Cyberlab: inrichten van eigen panels
Inleiding
Cyberlab kent twee soorten eigen panels. Met eigen panels voor orderinvoer kunnen gebruikers zelf persoonlijke
bepalingspakketten toevoegen die gebruikt kunnen worden voor orderinvoer op het tabblad “Aanvraagcodes” tijdens
het orderproces. Deze panels worden getoond binnen het tabblad “Eigen Praktijk” en kunnen beheerd worden door
zowel individuele gebruikers als key users.
Daarnaast zijn er eigen panels voor resultaatconsultatie. Zo’n panel werkt als een filter waarmee een vaste selectie van
bepalingen/orderinformatie wordt getoond. Zulke panels kunnen bijvoorbeeld ingericht worden gerelateerde
bepalingen bij elkaar getoond te laten worden.

Beheer door key users
Op dit moment kent Cyberlab geen mogelijkheid om vanaf een account de eigen panels van een ander account te
beheren. De key user moet hiervoor toegang krijgen/nemen tot andermans account. Volg hiervoor de volgende
stappen:
1.

Verander hiervoor het wachtwoord van de gebruiker waarvoor de eigen panels aangepast moeten worden.

2.

Login op het account van deze gebruiker en voer de wijzigingen door.

3.

Wissel naar het account van de key user.

4.

Ga naar het gebruikersinformatiescherm van het account waarvan de eigen panels zijn aangepast.

5.

Zet de instelling “Wachtwoord wijzigen bij volgende aanmelding:” op “Ja” en deel het huidige wachtwoord
met betreffende gebruiker.

De werkinstructie “gebruikers beheren voor key users” bevat aanvullende instructies met betrekking tot beheer van
gebruikersaccounts.

Beheer eigen panels
Het beheren van eigen orderinvoerpanels gaat als volgt:
Klik na inloggen in Cyberlab rechtsboven op je naam, en daarna op
“Instellingen”.
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Navigeer vervolgens in de linker zijbalk naar het kopje “orderinvoer” en klik op “Mijn panels”.

Nu wordt er een zoekscherm getoond waarmee naar eigen panels gezocht kan worden. Klik rechtsboven op “Zoek”
om alle bestaande eigen panels te tonen en eventueel te bewerken, of op “Nieuw” om een nieuw panel aan te maken.

Nieuw orderinvoerpanel aanmaken
Voer bij parameters de gewenste naam in die in het overzicht gekoppeld zal worden aan het eigen panel. Kies
vervolgens binnen de beschikbare tabbladen naar de gewenste bepalingen en vink deze aan. Als het niet mogelijk is
om een bepaling aan te vinken dan komt dat doordat de bepaling niet beschikbaar is voor het profiel dat gekoppeld is
aan de gebruiker.

Klik nadat alle gewenste bepalingen aangevinkt zijn rechtsboven in het scherm op “Aanmaken” om het eigen panel
aan te maken.
Tip: met de knop “Overzicht” rechtsboven in het scherm kan een overzicht getoond worden met de
reeds aangevinkte bepalingen.

Bestaand orderinvoerpanel wijzigen
Navigeer naar Instellingen > Resultaatconsultatie > Mijn panels (zoals hierboven beschreven). Zoek op het panel dat
gewijzigd dient te worden en klik dit aan om het panel te bewerken. Dit panel kan nu bewerkt worden op dezelfde
manier als waarop een nieuw panel aangemaakt wordt.
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Eigen panels voor resultaatconsultatie
Het beheren van eigen resultaatconsultatie gaat als volgt:
Klik na inloggen in Cyberlab rechtsboven op je naam, en daarna op
“Instellingen”.

Navigeer vervolgens in de linker zijbalk naar het kopje “resultaatconsultatie” en klik op
“Mijn panels”.
Nu wordt er een zoekscherm getoond waarmee naar eigen panels gezocht kan worden.
Klik rechtsboven op “Zoek” om alle bestaande eigen panels te tonen en eventueel te
bewerken, of op “Nieuw” om een nieuw panel aan te maken.

Nieuw resultaatconsultatiepanel aanmaken
Voer bij parameters de gewenste naam in die in het overzicht gekoppeld zal worden aan het eigen panel en laat
“Gebruiksdetail” op beide staan. Kies vervolgens binnen de beschikbare tabbladen naar de gewenste
bepalingen/orderinformatie en vink deze aan.
Klik nadat alle gewenste bepalingen/orderinformatie aangevinkt zijn rechtsboven in het scherm op “Aanmaken” om
het eigen panel aan te maken.

Bestaand resultaatconsultatiepanel wijzigen
Navigeer naar Instellingen > Resultaatconsultatie > Mijn panels (zoals hierboven beschreven). Zoek op het panel dat
gewijzigd dient te worden en klik dit aan om het panel te bewerken. Dit panel kan nu bewerkt worden op dezelfde
manier als waarop een nieuw panel aangemaakt wordt.
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