EHF faktura i Extensor 05
Fra Extensor 05 kan du (fra og med versjon 1.29) eksportere en vanlig faktura over til EHF- format.
Vår samarbeidspartner og aksesspunkteverandør er Aksesspunkt Norge AS og deres løsning EHF
Portal (www.ehfportal.no). For å generere EHF-fakturaer fra Extensor må man først inngå avtale med
Aksesspunkt Norge AS.
Det vil fortsatt være Extensor 05 som er verktøyet for å opprette fakturaer, mens
tredjepartsleverandøren står for selve utsendingen.
For å opprette avtale med Aksesspunkt Norge AS brukes følgende link:
https://www.ehfportal.no/registration_integration
NB: Skriv inn Extensor i feltet kampanjekode, så vil dere bli kontaktet av EHF Portalen.
Så snart avtalen er opprettet og har fått nødvendig informasjon fra EHF Portalen går du inn i
Extensor/Regnskap/Fakturaoversikt/Eksporter (klikk på ikonet Eksporter til høyre for BBS). Du får da
opp vinduet «Eksport av bilag». Her velger du EHF Faktura som format og oppretter en mappe for
plassering. Klikk deretter på Oppsett. Fyll ut feltene som vist under, inkl avhakninger.
Server: ftp://ftp.ehfportal.no/outbound
Brukernavn: Får du fra EHF Portalen
Passord: Får du fra EHF Portalen

EHF-faktura er mest aktuelt for fakturering til bedrifter. Hvis man skal fakturere et
forsikringsselskap (f.eks Falck Helse) for pasientbehandling så gjør man følgende i Extensor:

1.

Opprett forsikringsselskapet som bedrift i Extensor, via Bedriftsopplysninger.

2.

Legg inn Org nr. til forsikringsselskapet, under Generelt.

3. Deretter knyttes pasientene opp mot forsikringsselskapet via
Personalia/Tilknyttet/Regningsmottaker (brukermanual for forsikringsfunksjonalitet ligger på
nettsidene våre).

4. Hvis mottager av EHF- faktura krever at du benytter egendefinerte takster må disse
5.

6.
7.
8.
9.

opprettes. Se eget avsnitt om dette lengre ned.
Faktura opprettes på vanlig måte fra Uoppgjorte egenandeler. For å stile fakturaen til
forsikringsselskapet må først forsikringsselskapet/bedriften være valgt i Bedriftsutvalget.
a Høyreklikk på pasientens navn og velg «Lag faktura til [forsikringsselskap]»
b Fakturaen skal ikke skrives ikke ut, men blir liggende i Fakturaoversikt.
I fakturaoversikten markerer man fakturaen(e) man ønsker å eksportere, og trykker på
Eksportér-knappen i nedre del av skjermen.
I Eksport-vinduet velger man EFH-format, og lagrer eksportfilen på ønsket plassering.
Eksportfilen skal så sendes/importeres inn til leverandør av aksesspunkt (Aksesspunkt Norge
AS).
Bildet under viser hvordan du generer EHF faktura ut fra en vanlig faktura:

Hvis mottager av EHF faktura krever at du benytter egendefinerte takster:
Egendefinerte takster opprettes slik:
1. Gå til Planlegger og Regningskort i Extensor 05.
2. Klikk på knappen Takst og gå til fanen Egendefinerte takster og trykk på hengelås oppe til høyre. Da
opprettes en ny linje, hvor man kan fylle ut nødvendige parametre:

3. Fyll inn koden og eventuelle beløp, samt hak av for Felles hvis flere skal benytte samme takst hos
dere. Trykk på hengelåsen igjen for å låse og lagre.
På bildet under ser man hvordan det ser ut i regningskortet, samt hvordan takstene presenteres på
fakturaen man oppretter.

Her er eksempler på egendefinerte takster som Falck Helse benytter. Man oppretter kun de takstene
man benytter selv.

