
Wijzigingen in Soft33 
 

 

Hier vindt u per versie de voornaamste wijzigingen en correcties aangebracht aan de software 

Soft33 sinds de versie 6.0.0.  

 

 

1. Versie 6.1.0 

� Automatische Update Soft33 (+ passage van waarschuwen naar automatisch) 

 

 

2. Versie 6.0.5 

 

� MyCareNet : kleine diverse verbeteringen 

 

 

3. Versie 6.0.4 

 

� Facturatie palliatieven patiënten: verbetering van een probleem bij de omschakeling naar 

PP-forfaitair bedrag  (in sommige gevallen) 
 
 

4. Versie 6.0.3 

 

� MyCareNet : ingang in productie naar aanleiding van de goedkeuring 

� Patiënt kalender : mogelijkheid om zorgen te verwijderen 
 

 

5. Versie 6.0.2 

 

� MyCareNet : Ontwikkeling van het scherm 

� MyCareNet : controle van de facturering bestanden voor het opsturen 

� MyCareNet : printing van de “betalingrecap" 

� MyCareNet : diverse verbeteringen 

� Verdubbeling van de voorschrift : verbetering van de bug “verlies van details” 

� medisch attest : datum van het certificaat niet meer verplicht 

� verbetering van de bug bij het afdrukken van de patiëntenlijst 

� beheer van toegangsrechten van de gebruikers : Access Soft33 + Dm@x, Soft33 alleen of 

Dm@x alleen 

� Zoekcriteria Patiënten:  toevoegen van postcode, stad, palliatieven zorgen, specifieke 

technische zorgen, remgeld 

� Herstel van de back-up : automatische sluiting van de Dm@x voor de restauratie en  

sluiting van Soft33 na de restauratie 

� Patiëntgeschiedenis – remgeld : einddatum = 31/12/2099 in standaard 

� Patiëntgeschiedenis – palliatieven zorgen : einddatum = 31/12/2099 in standaard 

� Updates Soft33 : Als uw software is up to date, geen opening van raam, maar de melding  

"Software Update" verschijnt op de linker onderkant van het scherm 

� Verbetering van de uitprint van de memo zonen 

� Facturen patiënt met overschrijving :  transfer naar de Europese overschrijving 

� Facturen patiënt : toegevoegde van IBAN rekening en BIC van de provider 



� Vervangdossier : toegevoegde van de geschiedenis remgeld 
 
 

6. Versie 6.0.1 

 

� Aanpassing in de versie 6 “outsourcing” 
 
 
 
 

 


