Annotaties
U kan nu ook in het recipe mapper scherm annotaties ingeven.

Wissen/editeren is voorlopig nog niet mogelijk, we kijken om dit zo spoedig mogelijk toe te voegen,
alsook om dit in de verkoop zelf mogelijk te maken.

Feedback arts
U kan nu ook feedback ingeven naar de arts toe door op de desbetreffende knop te klikken.
Dit wordt mogelijks niet door alle artsensoftware ondersteund.

Archivering van de voorschriften
Een belangrijk onderdeel van de nieuwe Recipe werking is de archivering van de voorschriften.
Als u een voorschrift scant, wordt het eerst lokaal opgeslagen. Vervolgens sturen we de data die we
van Recipe onvingen door naar de tarificatiedienst ter archivering. Momenteel gebeurt dit bij het
drukken op “totaal” in de verkoop. Dit staat eigenlijk los van het tweede “mapper” scherm wat
verschijnt.
Het archiveren stuurt gewoon letterlijk de data door die we van Recipe ontvingen + de eventueel
aangeduide annotaties. U kan dit dus vergelijken met het bezorgen van het papieren voorschrift aan de
tarificatiedienst.
OPGELET! Deze dienst kan slechts werken indien u een volmacht gaf voor archivering aan uw
tarificatiedienst. Bij de West-Vlaamse verloop de archivering anders, u dient hiervoor contact op te
nemen met de West-Vlaamse.
Indien u wenst te controleren welke voorschriften nog ter archivering klaar staan en welke voorschriften
reeds gearchiveerd zijn kan u dit bekijken bij “Registers”,”Recipe”.
We tonen deze informatie ook in de kolom “Arch” bij controle tarificatie.

Controle tarificatie
Ook hier werden enkele aanpassingen gedaan om u te laten zien of voorschriften correct gearchiveerd
werden. Ook annotaties kunnen hier nog toegevoegd worden. In principe zouden dus alle recipe
voorschriften ook een vinkje “gearchiveerd” moeten hebben voor ze naar de tarificatiedienst gaan.

Bij de automatische controle doen we momenteel nog geen check op archivering daar er nog iets teveel
problemen zijn in de overgangsperiode. Op termijn komt deze check er normaal gezien wel. Indien een
voorschrift niet gearchiveerd kan worden gaat de software dit automatisch later opnieuw proberen.

