
APRIL 2019 • SYNTHESHIS • 35

Vorig jaar is de kalender van Prome-
dico-ASP helemaal vernieuwd (zie 
fi guur 1). Het is nu mogelijk om in 
het scherm met de muis een af-
spraak te verslepen naar een andere 
medewerker en een al gemaakte 
 afspraak te verlengen. Dit waren 
wensen die onder gebruikers al heel 
lang leefden. Verder is er een 
snelmenu gekomen dat u tijdens 
elke  afspraak kunt benaderen door 
rechtsboven op de drie horizontale 
puntjes te klikken (zie fi guur 2). 

Dit zijn wat betreft het gebruikers-
gemak de grootste verbeteringen.

Kleurcodes
Veel instellingen kunt u individueel, 
maar ook groepsgewijs en over lan-
gere tijd toepassen. Kleurkenmerken 
voor de verschillende soorten afspra-
ken kunt u instellen via het menu 
Onderhoud Agenda (zie fi guur 3). 
Zo kan voor de assistentes van 
 tevoren ingesteld worden hoeveel 
tijd voor specifi eke afspraken 

ingepland moet worden.

Tij dlij n
Doordat Promedico-ASP geheel via 
internet communiceert was een 
 aantal handige kalenderfuncties 
eerder niet makkelijk in te bouwen. 
 Inmiddels lukt dat wel. Gedurende 
de dag loopt er een rode horizontale 
tijdlijn mee over de kalender en 
hoeft u als assistente niet op de klok 
te  kijken om te zien waar u in de 
kalender bent.

PromedicoASP
Een vernieuwing die 
hard nodig was 

Figuur 1. Een geanonimiseerd overzicht van de kalender met alle medewerkers
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Figuur 2. Het snelmenu dat bij  ieder 
item in de kalender beschikbaar is

Overzichtelij k werken
Via de ster linksboven naast het af-
rol menu kunt u de standaard ka len-
d erpresentatie instellen die voor uw 
 situatie handig is om bij het instellen 
van de functie terug te laten komen. 
De afspraakherinnering via e-mail 
naar de patiënt is bijna afgebouwd 
en kan binnenkort ook gebruikt 
 worden. 

Figuur 3. De functie afspraaksoorten maakt de verschillende soorten afspraken herkenbaar 
dankzij  kleurcodes

De werklijst geeft een niet tijd ge bon-
den overzicht van taken, overleggen, 
autorisaties en berichten. Zo wordt 
de agenda niet vervuild met dit soort 
werkzaamheden, wat een stuk 
overzichtelijker werkt.
Tijdens het spreekuur kunt u het 
aantal items in onderdelen van de 
werklijst in de gaten houden. Het 
spreekuurscherm zelf is bij de laatste 
update ongewijzigd gebleven, want 
dat functioneerde naar tevredenheid.
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