Handleiding ZorgMail - Evry

VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige vorm door middel
van druk, fotokopie of welke andere wijzen dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van
ENOVATION B.V.
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1 Werken met ZorgMail en Evry
1.1

Instellen ontvangers

Het ZorgMail adresboek is in Evry geïntegreerd.
o
o
o
o

[Stamgegevens] > [Artsen] > Selecteer de desbetreffende arts.
Klik op de knop achter het veld Zorgmail nummer.
Selecteer de juiste arts en klik op [OK].
Klik nogmaals op [OK] om de gegevens op te slaan.

Afbeelding 1. Instellen Ontvangers
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1.2

Verzenden berichten

1.2.1
o
o
o

Zorgmail opmaak standaarden maken
[Stamgegevens] > [Zorgmail].
Klik op [Nieuw].
Maak een standaard opmaak (zie afbeelding 2).

Afbeelding 2. Zorgmail opmaak
Voorbeeld van een opmaak:
_____________________________
EERSTE BEREKENING:
Datum: [<Berekening-Eerste.Datum>]
Omschrijving:[<Berekening-Eerste.Omschrijving>]
Gewicht: [<Berekening-Eerste.Gewicht>]
Lengte: [<Berekening-Eerste.Lengte>]
BMI: [<Berekening-Eerste.BMI>]
LAATSTE BEREKENING:
Datum: [<Berekening-Laatste.Datum>]
Omschrijving:[<BerekeningLaatste.Omschrijving>]
Gewicht: [<Berekening-Laatste.Gewicht>]
Lengte: [<Berekening-Laatste.Lengte>]
BMI: [<Berekening-Laatste.BMI>]
VERZEKERAAR:
NAAM: <Verzekeraar.Naam>]
UZOVI: [<Verzekeraar.UZOVI-nummer>]
Er kan bij Naam een zelf in te geven naam ingevuld worden, waaraan later deze opmaak herkend kan
worden. De inhoud van de opmaak kan in het grote witte vlak aan de linkerzijde gemaakt worden. Hier
kan er zelf een vaste tekst ingetypt worden en/of eventueel door Evry vooraf gedefinieerde gegevens
in laten zetten. Deze vooraf gedefinieerde gegevens kunnen aan de rechterzijde geselecteerd worden
door erop te dubbelklikken.
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1.2.2

Aanmaken en verzenden van een brief

Standaardgegevens over de cliënt worden automatisch al meegestuurd en hoeven dus niet bij de
opmaak vermeld te worden. Denk hierbij aan de naam en BSN van de cliënt.
Zodra u een standaardbrief heeft aangemaakt gaat u naar:
o [Cliënten] (in het hoofdmenu in de linker balk).
o [Zoek] om de cliënt op te zoeken.
o Zodra u de cliënt heeft geselecteerd, klikt u rechtsonder op [OK] (edit mode).
o Nu kunt u kiezen voor het tabblad ZorgMail. Klik op [Nieuw].
o Selecteer de juiste standaardbrief en selecteer de arts.
o Klik op [Maak bericht aan] (zie afbeelding 5).
o Klik op [OK].
o Het bericht is nu opgeslagen. Bevestig dat het bericht verzonden moet worden.
Afbeelding 3. Bericht aanmaken
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1.3

Ontvangen berichten
o
o
o

Ga naar [Bestand] > [Zorgmail inbox] (zie afbeelding 4 en afbeelding 5).
Evry zal automatisch de berichten die klaarstaan, ophalen.
Om een bericht te koppelen aan de cliënt klikt u op de knop [Koppel bericht aan cliënt].

Afbeelding 4. Zorgmail inbox

Afbeelding 5. Bericht koppelen
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