
Wijzigingen D-m@x 
 

 

Hieronder vindt u de voornaamste wijzigingen en verbeteringen  aangebracht aan de software     

D-m@x sinds de versie 1.0.0 

 

 

Versie 1.0.4 

 

� Document "Globale observatie" 

� Een nieuwe optie voor de Katz : Zie Katzschaal formulier 

� Verbetering : zone "Meehelpende buren" (Afdruk van de 4 laatste opties) 

 

� Document "Foto" :  

� Standaardisatie van het venster : titel in het vak parameters 

� Mogelijkheid om de aanmaak datum van de foto te recupereren  

 

� Document "Externe Fiches" :  

� Standaardisatie van het venster : titel in het vak parameters 

 

� Document "Wondzorg fiche" 

� Verbetering : afdruk van bepaalde velden (Voedingtoestand en localisatie van de 

wonde) 

 

� Rittenblad  

� Verbetering bij de validiteits controles  

 

� Afschaffing van de boodschap indien de database leeg is (cf recup. Backup) 

 

� Observaties Dagelijkse & Patiënt :  

� Verbetering : opslaan van parameters indien er geen enkele observatie is 

aangebracht 

 

� Administratie optie : 

� Overbrenging van alle commentaren (zelfs lege) in Anamnese V5 

� Connectie in mode Administrator mogelijk 

 

� Afbeelding van de lijst van voorschriften 

� Indien geen geneesheer voorschrijver : de zone wordt leeg gelaten 

 

� Afbeelding detail van de voorschriften 

� Indien geen geneesheer voorschrijver : de zone wordt leeg gelaten 

 

 

� Afbeelding van de Info tekstballon :  

� Afbeeldingstijd verhoogd tot 20 sec. 

 

� Beheer van de observaties  

� Fouten rapport in detail 

 



� Beheer van de beheerders rechten  

� Nakijken toegangsrecht (optie binnenkort beschikbaar in  Soft33 6.1.0) 

 

 

Versie 1.0.3 

 

� Nieuwe optie : Bijkomende opties > Knop "Help" 

� Nieuwe optie : Bijkomende opties > Knop "Reglementatie" 

� Verbetering afbeelding observaties (synchronisatie met andere knoppen) 

� Verbetering document "Globale observatie" 

� Verbetering document "Wondzorg fiche" 

� Verbetering document "Tekstverwerking" 

� Verbetering document "Medicatie fiche" (Kleuren in afdruk blanco document) 

� Verbetering document "Palliatief dossier"  

� Verbetering "Vernieuwing van verlopen doc" (Optie alles aan(ont)kruisen) 

� Correctie "Diabetes dossier" (blanco document en vervolledigd) 

� Correctie "Patiënten lijst" (Nieuwe patiënt / Actief / Overleden) 

� Correctie "Afdruk blanco documenten" (id_doc = 0) 

 

  

Versie 1.0.2 

 

� Module "Beheer van observaties" 

� Module "Automatische observaties" 

� Verbetering bij oplaan patiënt observaties  

� Verbetering bij opslaan observaties per dag 

� Verbetering observaties per dag (afbeelding per ronde) 

� Verbetering observaties per dag (Triage mogelijk op : patiënten, Rondes, Zorgen, 

Verstrekkers) 

� Verbetering afbeelding verstrekkers (actieve verstrekkers cf bijkomende opties) 

� Correctie persoonlijk rittenblad (probleem Behand. Geneesheer afwezig) 

� Correctie Patiënt fiche (afbeelding GT1-GT2) 

� Correctie NL : vertaling vande  msgbox  

 

 

 Versie 1.0.1 

 

� Verbetering automatische download (One-click) 

� Mogelijkheid om manueel een nieuwe versie van D-m@x te downloaden 

� Verbetering van personaliseerd rittenblad 

� Verbetering van inbrengen observaties (patiënten en dagen) 

� Correctie bij laden van de taal (F, N) 

� Correctie van de omschrijvingen bij afdruk globale observatie 

� Correctie bij selectie van een niet dupliceerbaar document 

� Aanpassing bij correctie ODBC 

 


