Bestand aanmaken voor doorverwijzing
FUGA heeft sinds kort een nieuwe feature waarbij u de klant- en dierfiche kan doorsturen naar ons.
Hierin zullen enkel de gegevens van het dier en de klant worden doorgestuurd. De opmerkingen
en waarschuwingen worden niet mee overgedragen. De historiek ook niet.
Het is nog steeds nodig om een verslag aan te maken naast de klant- en dierfiche. Deze kunnen
dan samen worden doorgestuurd naar ons, allemaal vanuit FUGA. Wij kunnen vervolgens de
klant- en dierfiche importeren op een aantal secondes. Zo hebben we steeds de juiste gegevens
en moeten we uw klant niet opnieuw vragen naar alle gegevens.
U kan dit op de volgende manier doen.
______________________________________________________________________________
Ga naar de consultatiefiche van de door te verwijzen patiënt en klik op de tab "bestanden". Klik in
dat scherm op het pijltje met het plusje.

Nu zal je het volgende venstertje zien.

Je kan hier aanduiden van welk dier je de fiche wilt doorsturen. Klik vervolgens op bewaar. Fuga
maakt het bestand aan en plaatst dit in "bestanden".

Je kan dit nu mailen door op het grote @-symbool te klikken bovenaan de tab "bestanden".

Daar duid je de bestanden aan die je naar ons wilt doorsturen. Schrijf je tekst voor in de email bij
'beschrijving' en duid de persoon aan naar wie je dit wil versturen.

Als je ons hebt aangeduid bij "verwijzen naar dierenarts" op de consultatiefiche staan wij in het
lijstje zoals op de foto hierboven. Heb je ons nog niet toegevoegd als collega? Lees in het
volgende hoofdstuk hoe je dit kan doen.

Klik vervolgens op verzend.

Je krijgt nog een bevestiging dat de email is verstuurd.

Toevoegen Sanimalia als collega
Om via FUGA emails naar ons te kunnen sturen moeten wij worden toegevoegd als "contact (nietklant). Dit doe je als volgt:
Klik op "contact (niet-klant)" en maak een nieuwe aan.

Dan krijg je dit venster en mag je onderstaande gegevens invullen.

Duid zeker "Collega" aan onder "Type contact". Bedrijf hoef je niet aan te vinken aangezien je dan
ook ondernemingsnummer moet invullen. Dit is niet noodzakelijk.
Klik op bewaren. Nu kan je ons aanduiden bij "verwijzen naar dierenarts". Dit zorgt ervoor dat je
rechtstreeks vanuit FUGA de bestanden naar ons kan mailen.

