Wijzigingsformulier Intramed OnLine
Debiteurnummer Intramed:

…………………………………………

Datum:

…………………………………………

Naam praktijk:

…………………………………………

Telefoonnummer:

…………………………………………

Hiermee verklaart ondergetekende tekenbevoegd te zijn namens bovengenoemde praktijk:
Naam:

………………………………………… M

V

Wanneer gaat de wijziging in: Per direct
Of ingangsdatum:
…………………………………………
(Wijzigingen worden binnen 5 werkdagen doorgevoerd na de aangegeven datum en alleen gemaild
naar het e-mail adres wat is vermeld in de bijlage II).
Handtekening

ALGEMENE INFORMATIE (Vanaf nu één soort account met 1 tarief) ¹
Met een online account kun je overal werken waar internet is. We leveren standaard VPN software mee
om veilig te kunnen inloggen. Alleen in specifieke situaties (o.a. hoogbeveiligde omgevingen, Citrix Thin clients) zal er getest moeten worden of het technisch mogelijk is om het standaard account te
kunnen gebruiken. Is dit niet mogelijk, dan ontvang je een platina account zonder extra servicekosten.
Met dit account log je in met een z.g. token, hiervoor worden wel eenmalig kosten berekend².
MAC-OS (Apple): Mogelijk met Intramed OnLine i.c.m. de App “Remote Desktop”.
Uzi-middelen: Je hebt een Uzi-certificaat nodig onder het domein van Intramed OnLine. Een Uzi-pas
werkt helaas niet altijd in de online omgeving, wij kunnen hiervoor dan ook geen garanties geven. Klik
hier voor meer informatie over het Uzi-certificaat.
EXTRA’S VOOR ONLINE KLANTEN
Gratis praktijkwebsite: Bij Intramed OnLine kun je kosteloos een WordPress praktijkwebsite krijgen.
Intramed mobiel: Via smartphone of tablet met internetconnectie kun je je eigen Intramed-agenda
raadplegen en (deels) beheren. Hier vind je meer informatie.
AfsprakenApp: is de digitale afsprakenkaart waarmee de patiënten afspraakherinneringen krijgen via
sms, e-mail of pushbericht. De abonnementskosten van de basisversie zijn gratis bij Intramed OnLine,
exclusief aansluitkosten en verzendkosten. Meer informatie en aanvragen gaat via
http://www.intramed.nl/afsprakenapp.
De online diensten zijn onderdeel van Intramed PLUS. Je cliënt kan zich vanuit huis 24/7 aanmelden
bij de praktijk. Daarnaast kun je vragenlijsten online klaarzetten zodat de cliënt deze thuis kan invullen.
De online diensten zijn beschikbaar voor praktijken die met Intramed Online werken.

TARIEVEN INTRAMED ONLINE
Alle tarieven staan op onze website: http://www.intramed.nl/prijzen/, In combinatie met Intramed PLUS
ontvang je extra korting.
EENMALIGE KOSTEN
INCL. BTW
Extra account of administratie
€ 39,00
² Token (alleen bij platina account)

€ 121,00

Wijzigingen accountnaam of administratienaam

€ 39,00

Wijzigingen type account

€ 0,00

Verwijderen account

€ 39,00

1.

EXTRA INLOGACCOUNTS

Aantal Extra accounts:

………………

Vergeet de accountnamen² niet in te vullen!

ACCOUNTNAAM²

KOPPELING FRM

Bijzonderheden¹:

2.

EXTRA ADMINISTRATIES³

Aantal Extra administraties³:
NAAM ADMINISTRATIE

………………
KOPPELING
ONLINE DIENSTEN

KOPPELING
INTRAMED MOBIEL

¹ Het standaard account is het z.g. dynamische account. Mocht je op dit moment basic of platina
accounts afnemen, en wil je dit ook voor een nieuwe account vermeld dit dan bij bijzonderheden.
² De accountnaam wordt na oplevering de gebruikersnaam om in te loggen in de online omgeving.
Het is van belang dat deze naam uniek is als inlognaam.
³ Met administraties wordt bedoeld een database met eigen patiënten en aparte agenda.

3.

WIJZIGINGEN BIJ BESTAANDE ACCOUNTS EN/OF ADMINISTRATIES

Wil je de naam wijzigingen van een bestaand inlogaccount of administratie/database?
Wil je het soort account wijzigingen naar het standaard (dynamisch) account? ( geen eenmalige
kosten) Hieronder kun je alle wijzigingen doorgeven.
(OUDE) NAAM
OMZETTING ACCOUNT
INDIEN VAN TOEPASSING: NIEUWE
ACCOUNT
VAN… ---> NAAR …
ACCOUNTNAAM
(BASIC PLATINA NAAR DYNAMISCH)
--->
--->
--->
--->
--->
Administratienaam: huidige naam: ……………………………….……

Nieuwe naam: .……………………………………

Kapotte token omwisselen : wanneer de token door courant gebruik defect is kun je deze gratis
omwisselen, mits de oude token retour wordt gestuurd. Je kunt de token sturen naar onderstaand
adres.
Tokennummer:
…………………………………………
Naam account waar de token aan is gekoppeld: …………………………………………

4.

VERWIJDEREN ACCOUNTS EN/OF ADMINISTRATIES

Hoeveel inlogaccounts wil je verwijderen
Facturatie stopt met ingang van het nieuwe kwartaal
ACCOUNTNAAM VAN HET TE VERWIJDEREN
ACCOUNT

:

………………

BASIC PLATINA OF DYNAMISCH (STANDAARD)

Welke administratie³ wil je verwijderen uit de online omgeving?:

…………………………………………

…………………………………………
(Zorg dat je tijdig een veiligheidskopie maakt van de verwijderde administratie)
Wil je FysioRoadmap verwijderen uit de online omgeving?:
(Zorg dat de gegevens over zijn gezet in Intramed of zorg voor een veiligheidskopie)
Graag volledig digitaal invullen, printen, ondertekenen en mailen naar administratie@intramed.nl
Of per post: Intramed B.V., Antwoordnummer 10062, 2740 VB Waddinxveen,

