Single Sign On koppeling Microhis
Subject:

Handleiding inrichten Single Sign On koppeling Microhis

Het is mogelijk vanuit Microhis direct in te loggen in het KIS.
Er hoeft dan niet apart ingelogd te worden in het KIS en ook zal direct de juiste patiënt
geopend worden.
In Microhis moeten hiervoor een aantal instellingen worden gezet.

Eenmalige instellingen per praktijk.
1. Let op, deze instelingen moeten per praktijk worden ingesteld. Het kan zijn dat u binnen
Microhis meerdere praktijken kunt openen, dan moet dit dus meerdere keren worden
gedaan.
2. Ga vanuit het 9 knoppen Hoofdmenu naar Systeembeheer
3. Via het menu 1. Snelle toegang naar Praktijk
4. Selecteer uw praktijk en klik op Wijzigen
5. Open het tabblad KIS-koppelingen
6. Selecteer het vinkje Praktijk gebruikt Vitalhealth
7. Vul bij Sub URL het cluster van VitalHealth in. Bij jullie is
de websitenaam van het KIS bekend. Dit is altijd in deze vorm:
@@@.vitalhealthsoftware.com. Op de plek van de @@@ staat de clusternaam. Dit moet
ingevuld worden bij Sub URL.

8. Klik op Wijzigen
9. Klik op OK
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Eenmalige instellingen per gebruiker.
1. Let op: Deze instellingen moeten per Microhis gebruiker gezet worden. Het kan zijn dat u
binnen Microhis meerdere praktijken kunt openen, dan moet dit dus meerdere keren
worden gedaan.
2. Ga vanuit het 9 knoppen Hoofdmenu naar Systeembeheer
3. Via het menu 1. Snelle toegang naar Medewerker
Zoek hier de medewerker op waarvan u de instellingen wilt
wijzigen en open deze medewerker door op de regel te
dubbelklikken.
4. In het scherm wat dan geopend wordt kunt u uw gebruikersnaam en wachtwoord van het
VitalHealth KIS invullen.

5. De Single Sign On koppeling is ingesteld.

Gebruik van Single Sign On koppeling, hoe werkt het.
1. Bij openen van het dossier van de patiënt ziet u onderstaande knoppen:

2. Bij klikken op de knop ‘VitalHealth’ wordt het dossier van de geopende patiënt direct in
het KIS geopend.
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