Peridos Counseling indienen op de Peridos-website 2019
met Peridos account of met Topicus Zorgportaal account
1. Ga in het hoofdscherm van Orfeus naar de verrekijker

2. KLIK op de Counseling knop onderaan

Het scherm Registratie Prenatale Screening opent

3.Kies het gewenste jaar, of laat het huidige jaar staan zoals reeds is ingevuld
(bij het kiezen van het jaar, zullen ook telkens kaarten uit de 2
voorgaande jaren worden verstuurd, dit op verzoek van Peridos)
4.KLIK 1 keer (dus niet vaker) op de knop links, "naar Peridos" (en heb even
geduld, het vervolg duurt even)
5.De website van Peridos verschijnt met loginscherm

6. Je kunt hier tegenwoordig op meerdere manieren inloggen. 1. met je oude
Peridos account, zolang dat nog geldig is, of 2. met je nieuwe Topicus
Zorgportaal account, wanneer dat al geactiveerd is. In het laatste geval kom je
via een Topicus-scherm ook weer in onderstaand Peridos scherm.

7. Het PERIDOS-scherm opent, tegenwoordig aanvankelijk vaak met tabblad
“Zorgverlening” open

8. KLIK in de tabbalk op de tab "Gegevens"
9. Het scherm "Gegevensoverzicht zorginstelling" opent

10.
11.
12.
13.

Kies zorgonderdeel: Counseling
Kies bronsysteem: Orfeus
Vul evt. de datum in
KLIK in het menu aan de linkerkant op Gegevens aanleveren .

14. Het scherm ''Gegevens aanleveren (Bestand toevoegen)'' opent.

15. Kies bronsysteemmapping: Orfeus Counseling
16. Klik daaronder op de knop Browse
17. Er verschijnt nu een windows verkennerschermpje "Choose file to Upload"

18. KLIK zo nodig in het lege hokje "File name" in het verkennerschermpje,
zodat je cursor daar staat. Meestal stond die daar toch al.
19. DRUK op je toetsenbord de knoppencombinatie CTRL-V in
Dwz: Houd de CTRL-toets (helemaal links op het toetsenbord)
ingedrukt en tik 1 keer op de toets V.

20. Er verschijnt nu een regeltje in het voorheen lege "File name" hokje

21. KLIK daarachter op de knop Open

22. Nu zie je weer het volledige scherm "Gegevens aanleveren (Bestand
toevoegen)"
(het regeltje bij de knop Browse is nu gevuld)
23. KLIK op de knop Toevoegen aan de rechterzijde

24. Er volgt nu een bevestiging dat het Peridos-bestand is ontvangen en
klaargezet voor verdere verwerking.

25. KLIK op de knop Afsluiten, rechtsonderaan
26. Er volgt een Orfeus Mededeling: Wil je het bestand als verzonden
beschouwen ?

27. KLIK op Yes

28. Je komt weer terug in het scherm van de Registratie Prenatale Screening.

29. Sluit het "Registratie Prenatale Screening"-scherm met de pijl rechtsonder
30.Het indienen van het bestand is nu voltooid

