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Amb la renovació de la pantalla Documents d’usuari podràs publicar
documents escanejats

Per saber-ne més:
La pantalla Documents d’usuari permet veure els documents aportats pel pacient que s’han
incorporat al nostre sistema.
L’accés a la nova versió es troba també al menú Pacients, i substitueix l’anterior:
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El programa de documents d’usuari consta d’una pantalla principal que permet veure la llista de
documents que pertanyen al pacient.

Per a cada document es mostra la informació següent (d’esquerra a dreta):
-

Casella de selecció, per indicar relacions entre documents.

-

Indicador de document relacionat amb altres.

- Data en què es va afegir el document al nostre sistema.
- Extensió del document (pdf/jpg).
- Tipus de document (vegeu la llista de tipus disponibles).
- Descripció del document (text informat per a l’usuari).
- Situació de publicació a HCCNet.
- Situació de publicació a HC3.
-

Botó per eliminar el document.

-

Botó per editar el document (les seves propietats, no el document adjunt).

-

/

Icona per visualitzar el document.

Adjuntar un nou document
Per adjuntar nous documents a la llista, s’ha de fer clic al botó
es troba a la part superior dreta del formulari.
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Per afegir el nou document s’han de realitzar els passos següents:
1) Indicar el tipus de document
Inicialment, l’aplicació ens permet triar entre els següents tipus de document:


Altres tipus d’informe



Anàlisis (aportades pel ciutadà)



Informes (aportats pel ciutadà)



Proves (aportades pel ciutadà)



Seleccionar el tipus

Aquesta darrera opció, ‘Seleccionar el tipus’, habilita la part dreta de la selecció i, per tant,
l’usuari pot escollir un tipus més específic de document dintre de la llista següent.
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Aquesta llista, a través de la caixa de text que apareix a la part superior i del botó

que hi ha a

continuació, es pot filtrar indicant part del text.
Ex. Si introduïm el text “prov”, sortiran tots els tipus que contenen aquestes lletres.

Quan se selecciona el tipus de document la pantalla ens indica, a la part inferior, el tipus de
document que podem adjuntar així com la mida màxima permesa.

2) Indicarem una descripció per a aquest document.
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3) Si el tipus de document seleccionat permet la seva publicació a HCCNet, la casella de
verificació

estarà habilitada i marcada, però l’usuari podrà desmarcar-la si no

vol que aquest document es publiqui. Si, per contra, es tracta d’un tipus de document no
publicable, aquesta casella apareixerà deshabilitada i desmarcada.
4) Posteriorment, se seleccionarà el document amb el botó d’examinar i, a continuació, es polsarà
Adjuntar.

5) Finalitzarem el procés fent un clic al botó

.

Editar les propietats d’un document
Des de la llista de documents, sempre que vulguem editar les propietats d’un document, farem clic
al botó

, amb la qual cosa accedirem a la pantalla d’edició.

Aquesta pantalla, similar a la que es va fer servir per adjuntar nous documents però més reduïda,
permet realitzar les accions següents:


Canviar el tipus de document.



Canviar la descripció del document.



Canviar la seva situació de publicació a HCCNet.

Aquesta pantalla no permet canviar el document (pdf/jpg).
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Fer relacions entre documents
Per relacionar documents començarem per seleccionar els documents, marcant la casella

que

apareix a la part esquerra de cada línia de la llista de documents. A continuació, farem un clic al
botó

, que apareix a la part inferior esquerra de la pantalla, emplenarem el títol per a

aquesta relació a la finestra que s’obrirà per a tal efecte, i farem clic a

per finalitzar.

Consultar relacions entre documents
Quan un document forma part d’una relació ve acompanyat, a la llista de documents, de la icona
. Si fem clic sobre aquesta, es mostraran en una finestra modal tots els documents relacionats amb
aquest document.

Dintre d’aquesta pantalla podem:


Canviar el títol a la relació, escrivint-ne un nou títol i desant els canvis amb el botó



Visualitzar el document, amb la icona
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. S’ha de tenir en compte que

Excloure un document de la relació, amb la icona

excloure un document d’una relació no elimina el document, tan sols deixa de formar part
de la relació.
Situació de publicació
A la llista de documents es visualitzen dues columnes que ens indiquen si el document està publicat
a HCCNet i HC3.
Com que la publicació no es realitza en temps real, sinó que aquesta es pot demorar uns
segons/minuts, després d’afegir/editar un document i d’indicar que volem publicar-lo a HCCNet és
possible que a la llista es visualitzi com a “Pendent”. Si volem recarregar la llista de documents, per
veure si el document ja s’ha publicat, podem fer clic a la icona

.

Quan durant la publicació d’un document es produeix un error, el document queda com a
“Pendent”, però acompanyat de la icona

. Situant el cursor del ratolí a sobre d’aquesta icona es

visualitzarà el missatge d’error que hi està associat.
D’igual manera, quan s’elimina un document que està publicat, aquest quedarà a la llista en la
situació “Pendent de baixa” fins que la despublicació sigui efectiva, moment en què el document
desapareixerà de la llista.
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