Nieuwe inlog medewerk(st)er
Via dit aanvraagformulier kunt u nieuwe inlog (s) voor VIPLive aanvragen. Een wens die veel gebruikers bij ons neer
hebben gelegd is het scheiden van rollen van de huisarts en bijvoorbeeld de POH. Hierdoor is het mogelijk wanneer
een medewerk(st)er inlogt dat er slechts bepaalde onderdelen van VIPLive getoond worden. Zo kan een assistente
of POH toegang krijgen voor het beheer van uw (Ketenzorg) declaratieproces zonder inzicht in uw financiële
rapporten.
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Welke rollen zijn er?
Huisarts

Deze rol mag alle functies van VIPLive gebruiken

POH

Deze rol mag alleen de functies gebruiken van de zorggroepmodule in VIPLive. Hier vallen ook de
indicatorenrapporten onder het DBC overzicht onder inclusief patientdata.

POH zonder financieel

Deze rol mag alleen de functies gebruiken van de zorggroepmodule in VIPLive maar ziet hier geen
bedragen. Hier vallen ook de indicatorenrapporten onder het DBC overzicht onder inclusief patientendata.

Kwaliteitsmedewerker

Deze rol mag de functies gebruiken van Inzicht in uw Praktijk met uitzondering van rapportages
declaratieproces en en heeft tevens inzicht in de zorggroepmodule.

Waarnemer

Deze rol mag alleen de functie 'Samenwerken' gebruiken en de daarbij behorende onderdelen zoals:
patiëntenkaart, verwijzen en consulteren. Ook is de berichtmodule beschikbaar voor deze rol.

Graag ontvangen wij per gebruiker de onderstaande gegevens, ter beveiliging van het account door middel van SMS-verificatie vragen wij ook
om uw mobiele telefoonnummer.
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U kunt dit formulier voorzien van handtekening van de huisarts/praktijkhouder en praktijkstempel
faxen naar: 0488-412991 of inscannen/foto mailen naar zg@calculus.nl
Handtekening huisarts/praktijkhouder:

