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Tarievenupdate 2013 

Voordat u de helpdesk belt … 
De helpdesk wordt aan het einde van ieder jaar en in het begin van het nieuwe jaar uitzonderlijk vaak 

gebeld, vaak met vragen die al beantwoord zijn in de verstrekte informatie. Als gevolg daarvan lopen 

wachttijden hoog op. Als u een vraag heeft, lees dan eerst de hieronder gegeven informatie nogmaals 

goed door. Wij verzoeken u dringend, als u toch onze hulp nodig heeft, uw vragen per e-mail te stellen 

aan support@henryschein-soe.nl. 

De helpdesk geeft uitsluitend support over de werking van deze update en de gevolgen daarvan in 

Integra of over de werking van Integra in het algemeen. 

Back-up 
Maak eerst een back-up voordat u begint. Het is niet mogelijk een eenmaal gestarte tarievenupdate 

ongedaan te maken.  Als u niet weet hoe u een back-up maakt of als u niet zelfstandig een database 

terug kunt plaatsen, neem dan contact op met uw systeembeheerder. 

Essentieel voor de back-up is de folder: 
C:\Program Files\NDO_LEEFLANG\Integra voor Windows\wIntegra\idBase\ 

Heeft u geen systeembeheerder, dan kunt u hiervoor de hulp inroepen van onze vaste partner voor 

systeembeheer, Microminder, telefoon 0297-760052, die voor u deze service verleent voor € 49,-. 

De Integra helpdesk geeft uitdrukkelijk geen support op systeembeheer, besturingssysteem en 

hardware.  
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Update 
U kunt de update downloaden van onze website,  www.soe-integra.nl. 

1. Sluit Integra af op alle werkstations. 

2. Klik op tarievenupdate 2013 en kies voor uitvoeren. 

a. De installatiesoftware zal melden dat bestanden al aanwezig zijn. Kies voor “Ja op alles” 

3. Na het opstarten krijgt u nogmaals de waarschuwing dat u een back-up moet maken.  Als u dat 

nog niet heeft gedaan, sluit het programma dan af en doe het alsnog. Begin daarna weer bij stap 

1. 

4. Klik op Start. 

5. Als het programma de tarieven heeft bijgewerkt meldt het “Update voltooid”.  Klik op OK. 

Werking 
De huidige tarievenset krijgt als einddatum 31-12-2012 en de huidige behandelcodes worden uit de 

groepen gehaald. De nieuwe tarieven worden ingevoerd en behandelcodes die al aanwezig zijn worden 

weer geactiveerd of nieuw aangemaakt als ze niet aanwezig zijn. De voor 2013 geldende behandelcodes 

worden in de vakgroepen ingedeeld. 

Behandelcodes voor vullingen met vlakafkortingen, zoals MO of MOB zullen weer verwijzen naar de 

respectievelijke tarieven, zoals V11, V12, V13 en V14, mits deze behandelcodes correct in het systeem 

zijn geconfigureerd en corresponderen met de E codes (E111, E112, E113 en E114). 

Puntwaarde 
De punten per tarief worden NIET in de tarieven doorgevoerd. De berekening van tarieven op basis van 

puntwaarde werkt niet meer sinds de regels voor het berekenen enkele jaren geleden zijn gewijzigd. 

Techniekkosten 
Er is na de update één behandelcode en één (variabel) tarief voor techniekkosten, de code daarvan is 

LAB.  Behandelcodes die ons bekend zijn dat ze in aanmerking komen voor techniekkosten,zijn met deze 

behandelcode gekoppeld en vragen automatisch om techniekkosten. U kunt dit wijzigen door (Integra 

versie 4) de koppeling (Algoritme = +LAB) te verwijderen of (Integra DIC) de code LAB uit de macro te 

verwijderen. 

  

http://www.soe-integra.nl/
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Jaarafsluiting Integra 

Stap 1  
a. Integra versie 4 (alleen voor gebruikers financiële module)  

Maak voordat u een nieuw boekjaar aanmaakt, de afweging of u 

in uw administratie met periodegrenzen wilt werken. 

Klik, nog voor het nieuwe jaar is begonnen (het boekjaar staat 

dan automatisch op het af te sluiten boekjaar), op Nieuw 

Boekjaar.  

Mocht u meerdere administraties hebben, dan klikt u, nadat u het nieuwe boekjaar als actief 

boekjaar heeft gemaakt, op Nieuwe Administratie. Als administratie 1 de actieve administratie 

is, dan maakt het systeem administratie 2 aan, etc. U herhaalt dit totdat alle administraties zijn 

aangemaakt. 

b. Integra D.I.C. (voor alle gebruikers Integra D.I.C.)  

Maak nieuwe boekjaren aan voor alle actieve administraties door 

in de actieve administratie op “Nieuw boekjaar” te klikken. Voor 

alle administraties moet u daarna het rekeningschema kopiëren 

(Ga naar Grootboekkaartjes en Rekeningschema en volg de 

instructies en vragen op die het programma u geeft en stelt). 

Stap 2 (alle gebruikers) 
Verwerk eerst de dagafschriften en eventueel de BGC-diskettes (OLA) tot en met 31 december van het 

af te sluiten jaar.  Druk daarna een lijst af van uitstaande nota’s per 31 december van het af te sluiten 

boekjaar. 

Stap 3 (alle gebruikers) 
Als u de eerste nota aanmaakt in het nieuwe jaar geeft u bij Vanaf notanummer het eerste nummer van 

het nieuwe jaar in, bijvoorbeeld : 20020001.  

N.B. In veel gevallen is het noodzakelijk dat u 8 cijfers voor het nota gebruikt! 

N.B. 2 Bij verwerking van betalingen via diskettes is het noodzakelijk dat notanummers uniek zijn binnen 

het systeem en dus niet meermaals voorkomen in administraties of boekjaren. 

 

 

Wij wensen u een voorspoedig 2013 

Support Software of Excellence 

e-mail: support@henryschein-soe.nl 


