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Versie 8.3.7.2143 		

(05/01/2017) / NL

Belangrijkste wijzigingen sinds de versie 8.3.6.2135 van 21/12/2016
1/ HealthOne
•
•
•
•

Verpleegkundige zorgen: enkele ontbrekende vertalingen in het Nederlands.
Verwijderen van de woorden update, setup van de beschrijving van de uitvoerbestanden voor een betere
ondersteuning door Windows.
Vaccin: Nederlandstalig afdrukrapport
Afdrukconfiguratie, correctie van een probleem met het editeren van rapporten (FastReport) – index out
of bound.

2/ Voorschriftmodule
•
•
•
•

Probleem bij het voorschrift vanaf de weergave “laatste voorschrift”.(in het geval van multi selectie)
Verbetering van het klasseren van medicijnen. (chronisch versus tijdelijk)
Posologie formulier: Verbetering van het afdrukken van opschortingen van een behandeling.
Verbetering van het nieuwe afdrukrapport = bewijs van elektronisch voorschrift.
o Probleem van de witte pagina met enkele combinaties van medicaties.
o Probleem met de marge in het rapport. (afgekapte karakters links)
o Vergroten van de barcode.
o Forceren van het papierformaat naar “klein papier” in het geval van een configuratie met
“voorgedrukt klein papier”.
o Probleem bij het afdrukken met een onderkant van de pagina = 0.

3/ eHealth
•

eHealthBox:
o Versturen van het document in XML formaat (Kmehr) eerder dan in PDF-formaat voor een betere
integratie.
o Toevoegen van de mogelijkheid om de inhoud van de boodschap te initialiseren via een template

•

eFact:
o Contrôle van de verzenddatum. Mag niet later zijn dan de huidige datum (datum van vandaag).
o Probleem met accenten in het facturatiebestand : Herziening van de connectoren en verwijderen van
accenten.
o Niet correcte prijs (remgeld supplement) in het geval van het nakijken van het tarief met een oude
prijzen databank.

•

eGMD: Desactivatie van de inschrijving voor HAIO’s.
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(20/12/2016) / NL

Belangrijkste wijzigingen sinds de versie 8.3.5.2124 van 25/11/2016
•
•
•

Prescribe: Toevoeging van het RRN tijdens het uitwisselen van identificatie van patiënten.
Recip-e:
o Toevoeging van de naam van de toepassing in het Kmehr bericht.
o Nieuw afdruk rapport = Bewijs van elektronisch voorschrift Actief vanaf 01/01/2017.
Alertes & PopUp: Toevoeging van een alert bij het voorschrijven van Symbicort

