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Programu mRej2.
Sprawdzanie wizyt w Internecie.
Spis treści:
1. Wstęp.
2. Ustawienie parametrów www.
3. Aktualizacja grupowa WWW – Sprawdzenie WWW.
4. Aktualizacja grupowa WWW – Aktualizacja WWW.
5. Sprawdzanie terminów w Internecie.
Ad.1 Wstęp.
Program mRej2 jest to aplikacją desktopowa czyli program instalowany na komputerze.
Do korzystania z programu nie jest wymagany Internet.
Użytkownicy, jeśli chcą, mogą w parametrach programu wybrać opcję korzystania ze
strony internetowej spr.rejestracjawizyt.pl, na której pacjenci/klienci mogą sprawdzać terminy
swoich wizyt.
Aktualizacje danych w Internecie można wykonywać na 2 sposoby:
1. Aktualizacja grupowa polegająca na okresowym przesyłaniu danych do Internetu np. codziennie
wieczorem lub wg uznania.
2. Aktualizacja „online” (od wersji 2.70) , w której dane w Internecie aktualizowane są podczas
dopisywania/zmiany wizyt w programie.
Ad.2 Ustawienie parametrów www.
2.1 Uruchamiamy: „Administrator->Parametry” . Wybieramy grupę „WWW – Parametry www” i
klikamy przycisk „Wybór” .

1

2.2 Wybieramy parametr „Korzystanie z www”, klikamy „Zmień”.

2.3 Jeśli chcemy mieć możliwość umieszczenia terminów wizyt w Internecie i udostępnić naszym
klientom możliwość sprawdzania wizyt w Internecie, to zaznaczamy „Tak” i klikamy „Zapisz”.

Podobnie uzupełniamy parametr „Aktualizacja WWW”, który oznacza aktualizację danych w
Internecie już podczas dopisywania/zmiany wizyt w programie (od wersji 2.70).
Jeśli wybrano „Aktualizacja WWW”, to nie ma potrzeby wykonywania „Aktualizacji grupowej
WWW”.
Jeśli wystąpi awaria Internetu, to wówczas można skorzystać z „Aktualizacji grupowej WWW”,
która pozwala na sprawdzenie ilości wizyt oraz dopisywanie/usuwanie wizyt w Internecie za
wybrany okres.
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Ad.3 Aktualizacja grupowa WWW – Sprawdzenie firmy w WWW.
Przed rozpoczęciem korzystania z WWW należy zapisać/odświeżyć dane firmy w Internecie za
pomocą programu mRej2.
3.1 Uruchamiamy: „Administrator-> Aktualizacja grupowa www” i klikamy przycisk „Odczyt id
firmy w WWW”.

3.2 Jeśli firma nie zostanie wyszukana (na podstawie nazwy i adresu) na stronie
spr.rejestracjawizyt.pl , to klikamy przycisk „Dopisanie firmy w WWW”.
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3.3 Klikamy „OK”.

Ad.4 Aktualizacja grupowa WWW – Aktualizacja danych w WWW.
„Aktualizacja WWW” pozwala na:
1. Sprawdzenie czy w wybranym okresie są wizyty i ile ich jest.
2. Dopisanie/Usunięcie wizyt w WWW za wybrany okres.
4.1 Sprawdzenie ilości wizyt.
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4.2 Dopisanie wizyt.

Przed dopisaniem wizyt za wybrany okres należy usunąć wizyty za ten okres.
Ad.5 Sprawdzanie terminów w Internecie.
5.1 W przeglądarce na stronie spr.rejestracjawizyt.pl wpisujemy login, którym powinien być adres
email podany w gabinecie/zakładzie.
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Jeśli nie znamy lub nie pamiętamy hasła, to klikamy link „Prześlij nowe hasło”, które otrzymamy
pod wskazany adres email.
5.2 Po poprawnym zalogowaniu się wyświetlą się terminy wizyt.

Uwagi końcowe
Odczyt i sprawdzenie firmy na stronie WWW dokonuje się na podstawie nazwy długiej firmy i adresu.
Wyświetlane terminy wizyt dotyczą okresu:
- od 7 dni przed datą bieżącą,
- do przyszłości.
---
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