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Belangrijkste wijzigingen sinds de versie 8.3.7.2152 van 01/02/2017
1/ Voorschriftmodule, Recip-e
• Recip-e : Herziening van het bestand dat verstuurd wordt met het elektronisch voorschrift.
(Kmehr) volgens de laatste specificataties van Recip-e (01/02/2017)
o Datum van voorschrijven toegevoegd.
o Controle van de geldigheid van de CNK codes.
o Afdrukken van instructies voor de patiënt op het bewijs van voorschrift.
• Alerte Alert bij het voorschrijven op een datum in het verleden.
• Controle van de datums (einddatum > begindatum).

2/ Facturatiemodule, eFact
• Update van de verantwoordingen (financiële noodtoestand) zelfs als het tarief niet gecontroleerd is.
• Toevoegen van een adviescode = 109012 als een transactie ‘advies’ wordt gebruikt (optie om automatisch codes
toe te voegen).
• Nieuwe optie om het attest in het begin of op het einde van de transactie te plaatsen.
• Oplossing van problemen bij het veranderen van tellers (boekje -> eFact) en bij het verlies van info bij de
betalingsopties tijdens het bewerken van het attest.
• Verbetering van het beheer van de relatieve prestaties.

3/ eForms
• Intégration du nouveau module eForms Cloud 2.0. L’installation du module en local n’est plus nécessaire.
Integratie van de nieuwe Eforms Cloud 2.0 module. Lokale installatie van de module is niet meer nodig.
• De gegevens en de grootte van de bijlages worden gecontroleerd (validatie) om problemen bij het verzenden te
voorkomen.
• De bijlages kunnen worden toegevoegd vanuit HealthOne (1 of meerdere transacties, vanaf een document op
de harde schijf, in vrije tekst)
• Voor enkele eForms kan een bestemmeling worden gespecifieerd.
• De verzending wordt bewaard in de transactie en kan opnieuw worden weergegeven.
• Enkele eForms worden gereïnitialiseerd op basis van de laatste verzending om het ingeven van gegevens te
minimaliseren.

4/ HealthOne
• Vaccinatie – Weergave van vaccins voor kinderen als het schema voor volwassenen is geselecteerd.
• Trends – Toevoegen van een afdrukrapport.
• LiveUpdate – Oplossen van het probleem van de automatische updates met Windows 10.
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5/ eHealth
• eHealthBox:
o Mogelijkheid om een boodschap definitief te verwijderen door « Shift » ingedrukt te houden alvorens
op « Delete » te klikken.
o De boodschappen (NoReply) worden altijd definitief verwijderd.
o Een nieuw commando staat toe om alle boodschappen definitief te verwijderen (rechter muisklik –
clean).
• eGMD:
o HealthOne updatet de datum van het GMD niet meer als er een foutmelding voorkomt tijdens de
kennisgeving van het GMD.
o De datum wordt wel geupdatet als het om een waarschuwing gaat (de arts is reeds GMD-houder).

