tandheelkundig communicatie- en
managementsysteem

De TabDents NROI koppeling
De applicatie TabDents - NROI koppelt TabDents aan het Nationaal Register Orale Implantologie.
Daartoe heeft TabDents een taakbalkknop gekregen die de website van het N.R.O.I. opent met de
gegevens van de patiënt en de ingelogde declarant. Deze website is met ‘https’, een uniek e-mail adres
en een toegangscode, optimaal beveiligd.
Dit document beschrijft de instellingen die nodig zijn om deze koppeling te realiseren.


Stap 1: Download de laatste versie van TabDents, minimaal versie 1217-1, en de webapplicatie
TabDents – NROI.
Ga in TabDents naar menu>Help>Servicedesk systeembeheer en klik op ‘TabDents download
pagina’.
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Stap 2: Download de laatste versie van TabDents, minimaal versie 1217-1, en de webapplicatie

TabDents – NROI.



Stap 3: Sluit TabDents.



Stap 4: Installeer de twee nieuwe versies door op 'Uitvoeren' of 'Run' te klikken.
Als TabDents niet wordt gesloten is installatie niet mogelijk!
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Stap 5: Herstart TabDents en ga naar menu Extra>Opties>Tab ‘Externe koppelingen’. Daar
staat de mogelijkheid om per machine TabDents – NROI aan of uit te zetten.
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 Stap 6: Ga naar menu Lijsten>Behandelaars>Tab ‘Lijsten’ en selecteer de gewenste declarant.
Alle behandelaars die zelfstandig declareren dienen een uniek e-mail adres te hebben. Alle
behandelaars die declareren op naam van een andere behandelaar hebben geen andere
toegang tot TabDents – NROI dan via het account van de declarant.
Het e-mail adres is altijd vanuit TabDents gekoppeld aan de naamgeving
TabDents<volgnummer binnen TabDents> voor de toegangscode.
Dus in onderstaand voorbeeld is de implantoloog in TabDents nummer 9, zijn toegangscode is
dan voor TabDents – NROI TabDents9.
Deze toegangscode wordt gekoppeld aan het e-mail adres en is dan uniek.
De toegangscode van deze behandelaar tot TabDents staat geheel los hiervan, die kan zelfs
leeg zijn. Maar dat is natuurlijk niet de juiste weg.
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 Stap 7: De hierna getoonde testomgeving opent de agenda TabPoint en toont de test patiënt
‘BeImplant’.
Klik op het icoon ‘map openen’.
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 Stap 8: Hierin is de patiëntenmap geopend en is het icoon ‘NROI’ te zien.

Klik op dit icoon en TabDents – NROI opent zich met de gegevens van de patiënt, indien deze
nog niet bestaat in de database van het N.R.O.I. dan wordt die automatisch aangemaakt.
Omdat de tenaamstelling mede gebaseerd is op de geslachtsnaam en op het
Burgerservicenummer, toont TabDents in de bovenkant van het formulier de ‘aanschrijfnaam
zoals die in TabDents gebruikt wordt.

 Stap 9: Klik op de knop ‘Surgery toevoegen’ om dit type gegevens in te voeren.

In dit voorbeeld is voor ‘Botopbouw’ ‘Ja’ gekozen, waarmee extra data kunnen worden
ingevoerd.
Sla deze op.
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 Stap 10: Klik op de ‘ Supra toevoegen’ om dit type gegevens in te voeren.
Sla deze op.

 Stap 11: Klik op het kopje ‘Patiënten’ om alle patiënten in te zien en zo nodig de map via het
icoon aan de rechterzijkant van de naam te openen.
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Stap 12: Klik op het kopje ‘N.V.O.I.’ om gegevens van de Nederlandse Vereeniging Van Orale
Implantologie te openen.
Deze functie is alleen beschikbaar voor implantologen en ziekenhuizen en zal met
terugwerkende kracht (geen data verlies) worden geactiveerd.

 Stap 13: Klik op het kopje ‘Settings’ om wachtwoorden te wijzigen. Het wachtwoord geldt per
behandelaar (= declarant in TabDents!) en mag niet afwijken van de conventie
TabDents<nummer> zoals in stap 4 is besproken.
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 Stap 14: Klik op het kopje ‘Contact’ om wensen aan het N.R.O.I kenbaar te maken.

 Stap 15: Klik op menu Bestand>Website NROI om de website van N.R.O.I. te openen.
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 Stap 16: Klik op menu Bestand>Toegangscode wijzigen om apart van de nu gestarte sessie de
toegangscode te veranderen. Omdat is ingelogd met een behandelaar dient hier eerst te
worden uitgelogd, waarna handmatig toegang kan worden gekregen tot het N.R.O.I.

 Stap 17: Klik op menu Instellingen>URL website NROI om de toegang tot het N.R.O.I zo nodig
aan te passen. Deze functie is normaal gesproken niet nodig.
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 Stap 18: Klik op menu Help>Over TabDents NROI om het bouwnummer van TabDents – NROI
in te zien.

 Stap 19: Klik op menu Help>Context om de helpfile van TabDents te openen op de
introductiepagina van de TabDents Helpfile voor TabDents – NROI. Er is ook in de
inhoudsopgave een uitklap ‘NROI Technisch’.

Voor meer informatie: http://nroi.nl/

Stand van zaken per 28 december 2015
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