Hoe een filter brief/e-mail/sms opstellen?
Om een filterbrief/e-mail/sms te maken, hebben we 2 bouwstenen nodig.
Bouwsteen 1 is het zoekcriterium waarin er bepaald wordt WIE er de brief/e-mail/sms moet krijgen
en in welke volgorde.
Bouwsteen 2 is het model van de brief/e-mail/sms.

1. Bouwsteen 1 : opstellen van het zoekcriterium :
Het opstellen van het zoekcriterium gebeurt via het pijltje van meer functionaliteiten (1) bij het
menu-onderdeel Praktijkbeheer - Modellen en vervolgens de keuze Criteria.

Nu komt een scherm met eventueel een overzicht van de reeds bestaande zoekcriteria.
Onderaan via de knop Toevoegen kan een nieuw criterium toegevoegd worden. Dit kan zowel voor
patiënten als voor contacten.
In het uitgewerkt voorbeeld van dit document wordt een filter e-mail aangemaakt om een e-mail te
sturen naar alle patiënten die sinds 1/1/2017 zijn geweest om hen te laten weten dat het kabinet
naar een andere locatie verhuisd is. De mails versturen we dan in volgorde van patiëntnaam. Voor
een filter brief en een filter sms kan op een gelijkaardige manier gewerkt worden.
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Het opmaakscherm heeft verschillende blokken :

Bij Naam komt de naam van het zoekcriterium.
Bij Opmerking kan wat meer uitleg over het zoekcriterium ingegeven worden.
Via Gegevens worden de velden aangegeven waarop een selectie moet gebeuren.
Bij Sortering wordt aangegeven in welke volgorde de geselecteerde gegevens op de lijst moeten
komen.
Via Criterium wordt per selectieveld de selectievoorwaarde ingegeven.
Het voorbeeld :
De naam en de opmerking :

De sortering :

Eerst openen we de lijst van Personalia. Vervolgens selecteren we het veld Naam. Door dan op de
knop met de groen pijl van Sortering te klikken wordt het veld Personalia – Naam in de sortering
opgenomen. Wanneer op nog andere velden verder moet gesorteerd worden, kan men deze op
dezelfde manier aan de sortering toevoegen.
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Tip-1 : overdrijf niet met het aantal velden in de sortering, dit maakt de uitvoering ervan alleen maar
moeilijker.
Tip-2 : het veld Naam is zowel naam en voornaam, het veld Voornaam is zowel voornaam als naam.
Het Criterium :

Eerst openen we de lijst van Recall overige. Vervolgens selecteren we het veld Laatste consultatie.
Door dan op de knop met de groen pijl van Criterium te klikken wordt voor het geselecteerde veld de
criteria gevraagd. Zoals in het voorbeeld te zien is, kan voor een veld op verschillende manieren een
criterium opgesteld worden. Door dan OK te klikken, wordt het criterium toegevoegd..
Om in het voorbeeld enkel een mail te sturen naar patiënten die een e-mail adres hebben kan bij
Communicatie – Privé e-mail adres de selectie Bevat @ gekozen worden.

Wanneer voor nog andere velden criteria moeten opgenomen worden, kan men deze op dezelfde
manier toevoegen. Het uiteindelijke criterium ziet er dan als volgt uit :
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2. Bouwsteen 2 : opstellen de modelbrief/e-mail/sms:
Het opstellen van het model van de brief/e-mail/sms gebeurt via het menu-onderdeel
Praktijkbeheer - Modellen. Als het gaat om een nieuw model moet geklikt worden op de tekst met
het pijltje Nieuw model  en als het gaat om een bestaand model dan moet geklikt worden op de
tekst met het pijltje Model openen .

Vervolgens komt dan een scherm waar de keuze moet gemaakt worden : document recall/filter,
E-mail recall/filter of SMS.

Vervolgens moet aangeduid worden dat het om een filtermodel gaat :

Heeft men gekozen om een bestaand model te wijzigen, dan kan het model uit de lijst geselecteerd
worden.
Gaat het om het aanmaken van een nieuw model dan moet onderaan een naam ingegeven worden
en dan bevestigd met “Aanmaken”.
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Vervolgens kan het model opgemaakt/gewijzigd worden :
Er kan gewoon tekst getypt worden en er kan gebruik gemaakt worden van invoegvelden.
De lijst van de invoegvelden staat rechts op het scherm (Gegevenslijst).
Het volstaat om in de lijst de categorie te openen waarin het invoegveld staat en dan een dubbelklik
te doen op het veld. Het veld wordt dan in het model op de locatie gezet waar laatst de cursor stond.
In het voorbeeld nemen we uit de categorie Patiënt - Personalia het invoegveld Voornaam.
In het model wordt een invoegveld getoond tussen driehoekige haken << >>. Voor de voornaam van
de patiënt wordt dit dan <<PVNAAM>>.
Let wel : Manueel intypen van een dergelijk invoegveld zal gewoon als getypte tekst aanzien worden.
Het voorbeeld :
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3. De filterbrief/e-mail/sms uitvoeren :
Om de filterbrief of de filtere-mail uit te voeren kiest u voor het pijltje van meer functionaliteiten (1)
bij het menu-onderdeel Communicatie – Communicatie en vervolgens kiezen voor ofwel Filter
documenten ofwel Filter e-mails.

Om de filter sms uit te voeren kiest u voor het pijltje van meer functionaliteiten (2) bij het menuonderdeel Communicatie – Sms.

Vervolgens komt een scherm waar opgegeven moet worden welke model gebruikt moet worden.
Voor de filter e-mail kan ook een Onderwerp ingegeven worden en kan een e-mailaccount
geselecteerd worden indien in uw kabinet met meerdere e-mailaccounts gewerkt wordt :
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Na het model geselecteerd te hebben en voor e-mail de nodige gegevens ingevuld/geselecteerd te
hebben, kan men vervolgen met Aanmaken
Dan komt het scherm waar het criterium kan geselecteerd worden.

Na het criterium aangeduid te hebben kan men vervolgen met Selecteren.
Vervolgens krijgt u dan een lijst met alle patiënten die aan het gestelde criterium voldoen :
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Initieel staat geen enkele patiënt geselecteerd in de kolom Te verzenden (1).
U kan daarin de patiënten aanvinken naar wie u de communicatie wenst te doen.
Via de knoppen Alles – Niets (2) kan u de lijst volledig selecteren of dé-selecteren.
U ziet altijd hoeveel patiënten er aan het criterium voldoen en hoeveel van deze u reeds
geselecteerd hebt.
Via de knop Lijst printen (3) kan u de volledige lijst afdrukken.
Via de knop Filter versturen (4) kan u dan de communicatie uitvoeren naar alle patiënten die in deze
lijst geselecteerd staan.
Bij filterbrieven noemt deze knop Filter printen.
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