Voor patiënten!
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Stap 1: Hoe een patiënten account aanmaken
U zal een e-mail ontvangen van uw zorgverlener met als onderwerp: "Uw zorgverlener nodigt u uit om u aan te sluiten bij diasend®".
Klik op de link [klik hier om te beginnen] in deze e-mail en volg de onderstaande stappen.

Indien u deze e-mail niet heeft ontvangen, kan u een account
aanmaken op www.diasend.com door "Nederland" te kiezen in
het vervolgkeuzemenu en vervolgens op de knop
"Maak uw diasend®-account aan" te klikken.
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Persoonlijke informatie
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Vul uw e-mail adres in en kies dan een wachtwoord voor uw
diasend® account. Klik op ga verder.

Vul uw persoonlijke informatie in. Klik op ga verder.

Gegevens delen
Indien u een uitnodiging heeft ontvangen van uw zorgverlener zal het kliniek-ID
reeds zichtbaar zijn. Dit is het unieke ID nummer van uw ziekenhuis die u ertoe
in staat stelt om uw gegevens te delen met hen. Klik op ga verder.
Indien u geen uitnodiging heeft ontvangen, kan u het kliniek-ID later
aanvullen. Werk de registratie af, log in in uw account en kies voor de
"Account admin" optie.
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Registratie bevestigen
Vink het vakje aan om de voorwaarden te bevestigen. Klik op ga verder.

Download en installeer de diasend® uploader
Installeer de diasend® uploader op uw PC of Mac, door op het relevante
icoontje te klikken. Volg de installatie instructies op het scherm.

Hulp nodig?
Contacteer ons op nederland@diasend.com of 0800-0235 145

Stap 2: Hoe te beginnen met het
		 uploaden van data naar diasend®
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Start de diasend® uploader

Sluit de kabel aan

Dubbelklik op het diasend® uploader icoontje
op uw computer (indien u gebruik maakt van
een Mac, ga dan naar de "applicaties folder"
of "launchpad" om de diasend® uploader te
vinden).

Sluit de kabel van uw apparaat aan op
een USB poort van uw computer.
Let op: Indien u data van een Omnipod® PDM wil
uploaden naar een Mac computer die geproduceerd
werd voor mid 2012, en gebruik maakt van de versie
OS X El Captian, dient u een externe USB hub te
gebruiken om de PDM aan te sluiten.
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Sluit uw kabel aan op
uw apparaat

Het apparaat zal beginnen
uploaden

Sluit uw apparaat aan aan de kabel, of
plaats uw apparaat voor de IR lezer.

Gelieve het apparaat niet te ontkoppelen
voordat de upload afgerond is.

Let op: Voor specifieke instructies omtrent het
uploaden van uw apparaat, kan u gebruik maken
van de diasend® beknopte handleiding op
support.diasend.com.
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Bevestig uw account

Bekijk uw data

Bevestig uw gebruikersnaam (het e-mail
adres) en wachtwoord dat u heeft gekozen
bij de registratie van uw account.
Klik op Log in.

Log in op www.diasend.com en bekijk
uw data.
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