Algemene Update Novadent Februari 2019
Beste Novadent gebruiker,
Hierbij ontvangt u het begeleidend schrijven bij de algemene update Novadent februari 2019. U kunt
de update downloaden vanuit het Novadent programma. Zie ‘verwerking algemene update’ voor
instructies. Leest u deze brief volledig door vóór verwerking van de update.
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Correctie op tarieven update
Naar aanleiding van de tarieven update zijn ons helaas nog twee kleine foutjes gemeld.


Het tarief van de J97 staat ten onrechte op 171.95 in plaats van 171.85. U kunt dit tarief
handmatig corrigeren via onder Verrichtingen – Bewerken tarieflijsten.
U klikt hier op de knop [Standaardtarieven].
Hier zoekt u code J97 en verandert het tarief in 171.85. U slaat op. (Afbeelding 1)

Afbeelding 1


Bij code M40 werd niet in alle gevallen een waarschuwing getoond m.b.t. het verplicht aangeven
van de boven- of onderkaak bij het verlaten van de behandelkaart. Dit wordt met deze update
bij iedereen geactiveerd.
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Naar aanleiding van de verplichting om bij meer codes dan voorheen de kaak aanduiding aan te
geven is er veel vraag ontstaan naar een behandelreeks waarin de specificatie voor boven- of
onderkaak ingevoerd kan worden. Deze mogelijkheid wordt met deze update toegevoegd.
Voor bijvoorbeeld het invoeren van fluor voor de gehele kaak kunt u nu een behandelreeks
bestaande uit twee M40 codes inclusief boven- en onderkaak vermelding aanmaken. U maakt
deze behandelreeks als volgt aan:

Aanmaken behandelreeks M40
U gaat in de Behandelkaart naar menu Programma’s – Instellingen.
U kiest voor tabblad Behandelreeksen.
In het midden van het scherm klikt u op het Nieuw icoon.
U geeft de behandelreeks een naam, bijv. fluorBO.
Deze naam kunt u ook gelijk als invoercode gebruiken.
Let op! De naam van de behandelreeks mag niet gelijk zijn aan een bestaande invoercode. De namen
‘fl, fl1, fl2 en m40’ zijn dus niet mogelijk voor de reeks zelf.

Afbeelding 2
Vervolgens maakt u twee regels aan met een m40 code. Met het groene plus teken voegt u een regel
toe.
In de regel geeft u voor de ene regel ‘bovenkaak’ aan en voor de ander ‘onderkaak’. Overige
gegevens zoals het tarief hoeft u in deze regel niet in te voeren. Dit wordt overgenomen uit de
standaard tarieven. (Afbeelding 2)
De behandelreeks kunt u vervolgens invoeren door deze dubbel aan te klikken uit de lijst met
behandelreeks naast het journaal of door de naam van de behandelreeks als code in te voeren in het
journaal.
Op dezelfde manier kunt u ook ‘reeksen’ aanmaken voor alleen fluor bovenkaak en alleen fluor
onderkaak. U maakt dan bijvoorbeeld een ‘reeks’ flb aan voor fluor voor de bovenkaak en flo voor
fluor voor de onderkaak. Met deze codes kunt u dan de fluor gelijk inclusief kaakvermelding
invoeren.
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Wijzigingen in Novadent
Behandelingen:




Het behandelplan venster toont standaard weer de bovenste regel in plaats van de onderste regel.
De waarschuwing over het afbehandelen van de patiënt bij het afdrukken van een directe nota
verschijnt alleen nog wanneer de status van de patiënt niet afbehandeld is of zojuist gewijzigd.
Via het paperclip icoon in de behandelkaart kunt u nog te maken afspraken vanuit de kaart
klaarzetten in het clipboard van de agenda. (Afbeelding 3)
De balie kan deze hier weer op pikken om vervolgens de afspraak met de patiënt in te plannen.
Het paperclip icoon kunt u aan de werkbalk van de behandelkaart toevoegen via Behandelkaart Instellingen – Aanpassen werkbalk.

Afbeelding 3






U kunt een reeks verrichtingen die in begroting
staan nu eenvoudig kopiëren naar een andere
behandelkaart, zodat u eenvoudige meerdere
kopieën van eenzelfde begroting kunt maken.
(Afbeelding 4)
Aan het machtigingenportaal is nieuwe
verstrekking
‘Aanvraag
MRA
(mondzorg)’
toegevoegd.
Ook voor Taken kan nu een journaalregel in de
Behandelkaart toegevoegd worden. U stelt dit in
via Behandelkaart - Instellingen – Weergave Journaalregels
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Het notitiescherm heeft nu een undo knop en geeft een waarschuwing wanneer u alle tekst
heeft verwijderd en het venster probeert te verlaten. (Afbeelding 5)

Afbeelding 5

Agenda:





Patiëntgegevens zoals naam, geboortedatum en telefoonnummer kunnen nu naar keuze wel of
niet op het agenda dagoverzicht afgedrukt worden. U stelt dit in de Instellingen van de Agenda,
tabblad Printen in bij het Uitgebreid dagoverzicht.
Waarschuwing clipboard geeft nu ook waarschuwing bij een afspraak die in het verleden op het
clipboard is gezet.
Het anonimiseren van patiënten kan nu ook in de agenda-bar. (Afbeelding 6)

Afbeelding 6





Geen pasfoto’s tonen in wachtkamer module, toont nu ook geen man/vrouw icoon meer.
Wanneer een patiënt via barcode, agenda aanmeldscherm of wachtkamer module als aanwezig
wordt gemeld en de patiënt heeft binnen het uur een
vervolgafspraak, dan wordt de patiënt voor beide
afspraken aanwezig gemeld.
Via rechts klik op een gezinsafspraak kunt u nu ook in één
keer de behandelkaarten van alle gezinsleden openen.
(Afbeelding 7)

Afbeelding 7
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Het agenda aanmeldscherm is qua gebruikersinterface aangepast zodat het beter te gebruiken is
via touchscreen. (Afbeelding 8)

Boekhouding:


Foutmelding bij het inlezen van
CAMMT telebankingbestanden
met onvolledige adresgegevens
van patiënten opgelost.

Afbeelding 8

Complan Back-up:



De Email directory wordt alleen nog meegenomen in de back-up als er gekozen wordt voor
inclusief Correspondentie.
Het versie bestand wordt niet meer teruggezet bij het terugzetten van een back-up. Dit voorkomt
versie foutmeldingen na het terugzetten van back-up.

Overige:




U kunt nu per gebruikersnaam aangeven of iemand wel verrichtingen van declarabel naar historie
mag zetten en/of andersom.
Probleem met het wisselen tussen meerdere Novadent pakketten opgelost.
Het onderdeel voor het corrigeren van retour informatie van zorgverzekeraar ENO is weer
toegevoegd in de Toolbox. Tevens hoeft u voor het starten van de Toolbox niet meer heel
Novadent af te sluiten.

Ondersteuning Windows versies
Novadent wordt niet meer ondersteund onder Windows Vista.
Servers/ hoofdcomputers met Windows 7 of lager óf een 32bits Windows versie zullen in de loop van
2019 niet meer ondersteund worden (werkstations nog wel).
Deze algemene update kan nog wel op Windows 7/ 32bits computers verwerkt worden.
Daarnaast raden wij u aan om alle Windows service packs op uw Windows 8 en 10 systemen te
verwerken.
Dit om latere conflicten met aanvullende Microsoft-onderdelen (.Net) te voorkomen.
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Algemene Update verwerken
Maak van tevoren een back-up van uw huidige gegevens!
De update verwerkt u als volgt:
 Sluit Novadent op alle computers in uw netwerk behalve één.
 U heeft géén Update CD!

Downloaden:



Ga in het hoofdmenu van Novadent naar het vraagteken en kies
voor Controleer op Updates.
U downloadt de Novadent setup met de knop [Start download].

Verwerken van de update na downloaden:




Na het downloaden vindt u de update terug in de map Mijn documenten\Novadent. Sluit nu
Novadent af en ga naar Mijn documenten en vervolgens de map Novadent.
Dubbelklik op de gedownloade NovadentSetup_ versienummer_jjmmdd.exe.
U volgt verder de instructies in het scherm.

In een netwerksituatie dient u de algemene update op alle computers te verwerken!

Verwerking update op overige werkplekken:
Ná verwerking van de update op één computer in het netwerk is de update op de
andere systemen in het netwerk te verwerken via menu Start, Alle programma’s/
Alle Apps, Novadent, Novadent Update.
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