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Handleiding  RIZIV-download en simulatie.
Bij activatie van de Riziv simulatie worden volgende knoppen geactiveerd.
U vindt deze terug onder management (F10)

Via de knop RIZIV-download maakt het pakket connectie met de Riziv-website en zal hier alle gegevens die
zijn ingevuld binnenhalen.
Let wel op dat je PC hiervoor internetverbinding moet hebben en naar deze site kan gaan.
Klik op de knop Riziv download je krijgt volgend scherm.

Voordat je begint is het zeer belangrijk dat je de juiste periode selecteert.
Dus wil je een simulatie doen van referentieperiode 2011-2012 moet je hier deze periode aanpassen
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Automatisch worden dan alle kwartalen van deze periode aangevinkt.
Je vult je wachtwoord van de Riziv-website in en klikt op downloaden.

Heel belangrijk is hier dat je deze hele downloadprocedure niet onderbreekt!!

Dit kan naargelang de grootte van je instelling 10 tot 15 minuten duren

Als de download volbracht is, zie je onderstaand scherm. Hierin komt een overzicht van alle
personeelsleden die gewerkt hebben in deze ref. periode, de contracten en de gepresteerde uren/dagen.

Heel belangrijk is nu dat je deze gegevens moet bewaren dus klik op de bewaren-knop maar enkel als de
onderste balk op 100 % staat!!!

Dit kan ook enige tijd duren, sluit hier in geen geval het scherm te vroeg af!!!
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Anders moet je de gehele procedure terug doen.
Nu sluit je het venster door op het kruisje te klikken

Alle data zoals personeel, contracten, prestaties personeel en ligdagen zijn nu klaar om te gaan simuleren.
Start de simulatie.

Je krijgt volgend scherm te zien, maar om te simuleren ga je de brongegevens moeten ophalen.
Klik op brongegevens en je krijgt een knop => uit Database => klik hierop
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Je krijgt nu een overzicht van mogelijke brongegevens => al je oude modellen zijn hier ook zichtbaar, de
rizivdownload is herkenbaar aan het riziv-teken, dit is je download die je hebt bewaard.
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Je selecteert deze gegevens door op de blok te klikken en daarna op ok.

Nu krijg je volgende vraag:

Hier antwoord je ja, dus ook de ligdagen van de RIZIV worden nu automatisch ingevuld.

Direct kom je op de berekening. Best is eerst nog even naar het eerste tabblad terug te gaan, om even een
controle te doen naar bv aantal bewoners A-dem, en invullen van ref persoon dementie etc, dus klik je op
het eerste tabblad om hier te vervolledigen.
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Hier ga je extra gegevens kunnen invullen, het aantal ROB Ad worden normaal gezien via de riziv-download
al ingevuld.

De ligdagen en personeel zijn al ingevuld voor de gehele ref. periode

Indien een OCMW-instelling kan je publieke instelling aanvinken, dit geeft een andere berekening voor het
derde luik.
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Om nu te gaan simuleren, klik je boven op de knop simulatie starten en krijg je de berekening van de
simulatie volgens de gegevens die je hebt ingebracht.

Je krijgt een vereenvoudigde oplijsting van bedrag deel A1, A2 etc en derde luik maar aan de rechterkant
krijg je directe feedback aangaande deze simulatie.

Wil je de volledige omschrijving hebben dan klik je op details tonen of op RIZIV rapport.

Je kan nu een tweede simulatie doen met bv ancieniteit te verhogen bij personeel, ligdagen aanpassen etc,
cfr de consulting in de rechtermarge.
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Of verandering van categorieën.

Door nu een nieuwe simulatie te doen krijg je de twee naast elkaar, met de verschillen.
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Door op de blauwe “i “te klikken kan je deze simulatie een naam geven met extra geheugensteuntje.

Deze gegevens kan je ook opslaan naar Excel door op volgende knop te klikken.
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Vanaf het moment dat je niet een volledige ref. periode selecteert om te berekenen, kan je een
extrapolatie doen. Dit kan bv door op de riziv Kw 3 2012 in te vullen, een download te doen, direct te
rekenen en dan verschillende simulaties gaan maken. Bv verschuiving van rob rvt, meer of minder
personeel, aanpassing contracten, anciënniteit, …

Door op toevoegen te klikken krijg je verschillende mogelijkheden.

Dan volg je gewoon de wizard.
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Nu kan je gewoon gaan simuleren met alle toevoegingen of met een combinatie ervan.

Door op volgend item te klikken, kan je met je erkenningen gaan simuleren.

Hier neemt het systeem de basis mee via de instellingen van WZM, maar kan je eventueel zelf lijnen
toevoegen.

Door af te sluiten, verlaat je de simulatie. Opstarten is gewoon vanaf nul terug beginnen.
Heel belangrijk is hier dat de gegevens van het riziv vast staan, die kan je niet aanpassen. Dit geeft een 1/1
relatie met de riziv-site.

Pas je op de site gegevens aan, dan kan je best een nieuwe download doen.


