tandheelkundig communicatie- en
managementsysteem

De TabDents Pien Support koppeling
De applicatie TabDents – Pien Support koppelt TabDents aan Pien Support.
Daartoe heeft TabDents een taakbalkknop gekregen die de website Pien Support opent met de
gegevens van de patiënt. Deze website is met een certificaat optimaal beveiligd en TabDents stuurt
uitsluitend statusgegevens van de patiënt, geen persoonsgegevens.
Dit document beschrijft de instellingen die nodig zijn om deze koppeling te realiseren.
Voor meer informatie: http://piensupport.nl/


Stap 1: Download de laatste versie van TabDents, minimaal versie 1216-1, en de webapplicatie
TabDents – Pien Support.
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 1216-1, en de webapplicatie

TabDents – Pien Support.



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!

2



Stap 5: Herstart TabDents en ga naar menu Extra>Opties>Tab ‘Externe koppelingen’. Daar
staat de mogelijkheid om per machine TabDents – Pien Support aan of uit te zetten.

 Stap 6: De hierna getoonde testomgeving opent de agenda TabPoint en toont de test patiënt
‘Proef - van Lokaal.
Klik op het icoon ‘map openen’.
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 Stap 7: Hierin is de patiëntenmap geopend en is het icoon ‘Pien Support’ te zien.

Klik op dit icoon en TabDents – Pien Support opent zich met de gegevens van de patiënt.
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. Deze gegevens worden niet doorgestuurd!

TabDents biedt de mogelijkheid via de knop ‘Print/PDF’ om direct deze berekening op te slaan in de
patiëntenmap. Deze wordt dan bewaard en kan getoond worden via de tab ‘Brieven”.
Voor een instructie over het gebruik van Pien Support kunt u tijdens kantooruren te allen tijde contact
opnemen met Pien Support op telefoonnummer 053- 7630421.
Veel succes met het werken met dit geavanceerde product!

TabDents en Pien Support versies d.d. 23 december 2015, getoond in Windows 10.
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