Handleiding ICODIS + Koppeling
Met de Icodis+ koppeling kunt u rechtstreeks vanuit EyeStore de ziektekosten declaraties doorzetten naar
de verzekeringsmaatschappijen. Let op: dit is alleen geschikt voor Icodis+ gebruikers die een
overeenkomst hebben met Optitrade. Het declaratiebedrag wordt in EyeStore opgeslagen als een
openstaand bedrag bij de consument met een verwijzing naar de verzekeringsmaatschappij. Bij iedere
koppeling wordt ook automatisch gecontroleerd of een betaling al is geaccordeerd c.q. betaald. Deze
betalingen worden dan automatisch van de openstaande posten afgeboekt. U moet via Optitrade een
aansluitnummer opvragen en deze moet u bij de instellingen invoeren.

Instellen
Om de Icodis+ koppeling te activeren gaat u naar instellingen -> bedrijf

Hier kiest u voor het filiaal waar het om gaat

Onder het tabblad configuratie kunt u vervolgens de login gegevens van uw Icodis+ account invoeren.

Declaratie
Maak een nieuwe order aan.

Wanneer niet via Icodis+ wordt gedeclareerd kan meteen de vergoeding worden ingevuld via het
ziektekostenscherm.

Bij een vergoeding via Icodis+ moet de order eerst worden opgeslagen, zodat het ordernummer
waarmee wordt gedeclareerd ook is opgeslagen in de database. Als vervolgens het ziektekostenscherm
wordt opgeroepen
zal ook een knop zichtbaar zijn om te declareren via Icodis+.

Om automatisch de klant te vinden in Icodis moeten de volgende klantgegevens in EyeStore zijn

ingevuld:
- Combinatie van Geboortedatum en BSN nummer.
- Combinatie van Geboortedatum, Postcode, huisnummer en huisnummer toevoeging. Indien het BSN
nummer van de klant nog niet bekend was dan kan deze in het ziektekostenscherm nog worden ingevuld.
Druk op de Icodis+ knop. Icodis+ zal nu worden opgestart. Indien de juiste klantgegevens bekend zijn
binnen Eyestore dan wordt automatisch de juiste klant weergegeven. Wanneer de klant niet wordt
gevonden aan de hand van de gegevens binnen Eyestore, dan kan via de Icodis+ pagina worden gezocht
naar de klant gegevens.

Controleer de verzekeringsgegevens binnen Icodis+ voor de klant en pas deze aan indien deze niet meer
actueel zijn. Selecteer de artikelen welke binnen de declaratie vallen. De bedragen zullen automatisch
worden ingevuld, omdat deze vanuit Eyestore naar Icodis+ worden gestuurd. Alleen de artikelen waarop
de verzekering een vergoeding geeft kunnen worden geselecteerd.

Druk nadat alle gegevens zijn ingevoerd op “Bereken declaratievergoeding”.

Het volgende scherm zal een overzicht tonen over het voorgestelde declaratiebedrag.
Druk op “Opslaan en versturen declaratie” om akkoord te gaan met de voorgestelde declaratie.

Na het afsluiten van de Icodis pagina staat Eyestore klaar met de vraag of de gegevens bij Icodis+
kunnen worden opgehaald. Indien de declaratie is opgeslagen kunt u nu op “OK” drukken om de
gegevens op te halen bij Icodis+.

De vergoeding wordt nu opgehaald en automatisch ingevuld. Indien de verzekeringsmaatschappij nog
niet met de juiste Icodis+ code in uw systeem aanwezig is, wordt deze automatisch toegevoegd.
Enkele verzekeringsmaatschappijen (CZ/OHRA/Delta Lloyd) ondersteunen de zogenaamde realtime
declaratie. Hierbij staat gelijk het definitief uit te betalen bedrag vast na de declaratie binnen Icodis+.
Wanneer een realtime declaratie wordt opgehaald door Eyestore wordt ook gelijk het uit te betalen
bedrag ingevoerd.

Wanneer de verkoop order in de kassa wordt afgerekend wordt automatisch het gedeclareerde bedrag
ingevuld. Het is nu ook mogelijk om de vergoeding te combineren met een factuur.

Bij een niet realtime declaratie moet het uiteindelijk te betalen bedrag door de verzekeraar nog worden
bepaald. Het te vergoeden bedrag bij deze order zal dan nog open staan in het debiteuren scherm.
Via de Icodis+ knop in het onderstaande scherm kunnen alle nieuwe financieel afgehandelde declaraties
eenmalig worden opgehaald. De facturen worden automatisch door Eyestore bijgewerkt met alle nieuwe
opgehaalde declaraties en worden daarmee op betaald geboekt Het kan zijn dat het bedrag op dit
moment nog niet op uw rekening gestort is. Indien u wilt dat het pas betaald geboekt word als het ook
daadwerkelijk op uw rekening is gestort, dan dient u de Icodis+ knop niet te gebruiken maar de debiteur
handmatig op betaald boeken in het dibiteurenscherm.

Declaratie gegevens opvragen
Het is tevens mogelijk om per factuur de declaratie bij Icodis+ op te vragen via de Icodis+ knop.

Wanneer de declaratie nog niet financieel is afgehandeld en u drukt op de Icodis+ knop krijgt u
onderstaande melding te zien. Het te vergoeden bedrag word dan nog niet toegevoegd aan de
betalingen.

Indien de declaratie wel financieel is afgehandeld dan word het te vergoeden bedrag toegevoegd aan de
betalingen onder de betaalmethode Icodis. De Icodis+ knop zal vervolgens niet meer zichtbaar zijn.

Indien de declaratie via Icodis+ verloopt, dan raden we aan om geen handmatige betalingen via
bankoverschrijving weg te boeken, omdat deze vergoeding via de betaalmethode Icodis afgehandeld
dient te worden.
Wilt u dit wel op deze manier blijven gebruiken, maak dan geen gebruik van de Icodis+ knoppen in de
debiteuren schermen.

Icodis+ verzekerings code’s
Icodis maakt gebruik van verzekerings id codes zodat het icodis+ systeem weet om welke verzekering
het gaat.
Deze code’s kunt u invoeren via relaties.
Het volgende scherm zal zich nu openen en kiest u voor verzekering.

Bij de bedrijfsnaam kiest u de verzekeringsmaatschappij waar het om gaat.
het volgende scherm zal zich openen, hier vult u bij de Icodis code de code in die u in de onderstaande
lijst terug kan vinden. Indien u dit niet doet en u maakt toch gebruik van Icodis dan zal de verzerings
maatschappij opnieuw toegevoegd worden met de code.

Icodis code
55
56
57
58
8
39
59
40
60
34
19
41
62
13
52
50
51
14
46
42

Naam
Aevitae (ASR)
Aevitae (Avéro Achmea)
Aevitae (Goudse)
Aevitae (VGZ)
Agis
AnderZorg
ASR Verzekeringen
Avero Achmea
Azivo
CZ/Ohra/Delta Lloyd
De Friesland
Eno - Salland
FBTO Zorgverzekeringen
Groene Land PWZ
IAK ASR
IAK Avéro Achmea
IAK VGZ
Interpolis
IZA Zorgverzekeraar NV
IZA-Gemeenten (VNG)

10
38
63
48
49
44
45
47
21
64
43
36
11
65
66
35
27
7
25
12
37

IZZ
Menzis Zorgverzekeraar
MVZ Gouda NV
Nedasco Avéro Achmea
Nedasco VGZ
NV Univé Zorg
NV Univé Zorg SZVK
NV Zorgverzekeraar UMC
ONVZ Zorgverzekeraar
OWM Stad Holland
Zorgverzekeraar
OZF
PNO Ziektekosten
SIZ
Turien en Co (Avéro Achmea)
Turien en Co (VGZ)
Univé / Trias / IZA / UMC
Univé SZVK
VGZ Zorgverzekeraar NV
VvAA Zorgverzekering
Zilveren Kruis/DVZ/OMS/SBZ/ABN
Zorg en Zekerheid

