SURVEY Quick Reference Card
Systeemeisen

Aanvragen Login Survey

- Persoonsgebonden Survey account.
- Internettoegang.
- Webbrowser, bv. Internet Explorer 9 of hoger, Google Chrome.
- Survey moet aangemerkt worden als een vertrouwde website.
Dit kan bij Extra, Internetopties, Beveiliging, Vertrouwde websites.
Neem eventueel contact op met uw systeembeheerder.

Op www.clnicalaudit.nl vindt u onder
dpia.clinicalaudit.nl/documenten het aanmeldformulier.
Dien uw invraag in via dica-servicedesk@mrdm.nl.
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Inloggen
U bereikt Survey via https://survey.dicadesk.eu/
Vul hier uw e-mailadres in.

Hoofdscherm
Indien u voor meerdere registraties registreert kunt u hier wisselen tussen de
registraties.
In dit veld kunt u zoeken naar records die aan uw zoektermen voldoen.
Om te zoeken dienen er minimaal 3 tekens ingevoerd te worden.

Vul hier uw wachtwoord in.

Klik hier om in te loggen.
Klik hier als u uw wachtwoord bent vergeten.
U krijgt dan een mail met verdere instructies.
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Klik hier om uit te loggen.

Invulscherm

Klik hier om een nieuwe patiënt aan te maken.

Standaard staan hier de records behorende bij uw organisatie. De meest recent
aangepaste records staan bovenaan. Na het zoeken vindt u de gevonden records
op basis van de ingevoerde zoekcriteria.

Via deze knop keert u terug naar het hoofdscherm.
Via deze knop keert u terug naar het vorige niveau.
De onderdelen van de registratie. U zit in het roze onderdeel.
Melding dat de wijzigingen automatisch zijn opgeslagen.

Het is verplicht deze vraag in te vullen.
Kies een antwoord door op de button ervoor te klikken.

De naam van het ziekenhuis wordt automatisch ingevuld op
basis van het e-mailadres waarmee wordt ingelogd.
Hier ziet u met welk onderdeel u bezig bent.
Invulveld.

Informatieveld
Als u hier klikt verschijnt er extra informatie in een informatieveld.

Vul hier een datum in volgens het format dd-mm-jjjj.

Servicedesk DICA
Wilt u meer informatie over de registratie? Kijk dan op dpia.clinicalaudit.nl of op www.parkinsoninzicht.nl.
Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact op met de servicedesk van DICA: dica-servicedesk@mrdm.nl.
Op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur te bereiken onder telefoonnummer 088-57 000 10.

