Update lijst naar versie 6:
Cliëntdossier
Sortering cliëntenlijsten
Recept, menu of infoblad met teken zichtbaar in consultlijn.
Reden aanmelding
Infovensters bij diëtistische diagnose
Diëtistische diagnose behandelprotocol toevoegen in apart veld, en
velden schema automatisch laten vullen, scherm kunnen printen.
Voedingsanamnese intake: vetstoffen en zoutgebruik toegevoegd.
Middel lengte ratio toegevoegd bij intake.
Leefstijl velden toegevoegd bij intake. Veld “roken” is verplaats naar
leefstijl. Bij behandelplan en consulten is beweging aangepast in
beweging en leefstijl.
In het persoonlijk dagschema kan je je voedingsanamnese kopiëren
Van de standaard rapportages tekstveld een pdf kunnen maken.
Controle of cliënt als in ingevoerd (eerder is geweest). Button achter
naam.
Bloedwaarden button in medisch tabblad en meer bloedwaarden
toegevoegd. Opmerking bij consulten toegevoegd. Bloedwaarden
uitgebreid
Button cliënt anoniem maken/wissen/ verwijderen onder tabblad
afsluiting
Sorteren bij verwijzers pop-up en alles tonen button.
Etniciteit, taal, religie en opleidingsniveau toegevoegd
Lijnen zijn groter in portaal consultaties en e-coaching (6b)

Beheer
Aanhef rapportage en eind zin rapportage als voorkeur bij beheer
Aanhef en mail tekst aanpasbaar bij beheer onder financieel
Voorkeuren financieel onder tabblad financieel gezet
Meer vragen op de standaard vragenlijst, naar 21 en leesrichting is nu
van links naar recht.
Betalingswijze en betaling nu ook mee automatisch onder voorkeur
Beheer email aangepast. Nu kan je teksten in de mail zelf instellen.
Volgorde van beheer coach profiel tabblad
Nog meer mogelijkheden voor verbergen menu’s.
Op dashboard meer info mogelijk, maar zijn ook te verbergen (agenda
premium, laatste consulten, e-coaching)
Kopteksten documenten voor patient en arts. (let op: indien je
meerdere gegevens invuld, is het soms nodig een spatie te geven
achter (bijvoorbeeld telefoonnummer ) om ook een spatie tussen de
verschillende velden in de koptekst te zien. (6b)

E-coaching
Extra mail velden bij e-coaching
Standaard dagmenu’s
Weekmenu van standaard menu’s maken i.p.v. per dag
Boekhouding
Dupliceer button bij factuur
Lijst derdebetaler
Extra veld onder facturen tabblad cliënt behorende bij consult voor
info over consulten te goed of te betalen info. Ook nomenclatuur kan

ingevuld worden en dit wordt meegenomen naar de factuur die
aangemaakt wordt via het consult. Ook een samenvattingsveld
zichtbaar met mutualiteit etc.
Receptberekening
Totaal zoutgehalte zichtbaar op invoerscherm van recepten
berekenen. Zoutgehalte toegevoegd bij kiezen van voedingsmiddel.
Voedingsberekening
Sorteren bij voedingsmiddelen zoek en alles tonen.
Voedingstabel
Voedingsmiddelen zoeken op conditie
Extra voedingsmiddelen toegevoegd
Eigen voedingsmiddel kunnen toevoegen in standaard tabel voor
gebruik van de condities.
Algemeen
De twee buttons record vooruit en terug op meeste schermen
verwijderd.
Toevoegen met plus vanuit lijstweergave aangepast naar
detailweergave.
Interface; buttons; scherm geschikt voor 13 inch
Gebruik van webbrowser
Startscherm buttons verwijderd
Documenten invoegen tabblad. Bij ipad of iphone of android, dan niet
direct invoegen, maar enkel nieuwe regel.
Informatie teksten aangepast
Buttons print zijn bij voedingsberekening en cliënt gesplitst.
Velden vaker verborgen als ze nog niet nodig zijn, zoals openen van
document als er nog geen document is toegevoegd.
Alle bugs van versie 5 die zijn doorgegeven zijn opgelost.
Externe bestanden uit de applicatie. Alles van de cliënt is versleutelde
opslag.
Adviseur is gewijzigd in coach
Vergadermodule
Vergader module toegevoegd. Actie punten als taak toevoegen op
dashboard.
Nieuwsbrievenmodule
Nieuwsbrieven groepen nu in cliëntdossier aan te geven.

