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Laatste revisie: 17/01/2019 

Deze technische nota behandelt de instellingen voor de aanmaak van Ambureg facturen 
(geldig vanaf 1/1/2019) en het importeren en verwerken van AmbuWeb gegevens. 

Indien u nog geen AmbuWeb verslagen invoert maar nog de oude verslagen gebruikt 
geldt eveneens het nieuwe facturatiemodel dat toepasselijk is vanaf 1/1/2019.  

 

Inhoudstabel 

Instellingen .............................................................................................................................................. 2 

Automatische facturatie ..................................................................................................................... 2 

Nieuw verslagmodel ............................................................................................................................ 2 

Factuurtarieven ................................................................................................................................... 3 

Factuurlayout ...................................................................................................................................... 4 

Importeren van Ambureg gegevens ....................................................................................................... 6 

 

  



 

AmbuWeb – TN Facturatie p. 2  

AbiWare bvba/sprl •  014/56 37 50 e-mail: support@abiware.be • http://www.abiware.be 
 

Instellingen 
Deze aanpassingen zijn mogelijk vanaf versie v6.7.101.019 (of een hogere versie). 

Automatische facturatie 
Bij de verwerking van Ambureg facturen adviseren we om de automatische facturatie te 
gebruiken.  Na een import van Ambureg gegevens zal er een groot gedeelte 
geautomatiseerd gebeuren. Hiervoor dient u bij Initialisaties > Voorkeuren op de tab 
Facturatie te kiezen voor “Automatische facturatie op basis van tarieven”. 

 

 

Nieuw verslagmodel 
Enkel de AmbuWeb basisgegevens die noodzakelijk zijn voor de facturatie en de 
personeelsprestaties worden geïmporteerd. De volledige inhoud van de verslagen kan 
geconsulteerd worden in AmbuWeb door de bevoegde personen. 

Indien u start met het importeren van AmbuWeb gegevens dient u over te schakelen naar 
het nieuw verslagmodel. U dient hiervoor geregistreerd zijn voor AmbuWeb en dient u de 
overschakeling naar dit type verslag in te stellen. 

Via het menu Initalisaties > Voorkeuren kan u onderaan de tab Verslagen het type “112 
Ambureg – model 2019” instellen. Zorg er wel voor dat u alle voorafgaande verslagen van 
het vorige type heeft afgehandeld: er is geen ‘rollback’ mogelijk om terug te gaan naar een 
vorig model! 

 

 

Vul vervolgens het pad in waar de XML bestanden standaard opgehaald worden. In ons 
voorbeeld is dat op de locatie \\abiwebbeta\ABIDATATEST\Sync-AmbuWeb. 

  

file://///abiwebbeta/ABIDATATEST/Sync-AmbuWeb
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Factuurtarieven 
Voor 112-ritten aangemaakt vanaf 1/1/2019 wordt het factuurtarief van het type “Factuur 
112 – vervoer Ambureg” gebruikt. 

U kan dit instellen via het menu Initialisaties > Facturatie> Facturatietarieven 

Zie voorbeeld: 

 

Let hierbij op dat het vinkje “Standaard voorstellen” aanstaat. 
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Factuurlayout 
Initialisaties > Facturatie > Layout facturen 

De layout van een Ambureg factuur is vastgelegd door FOD via het KB van 28/11/2018 
en is op weinige vlakken personaliseerbaar. 

U kan kiezen voor een factuur met of zonder overschrijvingsformulier. 

Het KB biedt de mogelijkheid om een logo in te stellen. 
De volgende types zijn voorzien: 

 

 

Voettekst 

 

Het KB bepaalt de betalingsvoorwaarden. Een ambulancedienst kan wel een korte 
voettekst instellen op een Ambureg factuur om te verwijzen naar algemene 
voorwaarden (bv. aanmaningskosten bij niet betaling, …) 
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Op een Ambureg factuur worden de naam, geboortedatum en adres van de patiënt 
steeds afgedrukt, wat u ook aanduidt. 

 

Deze instellingen zijn ook geldig voor het afdrukken van oude facturen. 

Het afdrukken van rijksregister de patiënt is wel optioneel en mag enkel indien u 
hiervoor over een machtiging beschikt. 
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Importeren van AmbuWeb gegevens 

Bij het onderdeel   zal u nu een knop zien  

 

1) Instelling(en) niet OK  

Indien u vergeten zou zijn om het gewijzigde factuurtarief aangepast te hebben, dan kan 

u geen import uitvoeren en krijgt u deze melding te zien: 

 

  
 

2) Instellingen OK 

Bij een correcte instelling dient u na het klikken op Import met Ja te bevestigen: 
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U dient nu het gewenste bestand aan te duiden om te importeren: 

 

 

Bij een succesvolle import ziet u scherm met de boodschap Einde import: 

 

 

De zojuist geïmporteerde facturen zijn nu toegevoegd in de lijst met Interventies te 
factureren.  U kan nu de verslagen en patiënten opvragen via dit scherm, maar ook via het 
register, opzoekscherm verslagen en patiënten. 

De verslaggegevens zijn conform de Ambureg verslagen en niet wijzigbaar. 
De gegevens van de patiënt kan men wel wijzigen in functie van de facturatie. 

 

3) Validaties 

Bij import ambureg gegevens controleert het programma of: 

1. Bestand reeds ingelezen is op basis van ambureg ExportId (=uniek id in de XML) 

2. Ritten reeds ingelezen zijn op basis van amburegNumber (=uniek id per rit) 
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4) Foutmeldingen 

Indien u meermaals hetzelfde bestand tracht te importeren, dan krijgt u volgende 
foutmelding: 

 

Gevolgd door een boodschap met het aantal fouten: 

 

 


