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Sinds vorige nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrief dateert alweer van anderhalf jaar geleden en je kan stellen, geen nieuws is goed nieuws. En voor
OPERA is dit wel het geval! Het loopt goed: enkele nieuwe leden, waaronder Franstalige, hebben ons vervoegd,
waaronder ook een tweetalig gangmaker en met veel nieuwe aanvragen is het aanbod van beschikbare soorten
aanzienlijk uitgebreid. De stuurgroep Alle eindgebruikers kunnen nu aan bestaande soorten documenten uploaden en
documenten hebben een taalcode. Omdat de doorlooptijd soms toch te lang is, gaan we zeer binnenkort je de
mogelijkheid geven om de soort direct na aanvraag, inclusief de voorgestelde onderhoudsclassificatie, te kunnen
downloaden. Meer hierover en ander nieuws lees je verder.

Cijfers
Er zijn nu 25 aangesloten ziekenhuizen en het platform bevat meer dan 9000 beschikbare
instrumentensoorten met ruim 12000 documenten en afbeeldingen. De exacte doorlooptijd heb ik
dit keer niet berekend (is een tijdrovende klus), maar we zijn ons ervan bewust dat hij korter
moet kunnen. We werken aan een snellere beschikbaarheid na de aanvraag en een notificatie bij
vrijgave.

Documenten
Iedere eindgebruiker kan nu aan elke bestaande instrumentensoort documenten uploaden,
wat we aan iedere eindgebruiker aanmoedigen om te doen wanneer hij opmerkt dat hij in het
bezit is van documentatie die nog niet in OPERA beschikbaar is. Ook documenten met status
“Concept” kan je downloaden. Sinds midden vorig jaar is een taalcode opgeven bij
documenten noodzakelijk. Hoe je dit doet lees je bij NIEUWS op jouw OPERA dashboard.
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Rechten om te valideren
Het is niet productief dat wanneer je een nieuwe soort aanvraagt, je niet onmiddellijk
verder kan, en moet wachten op vrijgave.
We gaan ervan uit dat, als je een aanvraag doet, je even nauwkeurig aan de slag gaat
alsof OPERA niet zou bestaan. Daarom gaan we iedere gebruiker validatierechten geven
zodat je jouw aanvraag direct een 1ste validatie geeft en je ze dan direct kan downloaden
in afwachting van “vrijgave”.
Als een collega een nog niet “vrijgegeven” soort wilt downloaden, moet hij ze ofwel zelf een 2de validatie geven (vrijgave),
of geduld hebben tot iemand zich geroepen voelt om dit te doen. Je zal dus in alle gevallen verder kunnen.

Paneel “Nieuws” op dashboard
Hiermee verwijs ik naar het paneel “Nieuws” op jouw OPERA dashboard. Dit paneel
bevat een aantal items met informatie die we met jou willen delen.
Onze ervaring leert dat deze berichten zelden of nooit worden gelezen,
niettegenstaande ze meestal erg waardevol kunnen zijn voor jouw OPERA-gebruik.
Je krijgt het volledige bericht
te zien door op een titel te
dubbelklikken.
Eens een bericht geopend
kan je in die lijst naar de
andere berichten bladeren.

Niet Medische apparatuur
“Niet Medische apparatuur” in OPERA registreren, blijkt bij navraag niet eenvoudig omdat die
bij alle Ultimo gebruikers niet uniform in de zelfde context steekt en op dezelfde manier wordt
behandeld. Het is bijgevolg niet voor de hand liggend om ze in OPERA te registreren om ze
context-overschrijdend te kunnen downloaden. We kregen hierover amper reactie sinds vorige
nieuwsbrief. Het blijft wel een aandachtspunt.

Installaties
Voor Installaties met bijhorende risicoanalyse is wel grote interesse. Hiervoor is
een team samengesteld dat onderzoekt in hoeverre dit mogelijk kan uitgewerkt
worden.
Het voor de hand liggend platform is OPERA en mogelijk daar als een uitbreiding
van het Medische Technologie abonnement te voorzien, maar we zijn nog lang niet
zo ver! Laat ons jouw interesse weten.
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Binnenkort
Gaan we de vrijgave van de extra rechten in productie nemen, dit zullen we aankondigen in
“nieuws”, volg dit dus op!
Deze update wordt dan gedocumenteerd in het paneel “handleidingen”. We overwegen ook
een introductie (al of niet online) te organiseren zodat jullie helemaal mee zijn en vlot met de
aangekondigde wijzigingen overweg zullen kunnen.

Dashboard: Mijn open aanvragen
Op jouw dasboard staat onderaan een paneel met
“Mijn open aanvragen”? Het getal daarin geeft het
aantal aanvragen weer waarvoor je nog actie moet
ondernemen en dan “indienen”.
Zolang een aanvraag open staat kan ze niet
worden gevalideerd. Open aanvragen worden
trouwens na 2 maanden verwijderd (“Geweigerd”).

Groetjes,
Dirk Callens, UZA, namens de OPERA gangmakers

