FysioRoadmap 4.0

Registratie
FysioRoadmap dient voor het in gebruik nemen en ieder kalenderjaar geregistreerd te worden,
deze registratie is één jaar geldig. Na de installatie is FysioRoadmap een demo-versie die 30
dagen geldig is. Tijdens het opstarten van FysioRoadmap ziet u hoeveel dagen u nog de tijd heeft
om FysioRoadmap te registreren. Na deze periode zal FysioRoadmap niet meer werken.
Let op: Zorg eerst dat uw Instituutgegevens juist zijn ingevuld!!!
Ga naar Instellingen - Instituutbeheer - Kies de regel <Wijzig Instituut> en voor Bewerken.
Gegevens invullen en Opslaan. Indien u hier later wijzigingen in maakt zult u opnieuw een
registratiecode moeten aanvragen.
Om FysioRoadmap te kunnen registreren gaat u naar het menu
"Instellingen -> Registratie FysioRoadmap".

Om de licentiecode aan te vragen drukt u op de knop <Licentiecode aanvragen>.
Uw Instituutgegevens zijn reeds ingevuld (kunt u bewerken bij Instituutbeheer)
De velden contactpersoon, emailadres en het aantal gebruikers zijn verplicht. Onder het aantal
gebruikers bedoelen wij hoe vaak u het programma tegelijkertijd wilt gebruiken, het aantal inlogaccounts. Indien u wilt koppelen met Intramed dient u hier uw licentienummer in te voeren.
Druk op de knop "Print" of "Email". Met deze knop kan de licentiecode worden gemaild of gefaxt
(023-7505445). U ontvangt van Monitored Rehab Systems, per mail, een licentiecode terug die
kan worden ingevoerd. De code die u van Monitored Rehab Systems ontvangt kunt u met copy/
paste (kopieer/plak) plaatsen in het de witte balk bij Licentiecode.
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Als uw code daar staat (niet overtypen dit geeft foutmeldingen omdat het verschil tussen I,i,L,l
O,0 o niet duidelijk genoeg is) drukt u op "Controleer licentie" en is uw FysioRoadmap geregistreerd, dit kunt u zien aan de datum bij "Geldig tot" boven de licentiecode.
Tegen het eind van ieder kalenderjaar krijgt u, indien u geen doorlopend abonnement heeft (BAG,
HGN, Fysiomanagement), een factuur voor de licentiekosten voor het volgende jaar.
Na betaling van de factuur ontvangt u automatisch een nieuwe licentiecode en kunt u weer een
jaar lang FysioRoadmap gebruiken.
Indien onderstaande melding komt kunt u op "doorgaan" klikken en gewoon verder werken.
Wij verzoeken u aan ons te melden indien u geen gebruik meer wilt maken van FysioRoadmap.
Wij zullen dan geen factuur sturen. U kunt nog altijd uw gegevens in FysioRoadmap inzien alleen
geen nieuwe gegevens meer invoeren.
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