Novadent Algemene Update Mei 2020
Beste Novadent gebruiker,
Hierbij ontvangt u het begeleidend schrijven bij de Algemene Update Novadent mei 2020. U kunt de
update downloaden vanuit het Novadent programma. Zie Algemene Update verwerken voor
instructies. Leest u a.u.b. deze brief volledig door vóór verwerking van de update.
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Einde ondersteuning Pervasive (PSQL/ BTR)
Deze algemene update is nog op zowel de BTR-versie van Novadent als de SQL-versie te verwerken.
Het overgrote deel van de aanpassingen in deze update zijn echter enkel voor de SQL-versie. Binnen
de BTR-versie van Novadent kunt u van deze zaken geen gebruik maken. Deze zaken zijn in deze brief
aangegeven als “SQL only”.
De eerstvolgende Novadent update zal ook echt niet meer verwerkt kunnen worden op de BTR-versie
van Novadent. Dit betekent niet dat u dan gelijk niet meer met uw pakket kunt werken, maar nieuwe
aanpassingen zullen niet meer aan uw pakket toegevoegd worden. Een jaar na verwerking van deze
laatste update, zal de software daadwerkelijk verlopen.
Eind dit jaar zal de ondersteuning van de BTR-versie van Novadent definitief stoppen. De eindejaar
update zal ook niet meer op deze versie van het pakket verwerkt kunnen worden. Voor deze tijd dient
uw pakket dus naar SQL geconverteerd te worden.

SQL-conversie
De afgelopen maanden hebben wij alle klanten een e-mail gestuurd met de conversie software. Heeft
u deze niet ontvangen, dan is de mail waarschijnlijk geblokkeerd door uw email provider omdat deze
downloadlinks bevat. Stuurt u ons in dat geval een e-mail om de conversie software via een
alternatieve manier van ons te ontvangen. U kunt dit verzoek sturen aan support@complan.nl.
De conversie software kunt u zelf verwerken op uw server. Heeft u een server die extern beheerd
wordt, vraagt u dan advies aan uw systeembeheerder.
Het is eventueel ook mogelijk de SQL-conversie door onze technische dienst te laten uitvoeren. Zij
doen dit via een remote sessie. Het tarief hiervoor is EUR 37.50 excl. btw per 30 min. Een SQL-conversie
duurt gemiddeld 1.5 uur.
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Systeemeisen
Om de SQL-conversie te kunnen verwerken dient uw hoofdcomputer minimaal Windows 8 64 bit te
draaien of Windows server 2012. Linux wordt niet ondersteund. Heeft u nog een Linux server, dan
dient deze dus voor eind 2020 vervangen te worden door een Windows server.
De werkstations dienen minimaal Windows 8 te draaien. Windows 7 wordt niet meer ondersteund
sinds januari 2020.

Controleren of u de SQL-versie heeft
U kunt in uw Novadent pakket controleren of u de SQLversie gebruikt via het vraagteken – Info in het hoofdmenu.
Onder de Systeem Info staat bij Database dan SQL Server
vermeld.

Wijzigingen in deze update
Corona triage indicator (SQL only)
Op 22 april jl. heeft u een mail van ons ontvangen met daarbij het Corona triage formulier welke u
binnen uw Novadent pakket kunt importeren.
Met deze update wordt de functionaliteit van dit triage formulier uitgebreid met een indicator en een
waarschuwing. Heeft u het Triage formulier bij de mail van 22 april nog niet geïmporteerd, doet u dit
dan alsnog voor verwerking van deze update.
Met deze update wordt aan de agenda, agenda-bar en wachtkamer module een icoon toegevoegd
welke de risicogroep waarin de patiënt valt toont of een icoon om aan te geven dat het triage formulier
nog niet is opgenomen bij de patiënt.

Dit icoon kent vier varianten:

Groen: Groep A
- Personen zonder symptomen passend bij COVID-19.
- Personen met bewezen COVID-19 die nadien ten minste 2 weken klachtenvrij zijn.
Reguliere mondzorg uitvoeren. Inclusief spoedzorg en noodzakelijke niet-reguliere zorg.
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Geel: Groep A
-

-

Personen zonder symptomen passend bij COVID-19.
Personen met bewezen COVID-19 die nadien ten minste 2 weken klachtenvrij zijn.
Maar welke op vraag “Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?” het antwoord
‘Nee’ hebben gegeven.

Mondzorg is mogelijk na verdere anamnese en risico inschatting door mondzorgprofessional in
samenspraak met de patiënt.

Rood: Groep B
-

Personen met symptomen passend bij COVID-19 of gezinsleden (alle huishoudcontacten) met
symptomen passend bij COVID-19.
- Personen met bewezen COVID-19 of gezinsleden (alle huishoudcontacten) met bewezen COVID19 of personen in thuisisolatie.
- Personen met een verhoogde kans op infectie.
Zorg zoveel mogelijk uitstellen. Spoedzorg naar CAM verwijzen.

Grijs: COVID-19 status nog niet bepaald
In de behandelkaart kunt u de COVID-19 status en de datum waarop het triage formulier voor het
laatste is opgenomen in de tab Formulieren zien. Tevens kunt u hier een journaalregel – met eventueel
een afwijkende kleur – voor toevoegen in de kaart. Daarnaast is het mogelijk de COVID-19 status of
het ontbreken daarvan als pop-up in het scherm te krijgen bij het openen van de behandelkaart.
Standaard staat ingesteld dat u altijd een pop-up in de behandelkaart krijgt en een icoon in de agenda.
U kunt dit echter ook zo instellen dat u alleen een waarschuwing in de vorm van pop-up of icoon krijgt
als er een risico is en/of de status nog niet bepaald is. Bij patiënten waar niets aan de hand is, ziet u
dan geen icoon/ pop-up.
Houdt u er echter wel rekening mee dat de status van een patiënt van het een op het andere moment
kan veranderen en het stellen van de triage vragen dus bij elk bezoek herhaald dient te worden.
U vindt deze instellingen voor de behandelkaart onder Behandelkaart | menu Programma’s |
Instellingen | Tabblad Algemene instellingen, helemaal onderaan “Waarschuwing COVID-19”.

Voor de agenda en agenda-bar vindt u deze instellingen in Agenda | menu extra | Instellingen | tabblad
Weergave.
Voor de wachtkamer module vindt u de instellingen onder Wachtkamer | menu Extra | Instellingen.
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Raadpleegfunctie WLZ-indicatie (SQL only)
Via Behandelkaart | Patiëntgegevens | Verzekeringsgegevens kunt u nu niet alleen de
verzekeringsgegevens, maar ook de WLZ-indicatie van de patiënt controleren.

De controle geeft enkel terug of er een WLZ-indicatie voor de patiënt is, niet bij welk zorgkantoor de
patiënt bekend is.
Deze functionaliteit is bewust per patiënt en kan niet in een algemene COV-controle van het
patiëntenbestand of de agenda meegenomen. Reden hiervoor is de regelgeving omtrent het opvragen
van deze status.
Voor praktijken die enkel patiënten met een WLZ-indicatie behandelen, kunnen wij een uitzondering
maken zodat wel altijd de WLZ-indicatie wordt gecontroleerd. Gelieve in dit geval contact met ons op
te nemen via support@complan.nl
Let op! Om de WLZ indicatie te kunnen opvragen vanuit Novadent dient uw Vecozo systeemcertificaat
uitgebreid te worden met de autorisatie om WLZ bevragingen te mogen doen. U regelt dit met Vecozo.
U krijgt dan van Vecozo een nieuw systeem certificaat inclusief deze autorisatie. Houdt u er rekening
mee dat uw systeem certificaat dan ook op alle werkplekken waar u deze functionaliteit gebruikt,
vervangen dient te worden.

Behandelingen:
-
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-

In tab Correspondentie kunt via de rechtermuisknop een kopie van een begroting mailen.

-

De begrotingen krijgen nu een duidelijk volgnummer zodat meerdere begrotingen op 1 dag
duidelijk uit elkaar gehouden kunnen worden. Dit geldt ook voor de bijlages wanneer u de
begroting mailt.
Aanpassing tekening in status van code R34. Er wordt nu een kroon op een implantaat
getekend.
Mondhygiëne status “Matig” toegevoegd aan de keuzes.
Algehele aanpassing in het inlezen en locken van patiëntenkaarten ter
verbetering van de stabiliteit hiervan.

-

Agenda:
−
−
−
−

-

Toevoeging COVID-19 status iconen. (SQL only)
Wanneer u meerdere praktijk locaties heeft, kunt u nu ook per locatie de afspraken die voor
een afspraakherinnering in aanspraak komen, selecteren.
De kolommen van het agenda clipboard kunnen nu gesorteerd worden.
Wanneer u bij het selecteren van een patiënt in de agenda de melding krijgt dat er een
afspraak op het clipboard staat, kunt u direct het clipboard openen. Hierbij zal nu ook gelijk de
afspraak van de betreffende patiënt geselecteerd worden.
Krijgt u deze melding (nog) niet bij het selecteren van een patiënt
met afspraken op het clipboard, dan kunt u deze waarschuwing
per gebruiker activeren in Agenda | menu Extra | Instellingen |
tabblad Algemeen, ‘Waarschuwing patiënt op clipboard’ .
Voor de velden <AfsprakenGegroepeerd> en <AanAfspraken>
(toekomstige afspraken) kunt u zelf bepalen welke gegevens
worden getoond. Deze keuze wordt nu algemeen voor de praktijk
opgeslagen in plaats van per gebruiker. Het kan daardoor zijn dat
na verwerking van de update, hier niet meer de juiste velden staan
ingesteld.
Let op! Controleert u deze instelling direct na verwerking van de
update via Correspondentie | Menu Extra | Instellingen, tabblad
Afspraken. Doet u dit alvorens u weer afspraakherinneringen en/
of -bevestigingen verstuurd. Anders zouden deze onvolledige informatie kunnen bevatten.
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Agenda-bar:
−

Toevoeging COVID-19 status iconen. (SQL only)

Wachtkamer module:
−

Toevoeging COVID-19 status iconen. (SQL only)

Correspondentie:
-

U kunt het gewijzigde nummer van de begroting als kenmerk in de begroting lay-out opnemen
met het veld <HomerusKenmerk>. Voorheen toonde dit veld een intern nummer, maar nu zal
dit veld het kenmerk tonen bestaande uit patiëntennummer, datum en volgnummer.

Toevoegen begroting kenmerk:
U gaat via het hoofdmenu van Novadent naar
Restitutie declaraties. In menu Instellingen kiest u
voor Nota lay-out. In het lay-out venster kiest u
voor [Begroting] – [Layout wijzigen].
Via menu Invoegen | Veld, kunt u het veld
<HomerusKenmerk> toevoegen aan de lay-out.
Met de muis kunt u dit veld vervolgens naar de
juiste positie slepen. Hierna slaat u op.
Indien er meerdere declaranten in de praktijk zijn,
doet u dit per declarant.

Boekhouding:
-

De knop Nieuw was weggevallen bij Instellingen | Rekeningschema.
Ook deurwaarderdossiers zijn nu via de rechtermuisknop af te boeken in het openstaande
posten overzicht.
Bij Overzichten | Mutatieverslag | Stuknummer controle werden ten onrechte boekingen
getoond die geen mutatie vertegenwoordigen maar alleen van belang zijn voor de werking van
Novadent op de achtergrond. Deze ‘spook mutaties’ worden niet meer getoond.

Declaraties:
-

Wanneer u bij een nota-run ervoor heeft gekozen om facturen via de (beveiligde) mail te
versturen, wordt onderaan het proefdeclaratie scherm het totaalaantal afdrukken en
totaalaantal e-mails getoond.

Overige:
-

-
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Bij gebruik van de email service werd door sommige mailprogramma’s de verzenddatum niet
goed uitgelezen. Er werd dan bij de ontvanger een verkeerde datum getoond. Dit is
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Toolbox | Patiënten | Verwijderen patiënten: de bewaartermijn voor patiëntgegevens is
aangepast naar 20 jaar.
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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.

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.
Wanneer u met de SQL-versie van Novadent werkt, zult u bij verwerking van de update op de
eerste computer in uw netwerk de melding krijgen dat er bestanden geconverteerd dienen te
worden. Het gaat hierbij om een kleine wijziging van de SQL-database. Deze zal niet lang in beslag
nemen. Wacht u rustig af tot de update verder gaat.
Wacht u rustig af tot genoemde conversies zijn afgerond en onderbreek deze niet!

•

•

Tijdens de installatie van de update, wordt er ook automatisch een nieuwe versie van het .Net
framework geïnstalleerd. Mogelijk zal u daarom gevraagd worden uw computer opnieuw op te
starten na verwerken van de update.
In een netwerksituatie dient u de algemene update op alle computers te verwerken. Op de
volgende computers zult u echter niet de melding krijgen dat er een of meerdere conversies van
bestanden uitgevoerd moeten worden.

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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