Tjänsteställe, handläggare
Hjälpmedel Västernorrland, hhm002

Datum
2018-12-06

Hjälpmedel, Beställ
I Hjälpmedelsbilden finns en länk –
’Beställ’ (under den grå rutan) - den
leder till kundorderbilden med
personuppgifterna ifyllda.
Att använda den vägen för att lägga
en kundorder kan vara en fördel
genom att man då får en överblick
över vilka hjälpmedel brukaren
redan har förskrivet till sig.
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Datum
2018-12-06

Dnr

Kundorder, kundorderhuvud
Patient (brukare): Ange personnummer,
1900-tal behöver inte anges men 2000-tal.
Kund/leveransadress: Den arbetsplats som
beställda hjälpmedel kommer att levereras
till. Varje förskrivare kan ha flera kunder
upplagda, den som är upplagd som
standardarbetsplats kommer upp
automatiskt.
Beställning: Används när beställning görs
från HMV.
Uttag ur eget förråd/buffertförråd:
Används när man tar hjälpmedel från sitt
buffertförråd. Om ett annat buffert än
standard skall användas måste Kund (se
ovan) ändras för att buffert ska komma upp
som alternativ.
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Datum
2018-12-06

Dnr

Kundorder, orderrader
Mottagare (brukare): Namn visas.
Betalningsansvar: Ignoreras
Artikel: Här skrivs artikelnummer.
Antal: Ange antal. Om det är en individartikel skapas
det lika många rader, se exempel.
Individ: Vid ’Uttag ur eget förråd’ finns även ett fält
för Individ som då måste anges, ’Artikel’ behöver då
inte fyllas i.
Lev.datum: Ignoreras, rätt datum kommer att visas
på Kundordersammanställningen när ordern har
verkställts.
Ta bort: Felaktig rad, kryssa i rutan i slutet på raden.
Skall alla rader tas bort kryssa i rutan i rubrikraden.
Spara ändringar: Lägger till eller tar bort orderrad,
se ovan.
Avbryt: Skall alltid användas om order inte fullföljs.
Fortsätt: Klicka på när alla orderrader är klara, leder
till kundordersammanställning.
Behovstrappan: Länk till Hjälpmedelsguiden
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Datum
2018-12-06

Dnr

Kundorder, okänt artikelnummer
Om man inte vet artikelnumret, kan man när
man står i kundorderbilden klicka på
Varukatalog eller Sök artikel och därigenom
söka upp artikeln.
I sökresultatsbilden finns då en
beställningsruta för varje artikel, markera
önskad artikel och klicka på Beställknappen
ovanför rubrikraden, artikeln kommer då att
läggas till som orderrad på kundorderbilden.
Obs att antalet då alltid blir 1, vill du ha annat
antal måste det ändras på orderraden.
Står man i denna bild kan man klicka runt i
systemet till andra funktioner eller länkar och
sedan åter klicka på Kundorder ute i det blå
fältet så kommer man tillbaks och samma
kundorder ligger kvar.
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Datum
2018-12-06

Dnr

Kundorder, avslut orderrader
När du har lagt till de artiklar du vill på
beställningen klickar du på Spara ändringar
och sedan Fortsätt. Du kommer då att komma
till en kundordersammanställning.
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Datum
2018-12-06

Dnr

Kundorder, sammanställning
Kundordersammanställningen visar
Mottagare, Kund och Leveransadress samt en
sammanställning på vilka och hur många
artiklar som är beställda.
Om man önskar ett annat leveransdatum än
inom 1–2 arbetsdagar, som annars sker, anger
man det i fältet Önskat leveransdatum.
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Datum
2018-12-06

Dnr

Kundorder, verkställ
När alla artiklar är ditlagda och adress samt
information är ifylld enligt önskemål - klicka
på Verkställ, kundordernumret kommer då att
visas.
Om man klicka på kundordernumret så
kommer man till kundorderbekräftelsen, där
finns det leveransdatum som gäller vid
ordertillfället.

Detta datum kan, av olika anledningar, från
och med nästkommande dag komma att
ändras. Om det sker en datumändring får man
ett meddelande om det under ’Meddelanden’
på förstasidan längst ner.
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