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1 INLEIDING
Bij ZorgMail is veel van de functionaliteit centraal ondergebracht. Voor de gebruiker betekent dit
dat veel diensten ook online beheerd of gebruikt kunnen worden.

1.1

Doel

Dit document is bedoeld als gebruikershandleiding voor ZorgMail M.Center als onderdeel van
ZorgMail Feedback.
Dit document beschrijft het algemene gebruik van ZorgMail M.Center, voor Secure e-mail zijn
afzonderlijke gebruikershandleidingen beschikbaar.

1.2

Publiek

Dit document is bedoeld als gebruikershandleiding voor ZorgMail deelnemers, medewerkers van
Enovation, Service & Support en medewerkers van de servicedesks van ZorgMail Partners.
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2 PASSAGE ID
Om gebruik te kunnen maken van ZorgMail M.Center dient u te beschikken over een Passage ID.
Passage ID is een dienst van Enovation. Met een Passage ID kunt u veilig inloggen en gebruikmaken
van applicaties van Enovation. Het Passage ID is een persoonlijk account.
Naast een Passage ID heeft u minimaal één, aan uw Passage ID, gekoppelde ZorgMail mailbox nodig.
Voor het aanmaken van een Passage ID en/of het koppelen van een ZorgMail mailbox kunt u
gebruikmaken van het stappenplan dat u kunt vinden op https://zorgmail.nl/wpcontent/uploads/Stappenplan-aanmaken-Passage-ID-en-koppelen-ZorgMail-mailbox.pdf.

Tip:
Indien u niet beschikt over ZorgMail activatiegegevens om uw ZorgMail mailbox te koppelen aan
uw Passage ID, neem dan contact op met uw ZorgMail Regiopartner. 1

2.1

Inloggen in ZorgMail M.Center

Om gebruik te kunnen maken van ZorgMail M.Center opent u een webbrowser en gaat u
naar https://account.passageid.nl/ en klikt u op de tegel ZorgMail M.Center om in te loggen.

1

Zie hoofdstuk 7 voor informatie met betrekking tot de ZorgMail Regiopartner.
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Log in met uw Passage ID (e-mailadres en wachtwoord) en klik op inloggen.

2.1.1 Twee-factor-authenticatie
Indien ingesteld volgt na het inloggen met e-mailadres en wachtwoord, twee-factor-authenticatie.
Hiervoor voert u de toegangscode in die u als SMS op uw mobiele telefoon ontvangen hebt of voert
de code in bij login met behulp van Google Authenticator en klikt u op inloggen.
Wanneer u bij het inloggen een vinkje zet bij de optie Vertrouw dit apparaat, zal gedurende een
periode van 30 dagen bij het inloggen geen verificatiecode gevraagd worden.
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2.2

Grafische User Interface

Wanneer u bent ingelogd, zal automatisch ZorgMail M.Center in het hoofdscherm in het tabblad
Archief geopend worden.

In bovenstaande afbeelding is het volledige scherm na inloggen in ZorgMail M.Center te zien. Het
scherm bevat een aantal blokken onder elkaar, die verschillende functies vervullen. Deze blokken
worden van boven naar beneden verder toegelicht.
Dit is de begintoestand waarin ook teruggekeerd wordt als de sessie is verlopen (na 20 minuten) en
opnieuw aangemeld is.

2.2.1 Ingelogde gebruiker
De bovenste donkergrijze balk toont in de rechterbovenhoek de gebruiker die is ingelogd.
De tekst 'Uitloggen' naast de ingelogde gebruiker zorgt ervoor dat de gebruiker uitgelogd wordt en het
inlogscherm weer wordt getoond.

2.2.2 Tabbladenbalk
De verschillende functies zijn ondergebracht in tabbladen. In de Tabbladenbalk kunnen deze functies
worden geselecteerd. Standaard bij het inloggen wordt het ‘Archief’ tabblad geselecteerd.
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2.2.3 Activiteitenbalk
De activiteitenbalk is afhankelijk van de gekozen functie (tabblad). Hieronder een voorbeeld van de
activiteitenbalk bij tabblad ‘Archief’.

Aan de rechterzijde van de activiteitenbalk staat de geselecteerde gebruiker aangegeven.
Indien de ingelogde gebruiker rechten heeft om gegevens van meerdere gebruikers te bekijken, dan
kan er gewisseld worden tussen de gebruikers door op de geselecteerde gebruiker te klikken.

Afhankelijk van de rechten wordt een klein scherm geopend waarin het klantnummer of
weergavenaam van de gewenste gebruiker kan worden gezocht.

Door vervolgens op 'OK' te klikken wordt de opgegeven gebruiker de actieve gebruiker.
De in ZorgMail M.Center ingelogde gebruiker blijft echter ongewijzigd.

2.2.4 Resultaatbalk
Het overige deel van het scherm is de resultaatbalk. Hierin worden de resultaten van de betreffende
functie getoond. Onderstaande afbeelding toont een deel van de resultaatbalk met de resultaten van
een zoekactie.

.
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2.3

Datum in opgeslagen Zoekopdrachten , Notificatie en Rapporten

Het is in ZorgMail M.Center mogelijk om zoekopdrachten op te slaan voor later gebruik. Daarnaast
zijn opgeslagen zoekopdrachten ook de bron voor het definiëren van Notificaties en Rapporten.
Bij het opslaan van zoekopdrachten, mede ten behoeve van Notificatie en Rapporten dient echter
rekening gehouden te worden met de manier waarop datums worden opgeslagen in zoekopdrachten.
Alle datums worden namelijk relatief opgeslagen. Wanneer een begindatum en einddatum worden
ingevuld worden twee waardes berekend:
 De offset ten opzichte van de huidige dag
 De lengte van de zoekperiode
Deze twee waardes worden opgeslagen bij het opslaan van een zoekacties. Dit heeft tot gevolg dat
wanneer een opgeslagen zoekopdracht op een andere datum weer wordt uitgevoerd de zoekperiode
wordt bepaald op basis van de actuele datum, de offset en de lengte van de zoekperiode.
Grafisch wordt dit in onderstaande afbeelding verder uitgewerkt.

Zoals bovenstaande afbeelding laat zien, heeft het uitvoeren van een opgeslagen zoekactie op een
later tijdstip gevolgen voor de zoekperiode.
Het is hierdoor mogelijk om periodes als 'gisteren' ,'.afgelopen week' of 'afgelopen maand' op te
slaan. Dit soort periodes zijn zeer makkelijk voor het gebruik in Rapporten en Notificaties.
Berichten zijn tot 90 dagen oud online beschikbaar
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3 ARCHIEF
Het tabblad ‘Archief biedt allerlei mogelijkheden om te zoeken naar berichten. Uitgangspunt voor alle
zoekacties is de geselecteerde gebruiker.
Er kunnen maximaal 1500 berichten worden getoond als resultaat van een zoekactie.
Het is ook mogelijk om de uitgevoerde zoekacties op te slaan en op een later tijdstip nogmaals uit te
voeren.

3.1

Algemene zoekeigenschappen

In deze paragraaf worden de algemene zoekeigenschappen beschreven die gebruikt kunnen worden
voor het zoeken van zowel verzonden als ontvangen berichten.

3.1.1 Selecteren van datumgrenzen

Gebruik de datum knop
om start- en/of einddatum te selecteren. Er verschijnt dan een kalender
waarbinnen de datum te selecteren is. Selecteer de betreffende datum door erop te klikken.
De start,- en eindtijden kunnen nog niet gewijzigd worden.
Wanneer men de knop 'Annuleren' gebruikt, worden alle criteria teruggezet naar de standaard. Dat
wil zeggen: Zoeken naar 'Verzonden berichten vandaag'.

3.1.2 Gebruik van Formaat en Type
Zowel Formaat als Type kunnen worden gebruikt om zoekacties verder te verfijnen. Standaard staan
deze waardes op ‘Geen voorkeur’. Dit heeft tot gevolg dat alle formaten en types worden getoond.
Onderstaande tabel geeft aan welke combinaties van Formaat en Type er in zoekacties mogelijk zijn.
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Formaat

Syntax

EDI

Type

ARDYN

XML

Yes

EDIFACT

Seperated

Yes

DVB
Geen voorkeur
BVFRMV
INVOIC
IPVPEA
LABPEA
MEDAUT
MEDEHB
MEDEUR
MEDHIC
MEDLAB
MEDMUT
MEDOVZ
MEDPTH
MEDRAD
MEDREC
MEDREQ
MEDRPT
MEDSPE
MEDVRI
MEDVRY
MIXED
ORDERS
SVZWHM
SVZWZM
UNKNOWN
VRZUIM
Geen voorkeur
CSV
DISPOSITIONNOTIFICATION
ENRICHED
MIXED
MS-EXCEL
MS-TNEF
MS-WORD
NOTIFICATION
OCTET-STREAM
PDF
PLAIN
REPORT
RFC822
STATUS
UNKNOWN
VIRUS
ZIP
Geen voorkeur
ADT
Geen voorkeur
MDM
OMP
ORU
OUL
RDE
Geen voorkeur
Geen voorkeur

EMAIL

None

No

HL7v2

Seperated

Yes

LLB
LLT

Fixed
Fixed 1st
line

Yes
Yes
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Uitleg
Alle types
Elektronische factuur
Uitslag Provinciale Ent Administraties
EHBO bericht
Container voor Waarneemberichten
Laboratoriumbericht
Mutatiebericht
Overzichtsbericht
Pathologiebericht
Radiologiebericht
Receptbericht
Aanvraagbericht
Pathologie terugrapportage
Specialistenbrief
Vrije tekstbericht
Vrije tekstbericht
Combinatie van meerdere types in één bericht
Elektronische bestelling
Herstelmeldingen
Ziekmeldingen
Onbekend berichttype
Verzuim melding
Alle types
Comma Separated Values document
Alle types
Combinatie van meerdere types
Excel document
Word document

PDF document
Plain text bericht

Status notificatie
Onbekend
Virus
Zip bestand
Alle types

Berichten in LLB formaat
Berichten in LLT formaat
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3.1.3 Gebruik van het adresseringveld
Uitgangspunt voor elke zoekactie is de geselecteerde gebruiker (A). Bij het openen van het berichten
scherm is de standaard selectie voor adressering (rol) 'verzonden aan' en is het daarop volgende veld
leeg (Gebruiker B).
Onderstaande tabel geeft weer wat de keuze van de rol en Gebruiker B voor invloed heeft op het
resultaat van de zoekactie.

Rol
Verzonden aan
Ontvangen van
Verzonden aan
Ontvangen van
Verzonden aan
Ontvangen van

3.2

Gebruiker B
Leeg
Leeg
B
B
A
A

Resultaat
Afzender = A
Ontvanger = A
Afzender = A en Ontvanger = B
Afzender = B en Ontvanger = A
Afzender = A en Ontvanger = A
Afzender = A en Ontvanger = A

Zoekacties naar verzonden berichten

3.2.1 Zoeken naar alle verzonden berichten
Zorg ervoor dat de gewenste start- en eindtijdstippen zijn geselecteerd (zie paragraaf 3.1.1.).
Zorg ervoor dat bij Adressering in de dropdown selectie staat op ’Verzonden aan’ en dat het veld
rechts daarvan leeg is.
Door vervolgens op ‘Zoeken’ te klikken wordt een overzicht gegeven van alle door de geselecteerde
gebruiker verzonden berichten in de opgegeven periode.

3.2.2 Zoeken naar verzonden berichten voor rekening van de verzender
De zoekactie beschreven in paragraaf 3.2.1 toont alle berichten verzonden door de geselecteerde
gebruiker in de geselecteerde periode. In de zoekresultaten worden naast de berichten naar de
eindontvangers tevens de berichten getoond die verstuurd zijn aan de bericht verwerkende accounts
die behoren bij ZorgMail Comfort of eventuele ZorgMail Mapping.
Om deze berichten uit de zoekresultaten weg te laten, kan de zoekactie uit paragraaf 3.2.1 worden
gebruikt waarbij men tevens
het vinkje aanzet.
Wanneer men dan weer op ‘Zoeken’ klikt zal een nieuwe zoekopdracht uitgevoerd worden waarbij
berichten naar de bericht verwerkende accounts niet meer worden getoond.
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3.2.3 Zoeken naar berichten verzonden aan een bepaalde ontvanger
Zorg ervoor dat de gewenste start- en eindtijdstippen zijn geselecteerd (zie paragraaf 3.1.1.).
Om te zoeken naar berichten aan een bepaalde ontvanger zijn er twee mogelijkheden:
 Wanneer het klantnummer van de ontvanger bekend is, kan men in het veld naast
'Verzonden aan' beginnen met het invoeren van het klantnummer. Na het invoeren van de
eerste 3 cijfers zal er een voorstel van 25 mogelijkheden worden gedaan, op basis van de
ingevoerde cijfers. Indien het gewenste klantnummer erbij zit kan het in de lijst geselecteerd
worden. Indien het gewenste klantnummer er niet bij zit kunnen er additionele cijfers worden
toegevoegd tot het gewenste klantnummer in de lijst geselecteerd kan worden.
 Wanneer de weergavenaam van de ontvanger bekend is, kan men in het veld naast
'Verzonden aan' beginnen met het invoeren van een deel van de weergavenaam. Dit hoeft
niet per se het begin van de weergavenaam te zijn. Nadat 3 karakters zijn in gevoerd, zal er
een voorstel van 25 mogelijkheden worden gedaan, op basis van de ingevoerde karakters.
Indien de gewenste ontvanger erbij zit kan deze in de lijst geselecteerd worden. Indien de
gewenste ontvanger er niet bij zit, kunnen er additionele karakters worden toegevoegd tot de
gewenste ontvanger in de lijst geselecteerd kan worden.

3.2.4 Combinaties van zoekcriteria
Het is mogelijk om zoekcriteria te combineren, bijvoorbeeld geadresseerde invullen en Formaat en
Type selecteren. De berichten in het zoekresultaat voldoen aan alle criteria (AND-selectie).
Gebruik de combinatie van zoekcriteria wanneer er meer dan 1500 resultaten worden gevonden.

3.3

Zoekacties naar ontvangen berichten

Naast het zoeken naar verzonden berichten is het ook mogelijk om te zoeken naar berichten die de
geselecteerde gebruiker heeft ontvangen.

3.3.1 Zoeken naar alle ontvangen berichten
Zorg ervoor dat de gewenste start,- en eindtijdstippen zijn geselecteerd.
Zorg ervoor dat de Adressering in de drop-down selectie staat op ’Ontvangen van’ en dat het veld
rechts daarvan leeg is.
Door vervolgens op ‘Zoeken’ te klikken wordt een overzicht gegeven van alle door de geselecteerde
gebruiker ontvangen berichten in de opgegeven periode.
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3.3.2 Zoeken naar ontvangen berichten van een bepaalde afzender
Zorg ervoor dat de gewenste start- en eindtijdstippen zijn geselecteerd (zie paragraaf 3.1.1.).
Om te zoeken naar berichten van een bepaalde afzender zijn er twee mogelijkheden:
 Wanneer het klantnummer van de afzender bekend is, kan men in het veld naast 'Ontvangen
van' beginnen met het invoeren van het klantnummer. Na het invoeren van de eerste 3 cijfers
zal er op basis van de ingevoerde cijfers een voorstel van 25 mogelijkheden worden gedaan.
Indien het gewenste klantnummer erbij zit kan het in de lijst geselecteerd worden. Indien het
gewenste klantnummer er niet bij zit kunnen er additionele cijfers worden toegevoegd tot het
gewenste klantnummer in de lijst geselecteerd kan worden.
 Wanneer de weergavenaam van de afzender bekend is, kan men in het veld naast
'Ontvangen van' beginnen met het invoeren van een deel van de weergavenaam. Dit hoeft
niet per se het begin van de weergavenaam te zijn. Nadat 3 karakters zijn ingevoerd, zal er
op basis van de ingevoerde karakters een voorstel van 25 mogelijkheden worden gedaan.
Indien de gewenste verzender erbij zit kan deze in de lijst geselecteerd worden. Indien de
gewenste afzender er niet bij zit, kunnen er additionele karakters worden toegevoegd tot de
gewenste afzender in de lijst geselecteerd kan worden.

3.3.3 Combinaties van zoekcriteria
Het is mogelijk om zoekcriteria te combineren, bijvoorbeeld verzender invullen en Formaat en Type
selecteren.
De berichten in het zoekresultaat voldoen aan alle criteria (AND-selectie). Gebruik de combinatie van
zoekcriteria wanneer er meer dan 1500 resultaten worden gevonden.

3.4

Zoeken op onderwerp

Zorg ervoor dat de gewenste start- en eindtijdstippen zijn geselecteerd (zie paragraaf 3.1.1.).
Indien het niet duidelijk is of het gaat om verzonden of ontvangen berichten, zet dan Adressering op
'Geen voorkeur'. Indien dit wel bekend is selecteer dan de juiste adresseringsvorm.
Er wordt hoofdletterongevoelig gezocht naar berichten waarbij de opgegeven tekst voorkomt in het
onderwerp.

3.5

Zoeken op message-id

Zorg ervoor dat de gewenste start- en eindtijdstippen zijn geselecteerd (zie paragraaf 3.1.1.).

3.5.1 Message-id Header
De header message-id wordt geplaatst in de header van een bericht.
Er wordt hoofdletterongevoelig gezocht naar berichten waarbij de opgegeven tekst voorkomt in een
header message-id.

3.5.2 Message-id Intern
Het interne message-id wordt aan het bericht toegekend door ZorgMail.
Er wordt hoofdlettergevoelig gezocht naar berichten waarbij de opgegeven tekst voorkomt in een
interne message-id.
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3.6

Resultaat van zoekacties

De resultaten van een Zoekactie worden getoond in de Resultaatbalk. De informatie wordt
weergegeven als een tabel met standaard de volgende kolommen:
 Verzonden: Tijdstempel waarop bericht verzonden (en door ZorgMail ontvangen) is.
 Geadresseerde: Weergavenaam en klantnummer van de envelop geadresseerde van het
betreffende bericht.
 Patiënt: Details patiëntinformatie
 Type (Formaat): Type en Formaat van bericht.
 Afleverstatus: De status van het verzonden bericht. Zie paragraaf 3.6.3 voor de details.
Linksboven de tabel wordt weergegeven hoeveel subberichten er zijn gevonden in hoeveel berichten.

3.6.1 Toevoegen en weghalen extra kolommen
Het is mogelijk om extra kolommen met informatie toe te voegen.
De volgende extra kolommen kunnen toegevoegd worden:
 Onderwerp: Onderwerp in de bericht header
 Van: Afzender in de bericht header
 Aan: Geadresseerde in de bericht header
 Bericht id: Header message-id
 Verzendstatus: Verzonden = Correct ontvangen door ZorgMail
Toevoegen van een extra kolom
Selecteer in het in de dropdown lijst de naam van de kolom die u wilt toevoegen.

Klik vervolgens op de

om de betreffende kolom toe te voegen.

Weghalen van een extra kolom
Selecteer in het in de dropdown lijst de naam van de kolom die u wilt weghalen.

Klik vervolgens op de
om de betreffende kolom weg te halen.
De volgorde van de kolommen kan niet worden gewijzigd. Na opnieuw inloggen is de
standaardvolgorde hersteld.
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3.6.2 Detailinformatie gevonden bericht
Van de berichten die getoond worden in de zoekresultaten kan extra informatie opgevraagd worden.
Dit kan door in de zoekresultaten op het betreffende bericht te klikken. Er wordt dan overgeschakeld
naar een detailoverzicht van het betreffende bericht. Een aantal gegevens van het bericht kunnen
getoond worden door een van de volgende opties te kiezen:

Detailoverzicht

Dit detailoverzicht toont o.a. de Bericht id's (intern en header), Afzender informatie en informatie met
betrekking tot het document.

Headeroverzicht

Dit Header overzicht toont de message header informatie van het betreffende bericht.
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Document

Het documentgedeelte van het bericht toont in geval van Edifactberichten de inhoud van het
edifactbericht. Hiermee is het mogelijk om de afzender en ontvanger van het bericht te identificeren,
alsmede het berichttype en de patiënt identiteit (geboortedatum, geslacht, naam, voorletters en
patiëntnummer).
De medisch-inhoudelijke informatie is onzichtbaar gemaakt door alle karakters te vervangen door *.
Gestructureerde berichttypes anders dan Edifact kunnen niet getoond worden. Dit wordt gemeld door
de tekst “Inhoud kan niet getoond worden”.

3.6.3 Berichtstatussen
De afleverstatus van een bericht toont de status van het verwerkte of afgeleverde bericht.
Onderstaand overzicht geeft weer welke betekenis een status heeft en of dit een eindtoestand is voor
het bericht.
Afleverstatus
Opgeslagen
Postvak IN
Afgeleverd
Verwerkt
Ontvangen
Opgehaald
Geweigerd
Verwerking
Mislukt
Niet opgehaald

ZorgMail M.Center
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Eindtoestand
Geen
eindtoestand
Geen
eindtoestand
OK
OK
OK
OK
Not OK
Not OK

Betekenis
Bericht is opgeslagen en is in behandeling

Not OK

Bericht is verwijderd uit het Postvak IN zonder te zijn opgehaald

Bericht staat in Postvak IN
Bericht is afgeleverd
Bericht is geconverteerd of gerouteerd
Bericht is verwerkt of extern afgeleverd
Bericht is opgehaald uit Postvak IN
Bericht is geweigerd
Bericht verwerking is mislukt
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De gewenste situatie is een berichtstroom die loopt van een niet-eindtoestand

naar een succesvolle

eindtoestand
.
Onderstaand schema geeft een beeld van de verschillende statussen die een bericht kan doorlopen tijdens
verwerking in ZorgMail.

Berichtstatussen binnen ZorgMail
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3.7

Zoekopdrachten opslaan, gebruiken en verwijderen

Het is mogelijk zoekopdrachten op te slaan en opgeslagen zoekacties later weer uit te voeren. Voor
het maken van Notificaties en Rapportages zijn opgeslagen zoekopdrachten de basis.

3.7.1 Zoekopdracht opslaan
Klik op Opslaan om een uitgevoerde zoekopdracht op te slaan. Er verschijnt dan een venster waarin
de naam van de zoekopdracht ingevuld kan worden.

Vul hier een herkenbare naam in, bijv. 'Vandaag verzonden lab uitslagen' en klik vervolgens op 'OK'.

3.7.2 Opgeslagen zoekopdracht uitvoeren
Om een opgeslagen zoekopdracht uit te voeren dient deze eerst geopend te worden.
Klik hiertoe op Opgeslagen zoekopdrachten en selecteer vervolgens in de lijst de zoekopdracht die
uitgevoerd moet worden.
Klik vervolgens op Openen om de zoekopdracht te openen en op 'Zoeken' om de opdracht uit te
voeren.

3.7.3 Opgeslagen Zoekopdracht verwijderen
Om een zoekopdracht te verwijderen gaat men vanuit het Archief tabblad naar Opgeslagen
zoekopdrachten. Selecteer vervolgens de zoekopdracht die men wil verwijderen en klik op
Verwijderen.
Er zal een additioneel scherm worden geopend waarin u nadrukkelijk wordt gevraagd of u het zeker
weet. Klik hier op 'OK'. De betreffende zoekopdracht wordt daarmee verwijderd.
Wanneer een zoekopdracht in gebruik is in een Rapport- of Notificatieregel dan is het niet mogelijk
om de betreffende zoekopdracht te verwijderen. Het volgende scherm verschijnt dan:

De betreffende notificatie- of rapportregel dient eerst te worden verwijderd voordat de zoekopdracht
verwijderd kan worden.

3.7.4 Postvak IN (EDI)
Onder het tabblad Archief bevindt zich ook de optie Postvak IN (EDI). Hiermee wordt getoond wat er
op dat moment in Postvak IN van de geselecteerde gebruiker staat. Andere zoekcriteria die eventueel
zijn ingevuld hebben hier geen invloed op.
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4 ALARMERING
Alarmeringen kunnen worden gebruikt om berichtstromen in de gaten te houden. Met behulp van
opgeslagen zoekopdrachten kunnen criteria worden gedefinieerd waarbij er een notificatie naar de
ZorgMail mailbox of een extern mailadres wordt verstuurd wanneer aan de criteria wordt voldaan.
Notificaties worden geplaatst in een 'Taakplanner' die ervoor zorgt dat de controles op de juiste tijden
worden uitgevoerd.
Let op:
Alarmeringen met een tijdschema die worden aangemaakt of gewijzigd, worden pas de volgende dag
actief. ZorgMail maakt nieuwe tijdschema's aan en wijzigt bestaande tijdschema's in de Taakplanner
in een nachtelijk proces.

4.1

Maken nieuwe Alarmering

Klik op Nieuw om een nieuwe Alarmering aan te maken.
Er verschijnt onderstaand invulscherm om de Alarmering aan te maken:

Bij het aanmaken van een Alarmering zijn een aantal velden verplicht. Indien een verplicht veld niet is
ingevuld, zal hiervan een melding worden gemaakt. Het Uitvoerschema is alleen verplicht als een
Alarmering is ingeschakeld.

4.1.1 Zoekopdracht
Bij 'Zoekopdracht' selecteert u de eerder opgeslagen zoekopdracht die u wilt gebruiken voor de
Alarmering.
Dit veld is een drop-down lijst waarin één van de opgeslagen zoekopdrachten kan worden gekozen.

4.1.2 Onderwerp
Bij 'Onderwerp' vult u een beschrijving in die aangeeft waarvoor deze Alarmering dient. Deze tekst zal
gebruikt worden als onderwerp van het bericht dat ter Alarmering wordt verzonden.

4.1.3 Uitvoeren
In het veld 'Uitvoeren' komt het patroon te staan dat wordt gebruikt om te bepalen wanneer de
conditie wordt geëvalueerd (Taakplanner), en als voldaan wordt aan de conditie wordt het bericht
verstuurd.
Dit patroon lijkt op de settings van een CRON taak onder Linux/Unix, echter wordt er gebruik gemaakt
van een JAVA klasse (CronTrigger) uit de Quartz Enterprise Job Schedular API, die de gewenste
functionaliteit biedt.
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Het is mogelijk om te kiezen uit een aantal standaard sjablonen of via een wizard een patroon te
selecteren. Klik hiertoe op
Het volgende scherm verschijnt:

.

In de drop-down lijst kunnen de volgende standaard-sjablonen worden geselecteerd:

Selecteer de gewenste tijd en klik vervolgens op 'OK'.

Indien het gewenste tijdstip niet in het standaard-sjabloon zit, dan kan via het tabblad 'Geavanceerd'
een eigen tijdstip worden geconfigureerd:
In de bijlage staat uitgewerkt hoe het tijdschema geavanceerd gebruikt kan worden en welke opties er
zijn.
Indien een tijdschema niet voldoet aan de criteria voor de CRON Trigger dan zal er een foutmelding
worden getoond die aangeeft wat er fout is.
Klik tot slot op 'OK' om het tijdschema te activeren en het betreffende patroon in het eerste veld van
Uitvoeren te plaatsen.
Een notificatie mag maximaal 6 keer per uur gegenereerd worden.

ZorgMail M.Center
Handleiding

Versie / Datum
2.42 /18-09-2019

Contact
info.nl@enovationgroup.com
www.enovationgroup.com/nl

Paginanummer
pagina 21

4.1.4 Conditie
In het eerste 'Conditie'-veld kan de grenswaarde worden ingevuld die wordt gebruikt als
beslissingscriterium voor het al dan niet sturen van de Notificatie.
Let op: Het getal geeft een grenswaarde weer voor het aantal gevonden regels in de zoekopdracht.
Het gaat hierbij dus niet over het eventuele aantal sub berichten in een bericht.
Het tweede deel van de Conditie is een drop-down lijst waarmee de operator gekozen kan worden.

Voor de conditie kan gekozen worden uit de aantal operatoren:
Operator
=
!=
>
<
>=
<=

Betekenis
Gelijk aan
Ongelijk aan
Groter dan
Kleiner dan
Groter of gelijk aan
Kleiner of gelijk aan

Toelichting
Notificatie als aantal regels gelijk is aan conditie-waarde
Notificatie als aantal regels ongelijk is aan conditie-waarde
Notificatie als aantal regels groter is dan conditie-waarde
Notificatie als aantal regels kleiner is dan conditie-waarde
Notificatie als aantal regels groter dan of gelijk aan conditie-waarde is
Notificatie als aantal regels kleiner dan of gelijk aan conditie-waarde is

4.1.5 Inschakelen en Opslaan
Om ervoor te zorgen dat een Notificatie in de taakplanner wordt gezet, is het noodzakelijk om het
vinkje 'Ingeschakeld' aan te zetten. Klik vervolgens op 'OK' om de Notificatie op te slaan.
In het overzicht van de Notificaties is in de eerste kolom te zien of een Notificatie al dan niet is
ingeschakeld.
Het groene vinkje betekent Notificatie actief en het rode kruisje betekent Notificatie niet actief.

4.2

Wijzigen bestaande Notificatie

Om een bestaande Notificatie te wijzigen dient men de betreffende Notificatie te selecteren en
vervolgens te klikken op de knop
. Daarna is het mogelijk alle parameters van de
Notificatie te wijzigen.
Wijzigingen worden bevestigd door op 'OK' te klikken.

4.3

Verwijderen Notificatie

Om een bestaande Notificatie te verwijderen dient men de betreffende Notificatie te selecteren en
vervolgens de klikken op de knop
.
Er zal een additioneel scherm worden geopend waarin u nadrukkelijk wordt gevraagd of u het zeker
weet.
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Klik hier op 'OK'. De betreffende Notificatie is daarmee verwijderd.

4.4

Evalueren Notificatie

Het is mogelijk om een ingestelde Notificatie te testen. Selecteer daartoe de betreffende Notificatie en
klik vervolgens op de knop
De bij de Notificatie behorende zoekopdracht wordt dan uitgevoerd en in een schermpje wordt het
resultaat getoond.

4.5

Uitvoeren Notificatie

Het is mogelijk om een ingestelde Notificatie te testen en te versturen naar de ZorgMail mailbox van
de gebruiker waarvoor de Notificatie wordt uitgevoerd.
Om een Notificatie uit te voeren selecteert men de Notificatie en klikt vervolgens op de knop

Indien de Conditie waar is zal er een Notificatie naar de ZorgMail mailbox van de ZorgMail gebruiker
waarvoor de Notificatie is ingesteld worden gestuurd en verschijnt de volgende melding:

Klik vervolgens op 'OK' om deze melding te sluiten.
Indien de Conditie niet waar is wordt er geen Notificatie naar de ZorgMail mailbox van de ontvanger
gestuurd en verschijnt de volgende melding:
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klik vervolgens op 'OK' om deze mededeling te sluiten.

4.6

Doorsturen Notificatie

Standaard worden notificaties gestuurd naar de ZorgMail Secure e-mail inbox van de verzender.
Indien gewenst kunnen notificaties ook doorgestuurd worden naar een internet e-mailadres van een
verantwoordelijk beheerder.
Het is mogelijk om één alternatief mailadres te laten configureren voor het afleveren van de
notificaties.
Wijziging van het alternatieve mailadres voor Notificaties kan via uw ZorgMail-partner worden
aangevraagd.
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5 RAPPORTEN
5.1

Algemeen

Rapporten kunnen net als Notificaties op gezette tijden worden uitgevoerd door de 'Taakplanner'.
Daarnaast is het ook mogelijk om rapporten in ZorgMail M.Center rechtstreeks te genereren en te
tonen.
Let op:
Rapporten met een tijdschema die worden aangemaakt of gewijzigd, worden pas de volgende dag
actief. ZorgMail maakt nieuwe tijdschema's aan en wijzigt bestaande tijdschema's in de Taakplanner
in een nachtelijk proces.

5.1.1 Rapport-sjablonen
Er zijn een drietal rapport-sjablonen die met name bedoeld zijn voor verzendende partijen. Daarnaast
zijn er twee rapport-sjablonen die gericht zijn op ontvangende partijen.

TijdVerz_Afz_Geadr_Type_Aantal
Rapporten met dit sjabloon zijn bedoeld voor verzendende partijen waarbij de volgende gegevens uit
de resultaten van de onderliggende zoekopdracht worden getoond:
 Datum en tijd van verzending (TijdVerz)
 Afzender van het bericht (Afz)
 Geadresseerde van het bericht (Geadr)
 Type bericht in de vorm Type, Formaat, Versie(Type)
 Aantal subberichten (Aantal)
De berichtversie is alleen beschikbaar in de CSV variant van dit Rapport.

Afz_Geadr_Type_Aantal
Rapporten met dit sjabloon zijn bedoeld voor verzendende partijen waarbij de volgende gegevens uit
de resultaten van de onderliggende zoekopdracht worden getoond:
 Afzender van het bericht (Afz)
 Geadresseerde van het bericht (Geadr)
 Type bericht in de vorm Type(Formaat) (Type)
 Aantal subberichten (Aantal)

Afz_Type_Aantal
Rapporten met dit sjabloon zijn bedoeld voor verzendende partijen waarbij de volgende gegevens uit
de resultaten van de onderliggende zoekopdracht worden getoond:
 Afzender van het bericht (Afz)
 Type bericht in de vorm Type(Formaat) (Type)
 Aantal subberichten (Aantal)
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Geadr_Afz_Type_Aantal
Rapporten met dit sjabloon zijn bedoeld voor ontvangende partijen waarbij de volgende gegevens uit
de resultaten van de onderliggende zoekopdracht worden getoond:
 Geadresseerde van het bericht (Geadr)
 Afzender van het bericht (Afz)
 Type bericht in de vorm Type(Formaat) (Type)
 Aantal subberichten (Aantal)

Geadr_Type_Aantal
Rapporten met dit sjabloon zijn bedoeld voor ontvangende partijen waarbij de volgende gegevens uit
de resultaten van de onderliggende zoekopdracht worden getoond:
 Geadresseerde van het bericht (Geadr)
 Type bericht in de vorm Type(Formaat) (Type)
 Aantal subberichten (Aantal)

5.1.2 Output-formaten
Voor de rapporten zijn drie verschillende output-formaten beschikbaar:
 PDF
 HTML
 CSV
Afhankelijk van het gekozen rapport-sjabloon en het gekozen output-formaat wordt het rapport op een
bepaalde manier weergegeven en is er een maximum gesteld voor het aantal regels van de
onderliggende zoekopdracht dat getoond kan worden. In onderstaande tabel worden deze gegevens
weergegeven.
Sjabloon
TijdVerz_Afz_Geadr_Type_Aantal

Afz_Geadr_Type_Aantal

Afz_Type_Aantal

Geadr_Afz_Type_Aantal

Geadr_Type_Aantal
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Formaat
PDF
HTML

Weergave
Tabelvorm
Tabelvorm

Maximum aantal regels
50000
50000

CSV

Tabelvorm

50000

PDF

Tabelvorm

50000

HTML
CSV

Tabelvorm
Tabelvorm

50000

PDF

Cirkeldiagram

HTML

Tabelvorm

50000
50000

CSV

Tabelvorm

50000

PDF

Tabelvorm

50000

HTML
CSV

Tabelvorm
Tabelvorm

50000

PDF

Cirkeldiagram

HTML

Tabelvorm

50000
50000

CSV

Tabelvorm

50000
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5.2

Maken nieuwe Rapportage

Klik op
om een nieuw Rapport aan te maken.
Er verschijnt onderstaand invulscherm om een nieuw Rapport aan te maken.

5.2.1 Zoekopdracht
Bij 'Zoekopdracht' selecteert u een eerder opgeslagen zoekopdracht die u wilt gebruiken voor de
Notificatie.
Dit veld is een drop-down lijst waarin één van de opgeslagen zoekopdrachten kan worden gekozen.

5.2.2 Formaat
Bij 'Formaat' selecteert u in de drop-down lijst één van de drie mogelijke Output-formaten PDF, HTML
of CSV, zoals beschreven in paragraaf 5.1.2.

5.2.3 Sjabloon
Bij 'Sjabloon' selecteert u in de drop-down lijst één van de vijf rapport-sjablonen die beschreven staan
in paragraaf 5.1.1.

5.2.4 Onderwerp
Bij 'Onderwerp' vult u een beschrijving in die aangeeft waarvoor dit Rapport dient. Deze tekst zal
gebruikt worden als onderwerp van het bericht waarin de Rapportage wordt verzonden.

5.2.5 Uitvoeren
In het veld 'Uitvoeren' komt het patroon te staan dat wordt gebruikt om te bepalen wanneer het
rapport wordt gegenereerd (Taakplanner) en in een bericht wordt verstuurd.
Het is echter mogelijk om te kiezen uit een aantal standaard sjablonen of via een wizard het patroon
te selecteren. Klik hiertoe op
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In de drop-down lijst kunnen de volgende standaard-sjablonen worden geselecteerd:

Selecteer de gewenste tijd en klik vervolgens op 'OK'.
Indien het gewenste tijdstip niet in het standaardsjabloon zit, dan kan via het tabblad 'Geavanceerd'
een eigen tijdstip worden geconfigureerd:
In de bijlage staat uitgewerkt hoe het tijdschema geavanceerd gebruikt kan worden en welke opties er
voor zijn.

Klik tot slot op 'OK' om het tijdschema te activeren en het betreffende patroon in het eerste veld van
Uitvoeren te plaatsen.

5.2.6 Inschakelen en Opslaan
Om ervoor te zorgen dat een rapportage in de Taakplanner gezet wordt, is het noodzakelijk om het
vinkje 'Ingeschakeld' aan te zetten. Klik vervolgens op 'OK' om de rapportage op te slaan.
In het overzicht van de Rapportages is in de eerste kolom te zien of een Rapportage al dan niet is
ingeschakeld.
Het groene vinkje betekent Notificatie actief en het rode kruisje betekent notificatie niet actief.
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5.3

Wijzigen bestaande Rapportage

Om een bestaande Rapportage te wijzigen dient men de betreffende Rapportage te selecteren en
vervolgens te klikken op de knop
.
Daarna is het mogelijk alle parameters van de Rapportage te wijzigen.
Wijzigingen worden bevestigd door op 'OK' te klikken.

5.4

Verwijderen Rapportage

Om een bestaande Rapportage te wijzigen dient men de betreffende Rapportage te selecteren en
vervolgens de klikken op de knop
.
Er zal een additioneel scherm worden geopend waarin u nadrukkelijk wordt gevraagd of u het zeker
weet.

Klik hier op 'OK'. De betreffende Rapportage is daarmee verwijderd.

5.5

Tonen Rapportage

Een rapportage kan vanuit ZorgMail M.Center getoond worden. Selecteer daartoe de betreffende
rapportage en klik vervolgens op de knop
.
Het resultaat is afhankelijk van het gekozen formaat van de rapportage.
Het kan zijn alsof de applicatie niet reageert op de actie om een rapportage te tonen. Zeer
waarschijnlijk wordt het scherm dan op de achtergrond getoond en is niet zichtbaar. Met behulp van
de toestcombinatie Alt + Tab onder Windows kunt u controleren of het nieuwe scherm is geopend en
kun u er naar toe bladeren.

5.5.1 Formaat PDF
Wanneer een Rapport in PDF formaat wordt getoond in ZorgMail M.Center dan wordt er een apart
venster geopend met daarin de vraag wat u met het betreffende PDF document wilt doen:
 Openen met Acrobat Reader (standaard) of
 Bestand opslaan.
Onderstaand voorbeeld laat zien hoe dit eruit kan zien als u gebruik maakt van Firefox als browser.
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Bij bestand opslaan heeft u daarna de mogelijkheid om de map te selecteren waarin het bestand
moet worden opgeslagen en kan tevens de bestandsnaam worden gewijzigd.

5.5.2 Formaat HTML
Wanneer een Rapport in HTML formaat wordt getoond in ZorgMail M.Center, dan wordt er een apart
browser venster geopend waarin het rapport als HTML pagina wordt getoond.

5.5.3 Formaat CSV
Wanneer een Rapport in CSV formaat wordt getoond in ZorgMail M.Center dan wordt er een apart
venster geopend met daarin de vraag wat u met het betreffende CSV document wilt doen:
 openen met Microsoft Excel of
 opslaan op schijf.
Onderstaand voorbeeld laat zien hoe dit eruit kan zien gebruikmakend van Firefox als browser.

Bij bestand opslaan heeft u de mogelijkheid om de map te selecteren waarin het bestand moet
worden opgeslagen en kan tevens de bestandsnaam worden gewijzigd.
De door ZorgMail M.Center aangemaakte rapportage is een CSV-bestand waarbij de velden
gescheiden zijn door komma's en velden die spaties bevatten tussen ”” worden gezet. Dit is volgens
de definitie van CSV.
MS Excel echter gaat er in de meeste gevallen vanuit dat de velden in een CSV bestand zijn
gescheiden door een ; Gevolg is dat de CSV bestanden uit ZorgMail M.Center niet correct in MS
Excel ingelezen worden. Dit kan opgevangen worden door het bestand als tekstbestand weg te
schrijven. Open vervolgens Excel en kies ervoor om een bestand te openen. Selecteer daar het
tekstbestand om te openen. Er wordt nu een wizard voor tekstimport gestart. Kies als
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scheidingsteken voor de komma en als tekstqualifier de “. In de Preview is dan te zien dat de data in
de juiste kolommen en cellen komen te staan.

5.6

Uitvoeren Rapportage

Een Rapport kan ook vanuit ZorgMail M.Center gestuurd worden naar de ZorgMail mailbox van de
gebruiker waarvoor het rapport is aangemaakt. Selecteer daartoe het gewenste rapport uit de lijst met
rapporten en klik vervolgens op de knop
om het rapport te versturen naar de ZorgMail
mailbox. Wanner het rapport is verzonden verschijnt het volgende scherm:

Klik op 'OK' om deze mededeling te sluiten.

5.7

Doorsturen Rapportages

Standaard worden rapportages gestuurd naar de eigen ZorgMail mailbox. De afleverregels van die
mailbox bepalen waar het rapport wordt afgeleverd.
Het is mogelijk om één alternatief mailadres te laten configureren voor het afleveren van de
rapportages.
Wijziging van het alternatieve e-mailadres voor rapportages kan bij Enovation Service & Support
(support@enovationgroup.com) worden aangevraagd.
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6 OVERIGE ZAKEN
6.1

Adresboek

Het ZorgMail Adresboek is beschikbaar op https://adresboek.zorgmail.nl.
Hiervoor geldt hetzelfde wachtwoord als voor ZorgMail M.Center.

6.2

Instellingen

De gegevens binnen de ZorgMail M.Center omgeving kunnen door gebruikers niet zelf worden
gewijzigd.
Wijziging van de instellingen en accountgegevens kunnen bij de Enovation Service & Support
(support@enovationgroup.com) worden aangevraagd.
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7 SERVICE & SUPPORT
Voor informatie over ZorgMail en ZorgMail Secure e-mail kan er telefonisch of per e-mail contact
opgenomen worden met de Support afdeling van uw ZorgMail regiopartner.
RZCC
Openingstijden
Telefoon
E-mail

: 8:00 tot 16:00 uur (maandag tot en met vrijdag)
: 040 - 239 30 00
: support@enovationgroup.com

ST. GERRIT
Openingstijden
Telefoon
E-mail

: 8:00 tot 17:00 uur (maandag tot en met vrijdag)
: 085 - 760 40 76
: servicedesk@gerrit-net.nl

DIAMIZ
Openingstijden
Telefoon
E-mail

: 8:00 tot 17:30 uur (maandag tot en met vrijdag)
: 070 - 314 36 17
: helpdesk@haagnet.nl

RijnmondNet Helpdesk
Openingstijden
: 8:00 tot 17:30 uur (maandag tot en met vrijdag)
Telefoon
: 088 8 366 399
E-mail
: support@enovationgroup.com
SIGRA
Openingstijden
Telefoon
E-mail

: 8:00 tot 17:30 uur (maandag tot en met vrijdag)
: 088 8 366 399
: support@enovationgroup.com

3i-net
Openingstijden
Telefoon
E-mail

: 8:00 tot 17:30 uur (maandag tot en met vrijdag)
: 088 8 366 399
: support@enovationgroup.com

RSO Haaglanden
Openingstijden
Telefoon
E-mail

: 8:00 tot 17:30 uur (maandag tot en met vrijdag)
: 088 8 366 399
: support@enovationgroup.com

Connect4Care
Openingstijden
Telefoon
E-mail

: 8:00 tot 17:30 uur (maandag tot en met vrijdag)
: 088 8 366 399
: support@enovationgroup.com

Heeft u ZorgMail via Enovation neem dan contact op met de afdeling Customer Support.
Enovation Customer Support
Openingstijden
: 8:00 tot 17:30 uur (maandag tot en met vrijdag)
Telefoon
: 088 8 366 399
E-mail
: support@enovationgroup.com
Website
: https://www.enovationgroup.com/nl/service-support/
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A BIJLAGE INSTELLEN TIJDSCHEMA'S
Indien het gewenste tijdstip niet in het standaard-sjabloon zit, dan kan via het tabblad
'Geavanceerd' een eigen tijdstip worden geconfigureerd:

De velden hebben de volgende mogelijke waarden

Veldnaam
Minuten
Uren
Dagen van de maand
Maand
Weekdagen (1=zondag)

Toegestane waardes
0-59
0-23
1-31
1-12
1-7

Toegestane speciale karakters
,-*/
,-*/
,-*?/
,-*/
,-*?/

Het '*' karakter wordt gebruikt om alle waarden te specificeren. Een * in het 'minuten'-veld
betekent elke minuut.
Een * in zowel 'Dagen van de maand' als in 'Weekdagen' is niet toegestaan.
Het '?' karakter is toegestaan in het 'Dagen van de maand' en 'Weekdagen'-veld. Het wordt gebruikt
om 'geen specifieke waarde' aan te geven. Het '?' karakter wordt gebruikt als één van de twee
gespecificeerd wordt en de andere niet.
Het '-'karakter wordt gebruikt om een reeks aan te geven. Bijvoorbeeld “10-12” in het 'Uren' veld
betekent 10, 11 en 12 uur.
Het ',' karakter wordt gebruikt om meerdere waardes op te geven. Bijvoorbeeld “2,3,4” in het
'Weekdagen'-veld betekent maandag, dinsdag en woensdag.
Het '/' karakter wordt gebruikt om een bepaalde stapgrootte in te stellen. Bijvoorbeeld “0/5” in
het 'Minuten'-veld betekent elke 5 minuten startend bij 0.
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Voorbeelden:
Expressie
0 12 * * ?
15 10 ? * *
15 10 * * ?
* 14 * * ?
0/5 14 * * ?
0/5 14,18 * * ?
0-5 14 * * ?
10,44 14 ? 3 4
15 10 ? * 2-6
10 15 15 * ?

Betekenis
Elke dag om 12.00 uur 's middags.
Elke dag om 10.15 uur.
Elke dag om 10.15 uur.
Elke dag, elke minuut beginnend om 14.00 uur, eindigend om 14.59 uur.
Elke dag, elke 5 minuten beginnend om 14.00 uur en eindigend om 14.55 uur.
Elke dag, elke 5 minuten beginnend om 14.00 uur en eindigend om 14.55 uur en
Elke dag, elke minuut beginnend om 14.00 uur en eindigend om 14.05 uur.
Elke woensdag in de maand maart om 14.10 uur en om 14.44 uur.
Elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 10.15 uur.
Elke 15e dag van de maand om 10.15 uur.

Let op met het gebruik van het schema rond de tijdstippen waarbinnen zomer- en wintertijd
worden gezet. Dit kan tot gevolg hebben dat een actie dubbel of niet wordt uitgevoerd.
Een notificatie mag maximaal 6 keer per uur gegenereerd worden.
Klik tot slot op 'OK' om het tijdschema te activeren en het betreffende patroon in het eerste veld
van Uitvoeren te plaatsen.
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