Handleiding ZorgMail – Optifile

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 Optifile
1.1

Instellen ontvangers

Het adresboek is geïntegreerd, en wordt pas aangeroepen bij het verzenden van berichten.

1.2
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Verzenden berichten
Zoek de patiënt op
Klik op [Gegevens]
Klik op [Export]
Klik op [ZorgMail]
Klik op tab [Onderzoek]
Klik op tab [ZorgMail]
Selecteer uw [ZorgMail account] als afzender bij het veld Van: Klik op [
]
Selecteer geadresseerde bij het veld Aan: Klik op [
] en zoek de geadresseerde op.
Bij Patiënt ziet u de NAW-gegevens van de gekozen patiënt.
Vul bij Onderwerp: bijvoorbeeld ‘Rapportage’ in. (vrij in te vullen)
In het veld Bericht ziet u de rapportage die u eerder heeft vastgelegd; het is mogelijk deze ter
plekke aan te passen.
Klik op [Verzenden]

Afbeelding 1. Verzenden berichten

Na het verzenden wordt verwacht een relatiekaart aan te vullen, maar dit kan worden geannuleerd.
Het bericht is wel succesvol verzonden, echter komt er geen melding dat de verzending succesvol is
geweest.
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1.3

Ontvangen berichten

Optifile kan geen ZorgMail berichten ontvangen. Inkomende berichten worden afgeleverd in ZorgMail
Secure e-mail (https://mail.zorgmail.nl).
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