Promedico-ASP
Bestanden uploaden
Een elektronisch bestand opslaan in
Promedico-ASP heeft als voordeel
dat u het kunt inzien op elke plaats
waar internet is. Zo’n bestand kan
een elektronische brief, foto, ecg of
scan zijn. Het bestand wordt toegevoegd aan een episode en is zo ook
terug te vinden. Het kan ook via het
tabblad Correspondentie worden
gevonden.
Figuur 1. Stap 1: het selecteren van een document

Figuur 2. Stap 2: het inzien van het document voor controle

30 • SYNTHESHIS • MAART 2016

0000 SynthesHis 116.indd 30

29-02-16 11:34

Figuur 3. Stap 3: het invoeren van de kenmerken van het document

Om een bestand up te loaden gaat u
als volgt te werk: open een nieuw of
een bestaand deelcontact. Linksonder kiest u Correspondentie toevoegen. U komt in een scherm waar u
kunt kiezen voor document scannen
of document uploaden. Ga naar document uploaden. Er volgen nu drie
stappen. Klik op het veld Bladeren
(zie figuur 1) en u komt in de verkenner van de pc waar u op werkt.
Selecteer het gewenste document
en klik op de knop Verder. Bij stap
2 kunt u het document inzien om
te controleren of het om het juiste

bestand gaat (zie figuur 2). Bent
u akkoord, dan klikt u op de knop
Verder. Bij stap 3 geeft u in het gele
veld Omschrijving een naam en daaronder een afzender (zie figuur 3). U
kunt via het zoekglaasje een tevoren
omschreven relatie selecteren. Deze
gegevens komen in het deelcontact
en in het tabblad Correspondentie.
Onlangs heeft Promedico ervoor
gezorgd dat ook grotere bestanden
(met meer Mb) kunnen worden toegevoegd. Omdat medische dossiers
via Zorgmail FileTransfer worden
binnengehaald, komen er meer

verschillende bestandstypen binnen.
Daarom kan nu een grotere variëteit
aan bestanden worden ingezien,
bijvoorbeeld tiff-bestanden.
JEROEN VAN DER LUGT

LUGTKUS@GMAIL.COM
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