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De TabDents VisiQuick koppeling
De applicatie TabDents – VisiQuick koppelt TabDents aan VisiQuick.
Daartoe gebruikt TabDents de koppeling die ook Invisalign gebruikt: slepen vanuit de VisiQuick
software. Dat kan naar de tabs ‘Röntgenfoto’s’, ‘Lichtfoto’s en video’s’ en ‘Persoonsgegevens’, sub tab
‘Pasfoto patiënt’. Ook de beeldcentrale van TabDents wordt ondersteund en door het aanpasbare
formaat en de mogelijkheid de beeldcentrale bovenaan te houden is dit wellicht de meest
gebruikersvriendelijke koppeling.
Dit document beschrijft de instellingen die nodig zijn om deze koppeling te realiseren en om een eerste
indruk te krijgen van de uitwisselingsmogelijkheden.
1. Update van TabDents.
2. Drag and drop mogelijkheden.
3. Mail vanuit TabDents met foto’s.
4. Installatie VisiQuick.
Let op: de beschreven mogelijkheden zijn pas vanaf VisiQuick versie 777 beschikbaar!
Als VisiQuick getoond wordt op een apart scherm is het nodig om het verbergen van TabDents te
onderdrukken:
•

Markeer ‘VisiQuick NIET op apart scherm’ om te voorkomen dat TabDents zich op de voorgrond
toont als de beeldcentrale wordt geactiveerd.

•

Markeer ‘VisiQuick op apart scherm’ om te voorkomen dat TabDents zich verkleind als
VisiQuick zich toont op een 2de beeldscherm.

•

Vink niet ‘Terugknop sluit ook patiënt’ in VisiQuick
om te voorkomen dat bij drag and
drop van foto’s vanuit VisiQuick naar Word er geen patiënt meer is gekozen.
Open VisiQuick voordat de brief in TabDents wordt opgemaakt.

Voor meer informatie: http://www.visiquick.com/nl/
TabDents, Dijkgravenlaan 3a, 1181 PG Amstelveen. K.v.K. 34216384. BTW nummer NL.001.244.621.B.44
tel.: 020 – 643 78 83, e-mail: tabdents@planet.nl
www.tabdents.nl
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De VisiQuick koppeling is vooral handig bij het aanvragen van machtigingen bij Vecozo.
TabDents vult vanuit de eigen foto-tabs en de tab brieven de inhoud van de te verzenden documenten,
op volgorde van aanmaken, daaruit kan een selectie worden gemaakt bij verzenden naar Vecozo:
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1. Update van TabDents: Download de laatste versie van TabDents, minimaal versie 1233-08.
Ga in TabDents naar menu Help>Servicedesk systeembeheer en klik op ‘TabDents download
pagina’.

2. Drag and drop mogelijkheid I:
Open VisiQuick met de knop in de taakbalk, en zet zonodig ook de pop-up mogelijkheid aan.
Selecteer aan de linker zijkant in VisiQuick de te kopiëren foto.
Druk met de linker muisknop de kleine knop links boven in, houd de knop ingedrukt en sleep dan
de foto naar de gewenste plaats in TabDents.
Laat dan de knop los.
Annoteer zonodig door de foto te vergroten via de taakbalk of via dubbelklikken op de foto.
Ook kan de foto via drag and drop naar een ander vak worden verplaatst om een logischer lay-out
te krijgen.
Sla de nieuwe setting op met de taakbalkknop ‘Opslaan’.
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•

Een onjuist geplaatste foto is te verplaatsen, of te verwijderen via de rechter muisknop en een
pop-up menu.
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3. Drag and drop mogelijkheid II:
Open VisiQuick met de knop in de taakbalk, en zet zonodig ook de pop-up mogelijkheid al aan.
Selecteer aan de linker zijkant in VisiQuick de te kopiëren foto.
Open in TabDents de beeldcentrale met de knop linksboven.
Dubbelklik in de onderrand van de beeldcentrale om deze op de voorgrond te houden.
Druk met de linker muisknop op de kleine knop links boven in VisiQuick, houd de knop ingedrukt
en sleep dan de foto naar de gewenste plaats in de beeldcentrale van TabDents.
Helaas kent de foto zelf wel drag and drop, maar dan alleen binnen VisiQuick, even wennen.
Laat dan de knop los.
Sleep daarna de lijst, die in de beeldcentrale ook meer dan 1 foto kan gaat bevatten, stuk voor
stuk naar de gewenste plaats, op de foto als lichtfoto.

•

Voordeel van de beeldcentrale is dat deze op de voorgrond blijft staan en dat de foto gedurende
sessie van TabDents in de centrale blijven. Daardoor kan de plaatsing in diverse tabs apart gedaan
worden.
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4.

Drag and drop mogelijkheid III:

.

•

Open eerst VisiQuick met de knop in de taakbalk van TabDents

•

De beeldcentrale mag openblijven, maar wordt gesloten als de brief per mail wordt verstuurd.

•

Ga in VisiQuick terug met de knop ‘Terug’ of F9.

•

Open dan pas de brief.

•

Open VisiQuick met de taakbalkknop.

•

Selecteer aan de linker zijkant in VisiQuick de te kopiëren foto.
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•

Druk met de linkermuisknop op de kleine knop linksboven in VisiQuick,

•

houd de knop ingedrukt en sleep dan de foto naar de Word knop (of TabDents of elk ander
programma dat drag and drop ondersteunt) in de taakbalk,

•

wacht daar even totdat Word (of het andere programma) zich opent en sleep dan verder naar
de plaats waar de foto moet komen te staan.

•

Laat dan de knop los.

•

Daar waar de cursor zich bevindt wordt de foto geplaatst.
Door aan de hoekpunten te trekken kan de maat van de foto worden veranderd, ook kan de
centrering van de foto worden aangepast.

Methode III is de Windows manier van drag and drop voor programma’s die het gehele beeldscherm
innemen.
Deze methode is ook geschikt voor het toevoegen van (röntgen)foto’s in E-mail verzonden als
zelfstandige handeling. Laar daartoe in het vak ‘Bijsluiten’ de van (röntgen)foto vallen.
Zie punt 5.
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5. E-mail vanuit TabDents met bijbehorende foto.
Vanuit de tab ‘Röntgenfoto’s’, ‘Lichtfoto’s en video’s’ kan een (beveiligde) e-mail met attachment
worden verstuurd. Er kunnen meer attachments worden toegevoegd.
Plaats in de tab de muis boven de foto en druk met de rechtermuisknop op de foto.
Kies ‘E-mail verzenden met foto…’.
De gekozen foto wordt getoond.
Via ‘Document bijsluiten…’ kunnen nog meer attachments worden toegevoegd.
Zie ook punt 4. voor drag and drop mogelijkheden.

Documentnaam TabDents – VisiQuick 3 installatie handleiding
Versie en datum 1.4/ 16-12-2019
Documentstatus actief

8/9

6.

Installatie VisiQuick.
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maak een Directory met de naam VisiQuick in de <drive> hoofddirectory van de locale PC, zoals
c:\VisiQuick. Let op: NIET VisiQuickDemo! In Windows Vista zijn hiervoor ‘administrator’ rechten nodig.
Kopieer het bestand VisiQuick\VQ3Demo.exe vanaf de TabDents CD naar deze directory.
Dubbelklik in c:\VisiQuick op VQ3Demo.exe en installeer VisiQuick versie 3 in <drive>\VisiQuick.
Kopieer het bestand
<drive>\Users(Vista) of Documents and Settings(XP)\<Naam>\AppData(Vista) of Application
Data(XP)\TabDents\VisiQuick\vqdde32Versie3.dll
naar
<drive>\Program Files\TabDents
en klik daarna met de rechter muisknop op dit bestand en kies ‘Naam wijzigen’.
Noem dit bestand ‘vqdde32.dll’. In Windows Vista zijn hiervoor ‘administrator’ rechten nodig.
Kopieer (eventueel) het bestand
<drive>\Users(Vista) of Documents and Settings(XP) )\<Naam>\AppData(Vista) of Application
Data(XP)\VisiQuick\vqdde32VisiQuick.ini
naar
<drive>\Program Files\TabDents
en klik daarna met de rechter muisknop op dit bestand en kies ‘Naam wijzigen’. Noem dit bestand
‘vqdde32.ini’. In Windows Vista zijn hiervoor ‘administrator’ rechten nodig.
De inhoud van het bestand vqdde32.ini dient te verwijzen naar de plaats waar VisiQuick de foto’s
opslaat.
Start VisiQuick door op het icoon van VisiQuick of in bestandslijst van ‘Start’ op VisiQuick te klikken.
Kies menu ‘Patiënt’ - ‘Kies Patiënt’ en selecteer de demo patiënt met foto’s.
De foto’s tonen zich nu.
Kies menu ‘Patiënt’ en ‘Eigenschappen’.
Onderaan staat ‘Patiënt_ID’.
Aangezien de TabDents testdatabase dit nummer niet kent dient dit te worden veranderd om een
demo mogelijk te maken met de bijbehorende pop ups.
Kies Pijltje omlaag en klik op ‘Patiënt_ID aanpassen...’.
Type ‘4’. Dit is het interne volgnummer van ‘BeGarbage’, dus het getal is kritisch!
Klik ‘OK’.
Kies menu ‘Extra’ – ‘Externe programma-instellingen’ – Tab ‘Admin link’
Open Instellingen voor admin link - Configuratiebestand (via mapje openen) en zoek naar
‘C:\Program Files\TabDents\vqdde32.ini’.
Klik OK.
Sluit VisiQuick af.
Open TabDents.
Kies menu ‘Extra’ - ‘Opties’ - ‘Externe koppelingen’.
VisiQuick en ook Pop up moeten nu aanvinkbaar zijn.
Vink ‘Maak gebruik VisiQuick mogelijk’ en ‘..pop up mogelijk’.
Indien het een geheel nieuwe installatie betreft dient nummeraansturing ‘vaste volgnummers’ worden
gekozen. Formaat naam patiënt: Standaard, formaat nummer patiënt: Standaard, datum doorgeven:
Geen datum. Al deze items zijn bij een overzetting vanuit een vorig pakket instelbaar, maar voor de
demo niet nodig.
Klik ‘Toepassen en sluit opties af.
Open de testdatabase en daarna de patiëntenmap van BeGarbage.
Klik op Tab ‘Status’.
Klik op het icoon van VisiQuick op de taakbalk. VisiQuick opent zich. Klik op TabDents in de taakbalk
van Windows.
Klik op het nu beschikbaar gekomen icoon voor VisiQuick pop up.
Kies de weergave zonder letters of het overzicht.
Op de plaats van de ‘E’ voor extractie/endo staat nu een ‘X’ als er een foto beschikbaar is.
Idem aan de rechterzijde voor OP etc.
De foto wordt getoond na even pauzeren boven de ‘X’.
Resize het scherm zodat de pop up niet te groot is en hoover over de ‘X’-en.
Als deze stappen correct worden uitgevoerd is snel een indruk te krijgen van de functionaliteit.
Nooit meer zoeken naar de foto’s!

Zie ook: Menu Help Index VisiQuick.

PcTech, dealer van VisiQuick, kan uitleg geven en behulpzaam zijn bij installatie.

Stand van zaken 17 december 2019
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