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Algemene Update Novadent

Geachte Novadent gebruiker,

Inhoud:
 Uitbreiding Zorgmail
koppeling

 Overige wijzigingen in
Novadent

 Veelgestelde vragen
 Algemene Update verwerken

Vragen?
Heeft u vragen waarbij
de handleiding onder de
F1 toets geen uitkomst
biedt? Neem dan contact
op met de helpdesk:
Tel: 0229 - 266 606
Fax: 0229 - 266 388

Hierbij ontvangt u het begeleidend schrijven bij de algemene update van november 2017. U kunt de update downloaden vanuit het Novadent programma.
Zie achterzijde voor instructies. Wij adviseren u dringend deze brief volledig
door te lezen vóór verwerking van de update.

Uitbreiding
Met deze update wordt de Zorgmail
koppeling uitgebreid.
U kunt nu via de Zorgmail koppeling
vanuit Novadent ook berichten sturen
aan personen die geen Zorgmail adres
hebben. U kunt hiervoor drie extra
opties activeren aan de Zorgmail instellingen.
De Zorgmail instellingen vindt u in het
onderdeel Medewerkers. U selecteert
hier de declarant en klikt vervolgens
onderin het scherm op de knop
[Zorgmail instellingen].

Ook versturen naar niet Zorgmail
adressen
Door deze optie aan te vinken, activeert u de mogelijkheid om alle vormen van e-mail vanuit Novadent aan
relaties/ patiënten zonder zorgmail
adres via Zorgmail beveiligd te versturen.
De relatie/ patiënt ontvangt in zijn
mailbox een email met een link om uw
bericht in de beveiligde omgeving in
van Zorgmail te openen.
De relatie/ patiënt ontvangt hiervoor
aanvullend een sleutelcode per mail of
sms.
Mobiele nummer meesturen
Wanneer u deze optie aanvinkt, wordt
bij het versturen van mail via Zorgmail
aan relaties/ patiënten zonder Zorgmail adres het 06 nummer meegestuurd.
Dit zorgt ervoor dat de relatie/ pati-

koppeling
ënt de eerder genoemde sleutelcode
voor het openen van het beveiligde
bericht via SMS in plaats van E-mail
ontvangt.
Nota’s bij notarun doorsturen naar
Zorgmail
Indien u gebruik maakt van het uitprinten van notareeksen via Restitutie
declaraties zonder gebruik te maken
van factoring (Notarun) binnen Novadent, kunt u deze facturen nu ook via
Zorgmail als beveiligde email versturen in plaats van afdrukken.
Voor patiënten zonder email adres of
toestemming voor digitale facturatie
zal de nota evengoed nog afgedrukt
worden.
Wanneer u de optie heeft geactiveerd
om ook voor relaties/patiënten zonder
zorgmail adres de zorgmail koppeling
te gebruiken, zult u in diverse onderdelen (versturen van nota/ begroting/
patiëntenkaarten etc) een extra knop
hebben om de mail via Zorgmail te
versturen. U heeft ook altijd nog de
keuze om de ’normale’ onbeveiligde
mail te gebruiken.

Maakt u nog geen gebruik van Zorgmail, maar wilt u dit wel gaan doen,
neemt u dan contact op met Zorgmail
voor meer informatie.
De koppeling tussen Novadent en Zorgmail kunt u via info@complan.nl bij
ons aanvragen. De kosten hiervoor bedragen EUR 50.– excl. Btw voor initiële
installatie en vervolgens EUR 50.–
excl. Btw per declarant per jaar.
v7.3.0.3631
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Overige wijzigingen in Novadent
Behandelingen:

ste meting.

 De BHK (Bruins, Haalboom &  In de Algemene instellingen













 Het overzicht verzonden no-
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worden nu ook afspraakduur
zoek nu ‘meneer’ in plaats
en –type overgenomen.
van ‘heer’ gebruikt voor mannelijke geadresseerden.
 Overzicht vakantiedagen is
verplaatst naar menu overOverzichten:
zichten.
 Pasfoto bij patiënt wordt nu  Bij Overzicht behandelingen
heeft u nu de mogelijkheid
ook in de agenda getoond.
geen persoonsgegevens op
de uitdraai te vermelden
d.m.v.
het
vinkje
‘Persoonsgegevens niet weergeven’.
teerde standaard email.
 Overzicht behandelingen per
Het <Notitie> veld dient daarZorgkantoor mogelijk.
voor toegevoegd te worden in
Restitutie declaraties:
 Bij verrichtingen zoeken kunt
de email layout. De extra
 De notarun kan nu ook via
u nu ook een specifieke zorgtekst wordt op de plek van het
Zorgmail verzonden worden.
verzekeraar selecteren.
veld <Notitie> in de mail toeDeze optie dient u apart te  In Overzichten - Selectie is de
gevoegd.
activeren in de Zorgmail inoptie toegevoegd om te selecstellingen. (zie pagina 1)
teren op patiënten die in een
 In de proef notarun wordt nu
bepaalde periode een afhet email adres van de patiënt
spraak in de agenda hebben.
getoond wanneer de patiënt
heeft gekozen voor digitale NovaX:
factuur via de mail.
 De schuifbalk voor zwarting
(gamma) is fijner af te stellen.
Zoekscherm/ Relaties:
 Bij het printen van foto’s kunt
 Veld voor zoeken op woonu de patiëntgegevens op de  In de wachtkamer module is
plaats toegevoegd.
foto laten vermelden.
onder de rechtermuisknop de
 U kunt nu ook (een selectie
mogelijkheid toegevoegd om
van) uw relaties naar CSV be- Overige:
COV controle te doen. Indien
stand exporteren.
de COV controle niet recent
 De Zorgmail-koppeling is uitgedaan is wordt een uitroepgebreid met mailen naar nietteken voor deze optie in het
zorgmail adressen.
menu getoond.
 O.a. het mailen van een openstaande
posten
overzicht
heeft
een
extra
tussenscherm
Correspondentie:
gekregen waar u tekst kunt
 Bij gebruik van het veld
toevoegen aan de geselec<Aanhef> wordt op veler ver-

Veelgestelde vragen WLZ
Zorgkantoren toevoegen

Uw declaraties voor de mondzorg
binnen de WLZ dient u in bij een
Zorgkantoor. Deze zorgkantoren
dient u daarvoor eerst aan te
maken binnen het onderdeel verzekeraars.
U kunt deze in één keer toevoegen via het Controle icoon
rechtsboven in onderdeel Verze-

keraars.
U zet hier een vinkje bij
‘inclusief zorgkantoren’.
Alle bestaande zorgkantoren verschijnen nu in het scherm.
U kunt deze nu in één keer of per
stuk (alleen degene die bij u van
toepassing zijn) toevoegen.

WLZ declaraties via Infomedics indienen

Per 1 september kunt u uw declaraties voor mondzorg binnen
de WLZ ook bij Infomedics aanleveren. Die declaraties zullen vanaf 1 oktober worden verwerkt.
NB. U maakt deze declaraties
niet via onderdeel Restitutie declaraties/ Factoring aan, maar
via de Natura declaraties.
Het declaratie bestand dat u hier
voor het betreffende zorgkantoor
aanmaakt, kunt u los indienen
via de site van Infomedics.
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Reiskosten WLZ declareren

Reiskosten die u maakt van en
naar de instelling declareert u
via code WRK001 bij de eerste
patiënt die u die dag behandeld
in de instelling. U vermeldt bij
deze code in de kolom Verz. het
bedrag per kilometer en bij aantal het aantal kilometers.
Kosten voor tol of veerpont declareert u via code WRK002.
De reiskosten voert u als declarabele code (onder D) in en níet als
WLZ verrichting onder de betrokken U code.

Vast tarief voor reiskosten
instellen in Novadent

07 en klikt op de knop [Standaard
tarieven]. U zoekt code WRK001
op en voert hier een bedrag per
kilometer in.
Hierna slaat u op.

U verleent mondzorg in een
instelling en heeft zelf geen
praktijk. Wat moet u doen
om te kunnen declareren?

U dient zich in te schrijven bij
de Kamer van Koophandel.
Daarna kunt u een praktijk AGBcode bij het AGB-register (en als
u geen persoonlijke AGB-code
hebt, kunt u die ook aanvragen).
Hiermee kunt u de benodigde
certificaten bij VECOZO aanvragen.

Wilt u een vast bedrag per kilometer instellen, dan doet u dat
via onderdeel verrichtingen—
Bewerken tarieflijsten.
U selecteert hier Tarieflijst 2017-

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 download de Novadent setup
met de knop [Start download].

Verwerken van de update op
de ‘download’ PC:
 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.
 Klik dubbel 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!
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
2018 niet meer ondersteund worden. (werkstations nog wel)

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.

