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Versie 8.6.1.2333

(13/3/2018) / NL

Correcties/verbeteringen sinds de vorige versie.

1/ HealthOne
0 Export via email, Hub, eHealthBox:

• Gebruik van de database HealthProfesionnals voor het selecteren en opzoeken van zorgverleners.
• Nieuw export menu in de taakbalk.
• Export naar Medibridge/Hector verplaatst naar het submenu “Export”.
• Validatie(pre-visualisering) alvorens naar de HUB te versturen.
• Mogelijkheid tot het verzenden van een PDF in een transactie via mail/eHealthbox.
• Probleem bij het integreren van e-mails via de DXM: opgelost.
• Verzenden van een document via email, eHealthBox.

0 Facturatie:

• Bij het wijzigen van de type betaling, niet de huidige dag gebruiken als dag van betaling.
• De-activatie derde betaler als eAttest geselecteerd is.
• Activatie van eFact als derde betaler geselecteerd is.
• Rekening houden met het GMD op datum van het attest voor het berekenen van de prijs inclusief GMD.
• Mogelijkheid om attesten te filteren op code .
• Standaard filter voor de facturatie analyses op 1 jaar.

0 Algemeen:

• Optie voor het bewaren in PDF van een sjabloon. (indien de standaard optie niet aangevinkt is)
• Probleem bij het ordenen van “Problemen”: opgelost.
• Probleem met de configuratie van kolommen op het moment dat de PC in slaapstand gaat: opgelost.

2/ eHealth
0 eHealth:

• Verbetering van de snelheid bij de export van een PMF.

0 Recip-e:

• Versturen van notificaties naar een Apotheek en niet naar een apotheker.
• Controle op RRN van de patiënt voor het versturen.
• Verlaging van de Time-out van 6 naar 1 minuut. (Pc klok)
• Probleem met accenten tijdens het versturen van een sessie naar de server: opgelost.
• Verbetering van de snelheid van de server.

0 Hub Cozo: Wijziging in de link naar het portaal door gebruik te maken van de “application link” en niet meer
de oude implementatie.
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0 eHealthBox:

• Tonen van dag en uur van een bericht indien de gegevens beschikbaar zijn in de Meta data.
• Controle op de grote van bijlagen bij het versturen via de eHealthBox - Waarschuwing wanneer bijlage
te groot is.
• Mogelijkheid om templates te gebruiken tijdens het opstellen van een email. (eHealthBox of mail)

0 eFact:

• Tolerantie verhoging bij de controle van het uur van de lokale PC en deze van de eHealth
server. (configuratie van de eHealth connector)

