H1 UPDATE

				

Versie 8.3.7.2152 		

(01/02/2017) / NL

Belangrijkste wijzigingen sinds de versie 8.3.7.2143 van 05/01/2017
1/ Voorschriftmodule
•
•
•
•
•

Toevoegen van een directe link naar de website van BCFI.
Initialisatie van de patiëntinformatie met de laatste info die bewaard wordt in het dossier van de patiënt
en niet de gehele info. (per medicijn voor alle patiënten)
Toevoegen van een standaard einddatum = 1 maand bij het voorschrijven van een OTC product.
Mogelijkheid om het aantal verpakkingen en de duur apart aan te passen. (indien dit manueel wordt
veranderd)
Verbetering van de conversie van dosis en ml.

2/ HealthOne
•
Selectie van artsen (HealthProfessional). Verwijderen van de geboortedatum.
•
Populatie analyse:  o Kubusanalyse : toevoegen van de verdeling de leeftijd volgens de ASI schaal.
			
o Probleem bij sommige analyses : omkeren mannelijk, vrouwelijk.

3/ Thales
•

Revisie van de extractie procedure.

4/ eHealth
•

eFact: o Verwijderen van het versturen van record 52 (inlezen van de eID kaart). Deze registratie is
optioneel  en veroorzaakt problemen met de Christelijke Mutualiteiten.
		o Verbetering van de workflow : de in het geheel geweigerde attesten moeten opnieuw kunnen
worden verstuurd.
•
Verzekerbaarheid van gehospitaliseerde patiënten: verwijderen van de weergave van de service die
steeds gelijk is aan 000.
•
Sumehr: o Optie om de export van de Sumehrte te bevestigen wanneer die is verstuurd na een alert.
		 o Work-around voor het probleem van het opslaan van de Sumehrs in de database (wordt
   opgeslagen op de schijf)
•
eHealthBox: Ajout de la possibilité de sauver un attachement sur le disque. (Sauver Sous). Toevoegen
van de mogelijkheid om een bijlage op de schijf op te slaan (Opslaan Als)
•
eGMD: o Waarschuwing bij de kennisgeving van een eGMD als de patiënt geen rijksregisternummer
heeft.
		o Locale opslag van de GMD datum wordt gedesactiveerd als er een probleem is teruggekomen
bij de kennisgeving.

