Inloggen (oude situatie)
Voor het gebruik van de applicatie is het internetadres nodig, gecombineerd met de gebruikers
inlogcode. Deze wordt toegezonden door de beheerder van de huisartsenpost met spelregels, een
instructie en de aanmeldingsbrief.
De initialisatie is eenmalig per werkplek. Start internet op en voer het volgend internetadres in:
https://ssl.webhis.nl. Het inlogscherm van de feedback module verschijnt.

Log in met de ontvangen gebruikerscode en wachtwoord gegevens.
Deze zijn u toegezonden door de huisartsenpost. Selecteer per werkplek
éénmalig bij ‘Domain’ de HAP waarbij u aangesloten bent.
Via een sms-bericht op uw mobiele telefoon ontvangt u binnen enkele
seconden een ‘tijdelijke’ eenmalige code. (deze ivm de privacy van de
patiënt waar hoge veiligheidseisen aan vastzitten)
Wanneer u geen gebruik maakt van de SMS-optie ontvangt u de code per
e-mail.
Voer de ontvangen pincode in bij ‘Password’ en klik op de knop [

]

Het inlogscherm van de feedback module van de geselecteerde
HAP verschijnt.

Klik met de linkermuisknop op de feedback module van de geselecteerde HAP. Nu bent u klaar om
de gegevens van de Feedback module te verwerken. De uitleg van de structuur van de startpagina
volgt later.

Tips voor het inloggen
U kunt inloggen in de feedback module via de link in de wekelijkse herinnering e-mail. Klik daarvoor
op de regel ‘Feed back site’ om direct naar de feedback module te gaan.
Of u kiest voor:
Het internetadres toe te voegen aan uw favorieten en de module een eigen naam te geven.


Start internet en typ het internetadres wat terug te vinden is in de wekelijkse herinnering
e-mail.



Klik op ‘Favorieten’



Klik op ‘Aan favorieten toevoegen’



Het scherm ‘Toevoegen aan favorieten’ verschijnt



Klik op ‘Toevoegen’



Selecteer in de linkerbalk bij favorieten ‘Labelsoft Clinical IT BV’



Open deze met de rechtermuisknop en selecteer ‘naam wijzigen’



Wijzig naam in bv. ‘Feedback module’

Of u kiest voor:
Het internetadres op het bureaublad te zetten en de module een eigen naam te geven


Start internet en typ het internetadres wat terug te vinden is in de wekelijkse herinnering
e-mail.



Klik op ‘Favorieten’



Klik op ‘Aan favorieten toevoegen’



Het scherm ‘Toevoegen aan favorieten’ verschijnt



Klik op ‘Toevoegen’



Selecteer in de linkerbalk bij favorieten ‘Labelsoft Clinical IT BV’



Open deze met de rechtermuisknop en selecteer ‘naam wijzigen’



Wijzig naam in bv. ‘Feedback module’



Open opnieuw met de rechtermuisknop en selecteer ‘Kopiëren’



Selecteer het bureaublad via icoon ‘Bureaublad weergeven’ onderin de taakbalk



Open nu op een willekeurige plaats de rechtermuisknop en klik op ‘plakken’



Dubbelklik op het icoon ‘ Feedback module’, de module start gelijk op.

