WebHIS Zorgapplicaties

Update Feedbackmodule
Nieuwe of aangepaste functionaliteit feedback module V4.0R2 (Maart 2012):
Beheer:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Doorvoering van de ‘groene’ meldingen bij de groepspraktijken.
Onthouden van de scroll instellingen voor de:
Groepspraktijk schermen.
Gebruikersschermen.
Menu instellingen artsschermen kunnen worden geconfigureerd via beheer.
In de artslijst is een optie voor het aanmaken van zelf gedefinieerde HAP’s. Hiermee is het mogelijk
specifieke selecties te maken in de gebruikerslijst.
HAP selecties per beheerder in te stellen in menu beheer.
Invoering van contact namen en mail voor de afzonderlijke HAP’s.
Invoering van zelf aangemaakte HAP’s waardoor specifieke selecties in de diverse overzichten aan te
maken zijn.
Meer opties voor de reminder mail, dit kan centraal worden ingesteld of aan de arts worden overgelaten. De opties zijn:
Wekelijkse reminder mail (indien feedback of waarneemberichten).
Alleen reminder indien feedback gevraagd en of feedback.
Een reminder mail.
Frequentie van de upload mail voor de beheerders is nu voor iedere beheerder persoonlijk in te stellen
onder de persoonlijke instellingen (i.p.v. bij beheer).
Aanpassingen in de mass mailer:
Er kan worden gefilterd op specifieke gebruikersgroepen (zie filter selecties in het gebruikers menu).

Artsen:
•
•

Onthouden van de scroll instellingen voor:de arts feedback schermen.
Uitgestelde waarneemberichten zijn afzonderlijk selecteerbaar. De berichten behoeven niet eerst uitgesteld te worden. Vanuit de uitgestelde casus weergave kunnen de berichten van feedback worden voorzien of worden verwijderd.

Correcties:
•
•
•

Auto-upload aangepast; records waarbij feedback wordt gevraagd
en geen huisarts aanwezig worden niet verwijderd.
Bij verwijderen van een gebruiker/beheerder worden de weergave
instellingen van de beheerder verwijderd.
Herstel van de functionaliteit voor het automatisch vullen van de
HAP velden in de gebruikerstabel.
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