Aan de slag met Accu-Chek® Smart Pix
Software Gegevensuitwisseling tussen
zorgverlener en persoon met diabetes
1. Bespreek samen hoe je Accu-Chek Smart Pix Software wilt gebruiken voor
optimaal diabetesmanagement.
2. Op basis van deze afspraken stuur je jouw datagegevens per e-mail naar je
zorgverlener toe.
3. De zorgverlener importeert vervolgens de gegevens in Accu-Chek Smart Pix Software en
bekijkt de data.

Gegevensbestanden per e-mail versturen
Stap 1

Lees, zoals je gewend bent, de bloedglucose- en/of insulinepompgegevens uit met
Accu-Chek Smart Pix Software. Sla de gegevens vervolgens op. Klik hiervoor op de
knop Opslaan in de navigatiebalk

Stap 2

Klik vervolgens in de navigatiebalk op de knop E-mail. Het
venster Rapport per e-mail versturen opent.
Stap 3

Vink het vakje Gegevensbestand aan de e-mail toevoegen
aan.
Indien je rapporten in pdf-formaat aan de e-mail wilt
toevoegen, selecteer de gewenste rapporten door erop te
klikken.
Klik vervolgens op OK

Stap 4

Een e-mail met de geselecteerde
gegevens opent in het e-mailprogramma van de computer. Het gegevensbestand is ter illustratie gemarkeerd.
Typ het e-mailadres en verstuur de e-mail.

Ga voor meer informatie naar www.accu-chek.nl/databeheer/smart-pix of bel 0800 - 022 05 85 (gratis).
ACCU-CHEK en ACCU-CHEK SMART PIX zijn handelsmerken van Roche. © 2015 Roche

Per e-mail ontvangen gegevensbestanden
importeren
Stap 1

Open de ontvangen e-mail en sla het
gegevensbestand (.dia) op de computer op,
bijvoorbeeld in een aparte map met de naam
mailbestand Smart Pix.
Klik hiervoor op het gegevensbestand (rechtermuisknop) en kies Opslaan als.

Stap 2

In de Accu-Chek Smart Pix Software, open je de patiëntenlijst ( zie de
navigatiebalk)

Klik vervolgens rechtsonder op Gegevensbestand importeren.
Selecteer het te importeren
gegevensbestand, dat je onder stap 1 hebt
opgeslagen. Klik vervolgens op Openen.
De geïmporteerde gegevens worden nu op
het scherm weergegeven.
Stap 3

Sla de geïmporteerde gegevens vervolgens op door deze aan een bestaande
gebruiker toe te voegen. Of sla deze als nieuwe gebruiker op.

Ondersteuning gewenst?
De medewerkers van Roche Diabetes Service helpen je graag bij al je vragen rondom
Accu-Chek Smart Pix software. Of dit nu gaat om downloaden en installatie of het eerste gebruik.
Aarzel niet om ons te bellen op 0800 - 022 05 85. De Roche Diabetes Service is iedere werkdag
bereikbaar tussen 8:30-17:00 uur. Voor meer informatie: www.accu-chek.nl/databeheer/smart-pix

ACCU-CHEK en ACCU-CHEK SMART PIX zijn handelsmerken van Roche. © 2019 Roche

www.accu-chek.nl
Roche Diabetes Care Nederland B.V.
Transistorstraat 41
1322 CK Almere

