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Sådan indberetter du RKKP til KiAP gennem WinPLC
Vi modtaget henvendelser om RKKP-indberetning, og derfor har vi udfærdiget denne
gennemgang, så du kan blive fortrolig med at indberette til RKKP gennem WinPLC.
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Du vil ikke længere modtage en pop-up-besked om RKKP-indberetning, når du har
aktiveret KiAPs løsning med RKKP-knappen i WinPLC. Til gengæld muliggør knappen,
at du kan indberette alle patienter samtidig. Her viser vi, hvordan du gør.
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STEP 1: Aktiver RKKP i WinPLC
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For at kunne indberette skal du først aktivere RKKP i WinPLC. Klik i topmenuen på
Opsætning > Forløbsplaner tilmelding, og sørg for, at 'RKKP KOL' og 'RKKP Diabetes'
er vinget af. Herefter bliver knappen RKKP synlig øverst til højre i WinPLC.

STEP 2: Indberet patienter på RKKP-siden
Når du klikker på RKKP-knappen i WinPLC, bliver du sendt til KiAPs RKKP-side, hvor
du kan indberette alle patienter med knappen Indberet alle.
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STEP 3: Godkend anmodninger i WinPLC
Når du har indberettet patienter på RKKP-siden, vil du i højre side af WinPLC under
Kommunikationsstatus > FLP til RKKP, modtage en anmodning om at sende data. Her
kan du også godkende alle anmodninger med ét klik.

Ønsker du mere information?
Du kan få flere oplysninger om indberetningsdelen hos KiAP. De har lavet guides til
at komme i gang med indberetning samt hvordan du indberetter enkelte patienter.
Du finder dem her: KOL-indberetning - Diabetes-indberetning
Har ovenstående givet anledning til spørgsmål, er du som altid velkommen til at
kontakte vores support på tlf. 72 60 29 65.
Mange venlige hilsner
A-Data A/S – en del af EG
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