Gebruikersbeheer in FysioRoadmap 4.7.0.5.
Indien FysioRoadmap wordt opgestart, dient u eerst in te loggen d.m.v. onderstaand scherm.
Hierbij gebruikt u uw bekende naam en wachtwoord.
LET OP!!! Indien uw praktijk nog gebruik maakt van de standaard MR Systems inlog accounts
(mr, mrs en mradmin) ga dan naar 1.3
1.1

Inloggen

1.2

Account koppelen

Na de update van FysioRoadmap naar de versie 4.7.0.5. is het nodig om uw inlog account (naam
+ wachtwoord) te koppelen aan een bestaande medewerker/fysiotherapeut.
Na het inloggen met uw bestaande naam en wachtwoord wordt u in de volgende 2 schermen
gevraagd om een bestaande account te herregistreren. Hierin wordt een bestaande
fysiotherapeut gekoppeld aan een inlog account. Bij deze koppeling worden de
gebruikersrechten toegekend.


In dit scherm kunt u een fysiotherapeut
selecteren die aan het account gekoppeld
moet worden.
Dubbelklik op de naam van de betreffende
fysiotherapeut (of selecteer) en druk op
“OK”.



Indien achter een fysiotherapeut een
sleutelsymbool
staat is deze reeds gekoppeld
aan een account.

Het volgende scherm wordt nu automatisch
geopend:
Er zijn nu 3 tekstregels welke u dient in te vullen:
- Naam (de voornaam van de
fysiotherapeut, wordt automatisch
gegenereerd).

- Wachtwoord: door de gebruiker in te vullen
- Herhaal wachtwoord: nogmaals door gebruiker in te vullen.
NB: het wachtwoord voor Administrator rechten dient uit minimaal 6 karakters te bestaan.

1.3



Het herregistreren dient per medewerker te gebeuren.



Het koppelen van een fysiotherapeut aan een account dient slechts eenmaal te gebeuren.
Bij een volgende keer inloggen van de fysiotherapeut zal het programma zich zonder
deze tussenstappen openen.
Inloggen bij standaard accounts

Maakt uw praktijk nog steeds gebruik van de standaard inlogaccounts van MRSystems welke u
bij aanschaf van het programma geleverd heeft gekregen? Dan dient u deze te vervangen en de
medewerkers een eigen inlogaccount te geven. De standaard inlogaccounts zijn:
Naam
mr
mrs
mradmin

Wachtwoord
mr
mrs
mradmin

De eerste gebruiker die na de update het programma opstart zal gevraagd worden het gekozen
standaard account te koppelen aan een medewerker. Ons advies is om per medewerker een
apart inlogaccount te maken.
1.4

Aanmaken nieuw inlog account

Controleer voor het aanmaken van een inlog account of de te koppelen medewerker in
FysioRoadmap is aangemaakt. Ga hiervoor naar het tabblad “Stambestanden” en selecteer het
icoon “Fysiotherapeut”.

Controleer in het scherm of de medewerker aangemaakt is. Indien dit niet geval is, selecteer
‘nieuw’ voor het aanmaken van een nieuwe medewerker.




Groene marker =
medewerker is actief
Rode marker =
medewerker is niet actief

Naast het aanmaken van een fysiotherapeut is er ook de mogelijkheid om een administratief
medewerker of stagiaire aan te maken. Voor deze beide functies is er geen Zorgverleners
nummer/AGB-code nodig.



Om een van deze
functies te kiezen dient
u een vinkje te plaatsen
bij stagiaire of
administratief
medewerker (zie
scherm hiernaast).

Indien de naam van de medewerker is toegevoegd, kan deze gekoppeld worden.

1.5

Koppelen van inlogaccount aan medewerker

Ga naar tabblad “Instellingen” selecteer icoon “gebruikersbeheer”.

In het onderstaande scherm kunt u vervolgens als administrator de gebruikersrechten van alle
aangemaakte inlogaccounts koppelen aan aangemaakte medewerkers.








Naam = de naam die gebruikt wordt bij
het inloggen in FysioRoadmap (zie
scherm hiernaast)
Rechten = wat mag deze medewerker
wel en niet in FysioRoadmap?
Standaard zijn hiervoor 5 niveau’s
aangemaakt in FysioRoadmap.
Administrator = Is loginaccount
gekoppeld?
Ja = sleutel
Nee= geen sleutel
Gekoppeld aan = In dit scherm kunt u
een fysiotherapeut selecteren die aan het account gekoppeld moet worden. Dubbelklik
op de naam van de betreffende fysiotherapeut (of selecteer) en druk op “OK”.

Het volgende scherm wordt nu automatisch geopend:
Er zijn nu 3 tekstregels welke u dient in te
vullen:
 Naam (de voornaam van de
fysiotherapeut, wordt automatisch
gegenereerd).
 Wachtwoord: door de gebruiker in te
vullen
 Herhaal wachtwoord: door gebruiker
nogmaals in te vullen.
NB: het wachtwoord voor
Administrator rechten dient minimaal uit 6
karakters te bestaan.
Standaard zijn er 5 niveaus aangemaakt in FysioRoadmap. Te weten:
- Administrator
- Medewerker
- Supervisor
- Administratie
- Financieel
Het herregistreren dient per medewerker te gebeuren. Andere niveau’s kunnen minder
karakters hebben.
Het koppelen van een fysiotherapeut aan een account dient slechts eenmaal gebeuren. Bij een
volgende keer inloggen van de fysiotherapeut zal het programma zich zonder deze
tussenstappen openen.

