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Geachte relatie,
Afwezigheid Sophie Harlaar
Allereerst wil ik graag de afwezigheid van Sophie
Harlaar onder de aandacht brengen. Sophie is al ruim
20 jaar in dienst bij Complan en velen van u hebben
vast meer dan eens contact met haar gehad over de
werking van Novadent.
Helaas is Sophie onverwacht ernstig ziek geworden en
niet meer aanwezig op onze helpdesk. Op menselijk en
kennisvlak is dat een behoorlijk gemis en we wensen
haar en haar familie veel sterkte.
Namens Sophie aan u allen een hartelijke groet.
Ontwikkelingen Tandarts in de Wolken
Tandarts in de Wolken (TIDW) is in Nederland met
dagelijks 250+ gebruikers verreweg het meest gebruikte Cloudplatform voor de tandheelkunde. Wekelijks zetten we op dit moment enkele praktijken om
naar Tandarts in de Wolken. De beschikbaarheid van
TIDW ligt momenteel op 99.9994% dat wil zeggen een
downtime van 3 minuten en 9 seconden in een heel
jaar.

waar we een antwoord op willen hebben voordat we
in een later stadium definitief gaan converteren.
In de komende maanden ontvangt u hier meer informatie over.
Ontwikkelingen Linux
De omzetting naar MS SQL heeft helaas tot gevolg dat
Linux niet langer gebruikt kan worden. Linux zal dan
ook in 2018 uit gefaseerd worden.
Met klanten die bij ons een Linux server gekocht hebben zal nog apart contact opgenomen worden om een
vervangings-traject te bespreken.
Ontwikkelingen Webagenda
We hebben de webagenda applicatie opnieuw laten
bouwen met een moderne ‘look & feel’, ‘security &
encryptie’ en verbeterde functionaliteit zoals onder andere extra mogelijkheden zoals gezinsafspraken.
Met al onze webagenda klanten zal contact opgenomen worden om een eventueel overgangstraject te bepreken.
Ontwikkelingen NovaX / Visiquick
Onze NovaX toepassing is één van de meest populaire
röntgen toepassingen in Nederland. Voor een
bepaalde specialistische toepassingen en sommige
hardware kent NovaX soms beperkingen.
Vandaar dat we vanaf volgend jaar voor die gevallen
waar NovaX niet voldoet een alternatief kunnen aanbieden in de vorm van Visiquick.
Test LSP/medicatiegebruik

Ontwikkelingen Novadent
Het afgelopen jaar is onderhuids de database van
Novadent vervangen. Waar onze klanten nu gebruik
maakten van een Btrieve/Pervasive database, gaan we
alle databases omzetten naar het formaat wat we gebruiken voor onze educational en cloud oplossingen;
Microsoft SQL.
Deze omzetting is een grote operatie, te vergelijken
met de omzetting naar de euro in 2001, vandaar dat
we al enige maanden bezig zijn met de voorbereiding.
Later dit jaar ontvangt iedereen een update om een
test omzetting uit te voeren om te inventariseren of er
zaken mogelijk niet helemaal soepel verlopen. Foutmeldingen, snelheid, vrije schijfruimte etc. zijn punten

De ANT wil graag een pilot starten voor integratie met
het LSP voor een actueel medicatieoverzicht. De
exploitant van het LSP heeft overigens duidelijk gemaakt dat het LSP alleen voor cloud oplossingen gevalideerd zal worden.
Wilt u meedoen? Werkt u met tandarts in de Wolken
en bent u ANT lid?
Meldt u dan aan via lsp@complan.nl
Als u geen ANT lid bent kunt u natuurlijk ook meedoen
aan de pilot.
met vriendelijke groet
Peter de Jong
Directeur Complan Valens BV

