ورم افسار خًد اطمیىان حاصل فرماییذ *
 - 1کاهل کشدى اطالعات هشتَط تِ تِ ضاخع ّای : Ck ٍ PT
اطالعات پایِ  /تیوِ ّا  /لیست ًَع ًسخ تیوِ ّا
 - 1- 1ضاخع  PTتوام ًَع ًسخ تیوِ خذهات دسهاًی تایذ  105تاضذ.
 - 1- 2ضاخع ًَ CKع ًسخ تیوِ خذهات دسهاًی تایذ طثق جذٍل صیش تاضذ
وًع دفترچه

شاخص CK

عادی

1

خاظ تاالسوی

2

تیواسستاى ّای ٍاگزاس ضذُ

3

خاظ ّوَفیلی

4

خاظ دیالیضی

5

خاظ پیًَذ کلیِ

6

خاظ MS

7

 - 2دس تواهی ًَع ًسخ تیوِ خذهات دسهاًی تایذ دس تاکس ضواسُ سشیال حتوا ضواسُ هلی تیوِ ضذُ قیذ
گشدد.
تــَجِ  :دس ساتطِ تا ًسخ تْوي هاُ ّش داسٍخاًِ تایذ تا تیوِ کل استاى خَد ّواٌّگ ضذُ ٍ دس غَست
اجثاسی تَدى کذ هلی کلیِ ًسخ ایي هاُ ًیض اغالح گشدد ٍ ًسخ اص اتتذای اسفٌذ هاُ ّوگی تایذ تا ضواسُ
هلی قیذ ضذُ تاضٌذ.
ٌّ - 3گام ثثت اطالعات دس فشم فشٍش ،حتواً تایذ ضواسُ غفحِ قیذ گشدد.

ً - 4حَُ گضاسش گیشی اطالعات تیوِ سالهت دس اًتْای ّش هاُ :
 - 4 - 1تشتیة هاّاًِ ٍ چاج لیست سشغفحِ
گضاسضات  /گضاسضات تیوِ  /چاج لیست تیوِ  /تعذ اص اًتخاب تاصُ گضاسش گیشی تش اساس تاسیخ ًسخِ ٍ
یا هاُ عولکشد ًام ساصهاى تیوِ سا اًتخاب ٍ تیک هشتَط تِ " ضواسُ تشتیة ّش ًَع ًسخِ دس فایل تیوِ اص
 1ضشٍع ضَد " سا غیشفعال ٍ ًَع ًسخِ ّای هَسد ًظش سا اًتخاب هی ًوایین .تعذ اص اًجام ایي هشاحل تا
استفادُ اص دکوِ هطاّذُ لیست  /فشٍش ّای ثثت ضذُ تشتیة هاّاًِ ًسخ ،دکوِ چاج لیست  /لیست
ًسخ دس تاصُ صهاًی اًتخاب ضذُ ٍ دکوِ چاج سشغفحِ ً /سثت تِ چاج سشغفحِ تیوِ هَسد ًظش اقذام
ًوَد.

 - 4 - 2ایجاد فایل گضاسش تیوِ ()NOS
گضاسضات  /گضاسضات تیوِ  /ایجاد فایل گضاسش تیوِ  /تعذ اص اًتخاب تاصُ گضاسش گیشی تش اساس تاسیخ
ًسخِ ٍ یا هاُ عولکشد ًام ساصهاى تیوِ سا اًتخاب ٍ تیک هشتَط تِ " ضواسُ تشتیة ّش ًَع ًسخِ دس فایل
تیوِ اص  1ضشٍع ضَد " سا غیشفعال ٍ ًَع ًسخِ ّای هَسد ًظش سا اًتخاب هی ًوایین ٍ تا کلیک تشٍی دکوِ
" ایجاد فایل گضاسش تیوِ " هی تَاى فایل ّای گضاسش تیوِ (گضاسش فایل  NOSتیوِ) سا ایجاد ًوَد.
فایل تػَست پیص فـشؼ دس هسیـشی کِ دس قسوت اًتخاب هسیش ًطاى دادُ هی ضَد ،رخیشُ هی گشدد.
تَجِ  :دس غَست داضتي ًسخ هشتَط تِ هاها ،حتواً تایذ تاکس هشتَط تِ " کاساکتش ًظام پضضکی هاها " خالی
تاضذ.

پس اص استخـشاج فـایل ّای  ، NOSهی تَاًیذ تا هشاجعِ تِ سایت خـذهت سساًی تِ ضشکای کاسی ٍ هطالعِ
فایل هشتَط تِ " هستٌذ ساٌّوـای سـاهـاًِ خـذهت سسـاًی تِ ضـشکای کـاسی ) " (PSCساصهاى تیوِ سالهت
ایشاىً ،سثت تِ تاسگزاسی فایل ّای هشتَطِ اقذام فشهاییذ.

