Begrippen en navigatie
MC4
1.

Navigatiebalk

2.

Navigatieknop

3.

Terugkeren naar je dashboard / startscherm

4.

Toegang tot cliënten en afdelingen die binnen jouw autorisatie vallen

5. Toegang tot
▪
▪
▪
▪

6.

Rapportagescherm (lezen en toevoegen)
Werkdocumenten (Ondersteuningsplan, evaluatie)
Formulieren (vragenlijsten)
Documenten (gepubliceerde documenten OP, Externe documenten)

Mogelijkheid om een bericht naar een collega te sturen (chatfunctionaliteit)

7. Toegang tot:
▪
▪
▪
▪

Agenda in dagweergave
Agenda in weekweergave
Toevoegen nieuwe afspraak
Toegang tot te registeren afspraken

8. Toegang naar je takencentrum

9.

Tegel

10. Sterretje = verplicht veld

11. Knop

12. Aanvullende verduidelijking / toelichting per onderdeel / tegel

13. Navigatie naar de volledige informatie / overzicht van dit onderdeel

14. Navigatie naar aanvullende onderdelen / mogelijkheden op basis van een keuzelijst (bv.
toevoegen).

15. Browser en kruimelpadden
15.1. Tijdens het werken in MoreCare4 is het belangrijk dat je er aan denkt géén gebruik
te maken van de pijltjes in de browser om terug te gaan naar de vorige pagina. In
plaats daarvan kun je de pijltjes in het programma zelf gebruiken.

15.2. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van het 'kruimelpad'. Het kruimelpad is
een hulpmiddel om één of meerdere stappen terug te gaan in het proces. Om
terug te gaan klik je op de stap waar je naar toe wilt.

15.3. Je kunt ook meerdere kruimelpaden/tabbladen tegelijk te openen. Je doet het door
op
te klikken. Dit is op iedere plaats in MoreCare4 mogelijk.

Deze optie geeft je de mogelijkheid om heen en weer te klikken tussen bijvoorbeeld een
rapportage, een werkdocument, de agenda, een afdelingspagina, de gesprekken.

Het kruimelpad van de pagina die je op dit moment in beeld hebt wordt altijd rechts
weergegeven. Ook hier kun je één of meerdere stappen terug te gaan in het proces.
betekent altijd jouw eigen dashboard.

