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Single Sign On | Koppeling met
Externe toepassingen

1.1 Inleiding
In 2008 hebben Vital Health Software, Porta Vita, Promedico en PharmaPartners het HIS-KIS
Convenant afgesloten. Het doel van het HIS-KIS Convenant is een communicatiestandaard te
ontwikkelen tussen systemen van zorgverleners in de ketenzorg. In 2010 heeft hiervoor een
zogenaamde Proof of Concept plaatsgevonden, welke met positief resultaat is afgesloten. In
2011 wordt gestart met het operationaliseren van het HIS-KIS Convenant. Begin 2011 is het
eerste onderwerp opgeleverd; de Single Sign On toepassing.
Inmiddels wordt de Single Sign On toepassing ook door andere partijen ingezet en dus
breder toegepast. Voorbeelden van partijen zijn een KIS of een zorgverlenersportaal.
De functionaliteit maakt het mogelijk om vanuit een patiëntdossier in Medicom in te loggen
op het portaal van een externe toepassing en deze in de context van de patiënt te openen.
Op deze wijze is het aantal handelingen om een externe toepassing te starten tot een
minimum beperkt (één muisklik vanuit het patiëntdossier).
Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dient door PharmaPartners een aantal
instellingen gedaan te worden. U neemt hiervoor contact op met uw accountmanager van
PharmaPartners.

1.2 Aansluitproces
Bij de implementatie van een externe toepassing kan een koppeling naar deze toepassing
vanuit Medicom worden geactiveerd. Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken
dient het volgende proces te worden doorlopen:
1.

Inventarisatie (welke toepassing en welke URL (webadres)). Actie door klant i.s.m.
projectmanager PharmaPartners.

2.

Inrichting en publicatie URL (door PharmaPartners Service Center / Services).

3.

Instellen proxy (adres proxyserver en poortnummer). Actie door klant of
projectmanager PharmaPartners, zie paragraaf "Instellingen in Medicom |
Praktijkniveau" .

4.

Instellen gebruikers (actie door klant, zie paragraaf "Instellingen in Medicom |
Medewerkerniveau").

Na deze stappen kunt u gebruik maken van deze nieuwe toepassing. De laatste twee
stappen worden hieronder toegelicht.
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1.3 Instellingen in Medicom
De instellingen ten behoeve van de koppeling met de externe toepassing doet u in Medicom
via het hoofdmenu (

) – Praktijkbeheer – Onderhoud Instellingen – Verzameling:

Externe toegang:

1.3.1

Praktijkniveau

Er zijn geen instellingen op praktijkniveau nodig. Deze worden door PharmaPartners (in
overleg met de leverancier van de externe toepassing) ingesteld.

1.3.2

Medewerkerniveau

Een niveau lager op medewerkerniveau legt u per medewerker een gebruikersnaam en
wachtwoord vast voor toegang naar een gekoppeld portaal:

Gebruikersnaam voor connectie
Hier dient elke medewerker de gebruikersnaam van de externe toepassing in te geven om in
te kunnen loggen op het portaal van de externe toepassing. Dit doet u nadat door
PharmaPartners de benodigde instellingen voor de koppeling met de externe toepassing zijn
gedaan.
Wachtwoord voor connectie
Hier dient elke medewerker het wachtwoord van de externe toepassing in te geven om in te
kunnen loggen op het portaal van de externe toepassing. Dit doet u nadat door
PharmaPartners de benodigde instellingen voor de koppeling met de externe toepassing zijn
gedaan.
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1.4 Ketenzorg website openen vanuit dossier
Nadat de instellingen door PharmaPartners en in Medicom zijn gedaan, kunt u vanuit het
dossier van een patiënt een Externe toepassing openen via de menuoptie Acties in de
menulijst links in het dossier. In de menubalk is onder het onderdeel 'Dossier' dezelfde optie
toegevoegd.

Deze mogelijkheid is beschikbaar wanneer:


er een externe toepassing is geconfigureerd voor de praktijk;



er een gebruikersnaam is ingesteld voor de ingelogde medewerker voor de website;



er een wachtwoord is vastgelegd voor de ingelogde medewerker voor de website;



er bij de patiënt in de stamgegevens een geldig BSN is geregistreerd.

Via deze knop wordt het portaal van de externe toepassing in een webbrowser (bijvoorbeeld
Internet Explorer) geopend. Het portaal toont het patiëntdossier van de patiënt waarvoor in
Medicom op de knop Externe toepassing openen is geklikt. De zorgverlener kan direct
zijn/haar werkzaamheden op het portaal beginnen.
N.B. wanneer er meer dan één externe toepassingen ingesteld zijn voor de praktijk,
bijvoorbeeld toegang tot het KIS en toegang tot een zorgverlenersportaal, dan
wordt een tussenscherm getoond waarin u aangeeft welke toepassing u wilt
openen.

