Release Notes R2.9 Indiceerders
Dashboard met nieuwe vragen, afkeuringen, nieuwsberichten en in te zetten rolstoelen
Na het inloggen krijg je een dashboard te zien. Hierin kunnen allerlei relevante zaken getoond
worden. Nieuwe chats vanuit het zorgkantoor, het laatste ongelezen nieuwsbericht en berichten
over afkeuring. Ook stoelen op afgeleverd tonen (rolstoel inzetten)
•
Nieuwe knop voor het Dashboard in het menu
•
Filterknop om te selecteren op alle indicaties van de AGB/instelling (standaard) of alleen
je eigen indicaties.
•
Notificatie dat er bij andere AGB codes ook berichten zijn

Overschrijven reservering bij dezelfde cliënt bij dupliceren
Momenteel blijft bij het maken van een duplicaat de rolstoel nog gereserveerd in de originele
indicatie. Je krijgt dan een foutmelding in het duplicaat dat de rolstoel reeds bezet is. Er moet
dan contact opgenomen worden met de depothouder om de reservering ongedaan te maken.
Vanaf nu kun je de reservering overnemen in het duplicaat.
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Aanvullende producteisen als elektrische ondersteuningen implementeren bij rolstoel
aanpassing
Bij een rolstoelaanpassing was er alleen de mogelijheid om basisconfiguraties te wijzigen. De
rest viel al snel onder overige aanpassingen. Vanaf nu kun je bij een aanpassing aanvullende
producteisen toevoegen. Hiervoor is de indeling gewijzigd om het aantal aanvullende
producteisen te clusteren i.v.m. hoeveelheid.

Indicatiedetails wijzigen bij aanpassing/reparatie
Bij een reparatie of aanpassing worden vanaf nu ook historische reparaties en/of aanpassingen
getoond op dat poolnummer en dezelfde cliënt. Daarnaast worden alleen nog de gewenste
aanpassingen getoond.

Wijziging tabblad ‘Voorschrijver’ bij hulpmiddelen
Vanaf nu wordt bij een nieuwe indicatie voor hulpmiddelen het veld naam en functie
leeggelaten. Als er een indicatie wordt gedupliceerd dan worden deze velden gekopieerd uit de
vorige indicatie. Dit om gebruiksgemak bij herhalingsverstrekkingen te bevorderen.
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Chatberichten laten staat op ongelezen tot bewuste actie gelezen
Vanaf nu is er een aanvink mogelijkheid om aan te geven dat het bericht gelezen is. Ook als een
gebruiker een antwoord terugstuurt wordt het vorige bericht op gelezen gezet. Zolang beide
acties niet gebeuren blijft het bericht als ‘nieuw bericht’ gemarkeerd. Zo kun je nooit meer een
bericht missen omdat het per ongeluk is geopend of je werd gestoord.

Verbeteren vraagstelling herinzet selectie
Er was tot op heden onduidelijkheid over de verschillende mogelijkheden bij herinzet. Zo was er
niet duidelijk waar een stoel uit instellingsdepot gemeld moest worden. En het verschil tussen
de opties ‘Er is een rolstoel aanwezig, die het systeem niet aangeeft, maar naar mijn mening
wel voldoet.’ en “er is een geheel andere geschikte rolstoel aanwezig’ was niet duidelijk. Het
ging hier om binnen of buiten standaardpakket. Echter het portaal kan dat zelf bedenken.
De nieuwe keuzes:
•
Er wordt een door het systeem voorgestelde rolstoel uit het depot (instelling of centraal)
geselecteerd.
•
Er is een rolstoel aanwezig, die het systeem niet aangeeft, maar naar mijn mening wel
voldoet.
•
Er is geen enkele geschikte rolstoel beschikbaar in het depot.
o Het depot was leeg
o Geboden alternatief voldoet niet
•
Er is sprake van een overname.
o Uit de Wmo
o Van een ander zorgkantoor
Veld "Locatie" toevoegen aan Excel rolstoelexport
In de huidige Excel export van rolstoelbeheer wordt wel de instelling/AGB code getoond. Echter
zit het veld locatie niet in de export. Vaak is dit wel zeer relevante informatie bij grote
instellingen of koepels.
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Gedupliceerde aanvragen markeren als duplicaat
Bij dupliceren worden er vragen getoond of er een vorige indicatie hersteld wordt. Markering
duplicaat in alle indicatiedetailviews tonen (ook leverancier bv). Zowel bij melding als
machtiging. Dit om duidelijk te maken dat de indicatie een duplicaat is. Soms maakt
bijvoorbeeld een depothouder of leverancier 2 orders aan terwijl het vaak om eenzelfde rolstoel
gaat met een kleine aanpassing omdat de indiceerder iets vergeten is.

Opgeloste bugs
•
•
•
•
•
•
•

Niet nieuw leverbare rolstoelen wel tonen bij overname
Wijzigingen in producteisen kwamen niet altijd goed mee bij een duplicaat
Ongelezen bericht bij indiceerder zorgde soms voor ongelezen markering bij leverancier
Sortering van indicaties bij cliëntdetails omgedraaid van Nieuw naar oud
Werking van het herinzetscherm is verbeterd. Gaf soms foutmeldingen bij teruggaan.
Werking van het indicatieoverzicht is verbeterd. De laadtijd is aanzienlijk verkort
Sortering van indicaties in het rolstoeldetailscherm verbeterd (rolstoelbeheer en depot)
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