Betaallink e-mail facturen

SIMPLEX/SIMPLEX-M

GSN BV | E-mail betaallink

Verstuurt u zelf facturen via e-mail? Wij hebben in de nieuwste Simplex versie de iDeal
functie toegevoegd.
Met deze functie kunt u iDeal betaallinks meesturen met de facturen die u per e-mail
verstuurd. Patiënten kunnen dan simpel en snel de link gebruiken om de factuur te voldoen.
Een aantal voordelen:
- Gemak en service bieden aan uw patiënten
- Meest gebruikte online betaalmethode van Nederland
- Gemiddelde betaaltermijn is korter met deze service (onderzoek Moneybird)
Kosten:
GSN berekent geen extra kosten voor het gebruik van deze functie.
U betaalt per factuur die voldaan is via de link/QRcode €0,29 aan Mollie payments. Om
gebruik te maken van deze functie kunt u deze handleiding volgen.
Benodigheden:
Om een Mollie account aan te maken heeft u de volgende gegevens nodig:
-

Een geldig email adres (toegang op het adres tijdens het gesprek)
Uw algemene bedrijf gegevens (o.a. KVK nummer)
Naam van de eigenaar
BTW nummer (indien van toepassing)
Bank gegevens
Kopie identiteitsbewijs
Website gegevens

Om een Mollie link te kunnen maken heeft u de volgende gegevens nodig:
- Een geldig email adres van de patiënt in het juiste veld.
- De Mollie variabel in de layout.
- Mollie API key in Simplex.
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1.

Open het venster voor de Mollie payments instellingen door te navigeren naar:
“Applicatie-instellingen”>”Algemene instellingen”>”Factuur/Begroting”
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2.

Neem contact op met onze servicedesk via telefoonnummer 075 – 2010 210
(keuzeknop 1)

3.

De servicedesk zal samen met u de stappen doorlopen om een account aan te maken
en in Simplex vast te leggen.

4.

Voeg bij de factuur layout de iDeal link/afbeelding toe aan de begeleidende mail van
de factuur. Navigeer daarvoor naar:
“Bestanden”>”Layoutbestand (Tekstverwerker)” en selecteer het layoutbestand dat u
gebruikt voor de facturen per e-mail en klik op de knop “•” (wijzigen).
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5.

Voeg de variabel(en) op de gewenste plek toe. Let op: de betaallink mag u enkel
toevoegen aan de begeleidende mail van de factuur en niet aan de factuur lay-out. In
een PDF factuur werkt de link niet.

Als er op de link wordt geklikt of als de QRcode wordt gescand dan komen ze op de
betaalpagina.
6.

Indien de patiënt de factuur in de praktijk wil betalen volgt u de volgende stappen.
In de kaart van de patiënt kiest u voor “Printen”>”Factuur”.
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Vink de knop “Betalen met QRcode” aan. Klik op de groene vink. Er komt een QRcode
tevoorschijn die de patiënt met een smartphone te scannen om de factuur direct te
voldoen..

Foutmelding

Als u de bovenstaande foutmelding onderin de balk krijgt is er geen email adres voor de
patiënt opgegeven of staat deze in het verkeerde veld.
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