Phonak Target 6.2

Phonak Desktop Fitting Guide voor ALPS

Phonak Target™/ALPS biedt u de mogelijkheid om de gegevens via Phonak Target direct in ALPS in te voeren. Dit proces dat uit één
stap bestaat, voorkomt dat er gegevens dubbel worden ingevoerd en biedt u de mogelijkheid om alle relevante aanpassings- en
abonnementsgegevens voor de Lyric eenvoudig te beheren.
Voor gebruik van Phonak Target/ALPS dient de computer die u gebruikt voor de aanpassing over een internetverbinding te
beschikken.
Na het installeren van Phonak Target, zijn de nieuwe functies automatisch beschikbaar. Bij elke Lyric-aanpassing, maakt Phonak
Target automatisch verbinding met ALPS. Een wizard begeleid u bij de noodzakelijke stappen.
Meer informatie, waaronder de Target/ALPS-video, is ook beschikbaar via web help.
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Een nieuwe klant aanmaken in Phonak Target/ALPS
Om een nieuwe cliënt in Phonak Target aan te maken en een Lyrictoestel uit de voorraad te selecteren:
1. Ga naar [Hoortoestellen] en selecteer de Lyric-toestellen in
[Hoortoestellen]
2. Ga naar [Lyric-configuratie] en klik op [Kies toestel] om het
Phonak Target/ALPS-wizard te openen.

De ALPS-knop geeft de huidige status van de verbinding weer:
• Groen - verbonden
• Zwart - niet verbonden
Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in om in te loggen op uw
Lyric-account.
Wij adviseren u de [Automatische login] functie te selecteren. Deze
tijdbesparende feature maakt het mogelijk ingelogd te blijven in ALPS
zonder dat u uw gegevens opnieuw moet ingeven.
In het geval dat u het wachtwoord bent vergeten, klik op de link
[wachtwoord vergeten] en verander het in www.phonakpro.com direct.

Nu verschijnt de volgende melding [Voeg nieuwe cliënt toe aan uw
ALPS account]. Uw Accountgegevens staan in dit scherm, wat nuttig is
voor praktijken die met verschillende logins werken.

Indien u niet van plan bent de laatst getoonde loginte gebruiken, kies
[Wissel login] onder de ALPS knop en login met een andere naam.
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U kunt nu de voor- en achternaam, geboortedatum en het geslacht van
de cliënt zien, zoals deze zijn ingevoerd in Phonak Target.
De overige informatie (geboortedatum en geslacht) is optioneel. Als u
deze informatie niet wilt overbrengen, kunt u de optie [Voer
aanvullende informatie in] uitvinken.
U wordt vervolgens gevraagd te bevestigen dat de cliënt toestemt dat
zijn/haar data wordt gebruikt door Sonova voor product proces
doeleinden. Als het vakje niet is aangevinkt, kan de aanpassing niet
worden vervolgt.

Selecteer het gewenste type en kies het bovenste toestel aangezien de
vervaldatum van dit toestel het eerst verstrijkt.
Let op: gedateerde toestellen (expired) kunnen niet langer worden
aangepast. Ga daarvoor naar uw dashboard via “wereldbol” en selecteer
“open ALPS”. Selecteer [device return], kies het serienummer en als
reden “expired” en stuur het toestel terug naar Phonak.

Selecteer de gemeten plaatsingsdiepte.

Phonak Target 6.2 | Phonak Desktop Fitting Guide voor ALPS

3

Het type abonnement voor deze cliënt staat standaard ingevuld. Kies de
wijze waarop Phonak aan u factureert.
Zorg dat u een vinkje plaatst in het geval dat de klant Lyric voor tinnitus
behandeling gebruikt.

Phonak Target bevestigd de toestelselectie. U krijgt [Meer informatie]
over het contract in dit scherm of kies [sluit]..Na het selecteren van een
toestel wordt de einddatum van de proefperiode weergegeven in een
overzicht. Voor binaurale aanpassingen wordt u gevraagd om [vervolg
met de andere kant]. Deze actie leidt u direct naar het andere toestel
uit uw depotvoorraad.

Hieronder worden de start- en einddatum van het abonnement, de
einddatum van de proefperiode en de resterende hoeveelheid toestellen
weergegeven.
Nu is het mogelijk de proef eenmalig te verlengen met 10 dagen. De
nieuwe einddatum zal worden weergegeven in Target/ALPS.

Wanneer de bereikte plaatsingsdiepte afwijkt van de gemeten diepte,
kunt u onder [Aanpassing] een gemeten en een bereikte
plaatsingsdiepte invoeren. Er wordt een waarschuwing weergegeven
wanneer de bereikte plaatsingsdiepte dieper is dan de gemeten
plaatsingsdiepte.

Selecteer [Sla instelling op in toestel].
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Door aan het einde van de sessie [Opslaan in database] te kiezen,
worden uw aanpasgegevens gesynchroniseerd met ALPS.

De onderstaande rapporten kunnen worden afgedrukt vanuit het
Afdrukmenu:
Voor de audicien:
• Aanpasrapport
• Gegevensblad Lyric
Voor de cliënt:
• Hoortoestelinstructies
• Communicatietips
• Dagboek met waarnemingen
• Gehoorverlies begrijpen
De diagram rapporten kunnen als volgt worden geprint:
Kies [Instelling], [Rapporten], [Diagram] en kies tussen Versterking of
Output.
Het geselecteerde diagram wordt op het rapport afgedrukt.
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Toegang tot huidige cliënt in uw Phonak Target/ALPS-account verkrijgen
Als de cliënt wel in ALPS staat, maar niet in Target (of bij een eerste
invoer vanuit een ander filiaal) kiest u [Voeg bestaande cliënt toe aan
uw ALPS account].
U dient eerst een cliënt aan te maken in Noah. Hierna worden de
cliëntgegevens overgebracht naar Phonak Target. Ga verder tot u bij het
scherm komt dat u vraagt een cliënt toe te voegen of de gegevens van
een huidige klant te bekijken.
Om Phonak Target-gegevens met de ALPS-gegeven van uw Lyric klant te
verbinden, selecteert u [Bekijk bestaande cliënt in uw ALPS account].

Voeg de juiste Lyric-ID en/of de voor- en achternaam in zoals deze zijn
opgeslagen in ALPS.
U kunt de Lyric-ID terugvinden door in een afzonderlijke browser de
ALPS-portal te openen of deze te zoeken op de afgedrukte Lyric-IDkaart. Klik op Zoek voor het vinden van P#(Lyric ID)
U hoeft alleen de Lyric-ID in te vullen wanneer u voor de eerste keer een
huidige cliënt probeert te verbinden. Bij het opnieuw openen van de
sessie, heeft u automatisch toegang tot de ALPS-gegevens.
Door op de zoekknop te klikken zal P# automatisch worden ingevuld.
Wanneer P# niet automatisch wordt ingevuld, betekend dit dat de cliënt
geen huidige cliënt is of de naam komt niet overeen met de ALPSinformatie.
Wanneer de gegevens van de cliënt gevonden zijn, zal het
Cliëntinformatie scherm alle relevante informatie tonen.
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Het toestel verwisselen (incl. observatie gehoorgang)
Voor het verwisselen van een Lyric-toestel, logt u in bij Phonak
Target/ALPS, gaat u naar [Hoortoestellen], [Lyric-configuratie] en
klikt u op [Verwissel/verwijder toestel].

Selecteer of de aanpasser of de patiënt het toestel heeft verwijderd en
noteer de datum van verwijdering als het voor vandaag was. Selecteer
de bijbehorende verwijderingsreden. Deze redenen zijn onderverdeeld in
vier categorieën (ongemak, toestel- of aanpassing gerelateerd en
proactieve verwijdering).

Door met uw muis over elke verwijderingsreden te bewegen, verschijnen
de 'tooltips'. Deze geven u informatie die u helpt bij het kiezen van de
juiste reden.
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Phonak Target vraagt u ook naar de conditie van de gehoorgang. U kunt
uit de volgende opties kiezen: [OK, gelijk heraanpassing mogelijk],
[OK voor heraanpassing na rust] en [Vereist medische verwijzing].
Wanneer u voor [OK, gelijk heraanpassing mogelijk] kiest, kunt u het
toestel direct verwisselen. Als de gehoorgang geïrriteerd is en rust nodig
heeft of zelfs medische verwijzing vereist, zal het systeem u de daarbij
passende informatie verstrekken.*
De opties voor het toevoegen van opmerkingen bij de
verwijderingsreden en de observatie van de gehoorgang zijn beide
optioneel.

In geval er voor [Vereist medische verwijzing] is gekozen, kunnen
aanvullende details over het oorkanaal moeten worden gekozen.

Als het tweede toestel verwijderd moet worden, kunt u voor [Verder
gaan met andere zijde] kiezen. Bij sommige redenen (geplande
verwijdering, benadering van levensduur toestel en proactieve
verwijdering door clinicus) wordt standaard dezelfde reden ingevuld
voor het tweede toestel. Deze kan echter worden aangepast indien de
verwijderingsreden per zijde verschilt.

* Als u voor [OK voor heraanpassing na rust] heeft gekozen of [Vereist
medische verwijzing], toont Phonak Target de informatie in het
hoofdscherm.
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Voor het verwisselen van een toestel, bent u verplicht te bevestigen dat
het oor de status [OK, gelijk heraanpassing mogelijk] (vandaag) heeft.
Dit doet u door onder in het scherm dit vakje te selecteren. Het
toevoegen van opmerkingen over de gehoorgang van de cliënt is
optioneel.

Na te hebben bevestigd dat het oor direct voor heraanpassing geschikt
is, kunt u een ander Lyric-toestel kiezen om te verwisselen.

De opmerkingen die u invoert, worden opgeslagen onder [Cliënt],
[Aantekeningen].

Let op; wanneer het toestel langer dan 30 dagen werd gedragen, [Easy
Refit] niet werkt en de standaard waarden worden getoond.
-Toestel is verwijderd door aanpasser
-Toestel is vandaag verwijderd
-Geplande verwijdering
-OK, gelijk heraanpassing mogelijk
Klik [Vervang] en kies voor een nieuw toestel.
Indien de criteria niet overeenkomen met de standaard waarden, deze
aanpassen svp.
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Tourist case: een toestel verwisselen voor een cliënt van een andere praktijk
Voor het verwisselen van een Lyric-toestel bij een cliënt waarvoor de
oorspronkelijke aanpassing is uitgevoerd door een andere erkende Lyric
partner, moet u de ALPS-aanpassingsgegevens van deze cliënt kunnen
inzien. Om deze in te kunnen zien, heeft u de persoonlijke Lyric-ID van
de cliënt nodig.
Om de procedure voor deze eenmalige cliënt uit te voeren, dient u de
stappen die bij een nieuwe cliënt horen te doorlopen. Log in bij uw
ALPS-account en selecteer vervolgens [Bekijk bestaande cliënt in een
ander ALPS account (Tourist case)

Voer de Lyric-ID van de cliënt in en controleer of de naam correct wordt
weergegeven (zoals deze gedrukt staat op de Lyric-ID-kaart). Ga verder
met het verwisselen van het toestel en, indien nodig, het aanpassen van
de aanpassingsparameters. Indien de cliënt niet weet wat zijn/haar
Lyric-ID is, kunt u deze opvragen door de klantenservice van Lyric te
bellen.
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Tourist case: er is bij een cliënt van u een nieuwe aanpassing uitgevoerd door een andere erkende
Lyric partner
Wanneer er bij een cliënt van u een nieuwe aanpassing uitgevoerd is
door een andere Lyric-partner, ontvangt u een melding dat ALPS
(nieuwe aanpassing cliënt) niet overeenkomt met Phonak Target (uw
aanpassing). Dit geeft aan dat het serienummer is gewijzigd.
Door op [Doorgaan] te klikken, zal het systeem het nieuwe
serienummer synchroniseren.

Als de andere aanpasser ook de aanpassingsparameters heeft gewijzigd,
wordt er ook melding gemaakt van deze verschillen. U kunt dit oplossen
door de gewenste optie te kiezen.
Let op: de ALPS-gegevens zijn de nieuwste gegevens van de andere
aanpasser en de Phonak Target-gegevens zijn de gegevens die u zelf
eerder al heeft ingevoerd.
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Automatisch verlengen van een abonnement
Twee maanden voordat het abonnement verloopt, krijgt u een
informatie pop-up in Target / ALPS dat het abonnement klaar is voor
automatische verlenging.
Zodra het abonnement gereed is om te vernieuwen, wordt het
automatisch voor nog een jaar verlengd met een jaarlijkse betaling.
Het vernieuwde abonnement wordt automatisch een actief abonnement
zonder proefversie.

In het geval dat de klant anders wenst, heeft u nog steeds de volgende
keuzes voordat het abonnement automatisch wordt verlengd:
1. Vernieuw het contract en kies een ander betalingstype (jaarlijks of
maandelijks)
2. Annuleer de verlenging van het komende abonnement

In het geval dat de klant het abonnement niet meer wil verlengen,
dan is het verplicht om een reden aan te geven wanneer
een annulering van het komende abonnement wordt ingevoerd.
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Een actief abonnement annuleren
Mocht het nodig zijn om een actief abonnement op te zeggen (op basis
van medische complicaties), kunt u dit doen door in het scherm Lyricconfiguratie [Annuleer inschrijving] te kiezen.

Het systeem waarschuwt u dat u op het punt staat een actief
abonnement te annuleren. Om de annulering uit te voeren, kiest u de
bijbehorende annuleringsreden en klikt u op Doorgaan. Het
annuleringsverzoek wordt naar Phonak verzonden.
Let op dat [patiënt overleden] en [heraanpassen is bezwaarlijk] als
nieuwe redenen voor het stoppen van het abonnement zijn toegevoegd.
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Een offline gebeurtenis synchroniseren
Het kan voorkomen dat u een cliënt heeft waarvan de gegevens al via
Phonak Target/ALPS zijn ingesteld, maar u door verschillende redenen
(tijdelijk geen internetverbinding of problemen met uw pc, etc.)
genoodzaakt bent om tijdens een of meerdere sessies offline te werken.
Hierdoor zijn de nieuwe gegevens in Phonak Target niet
gesynchroniseerd met ALPS.

Het verwijderen van een toestel in de offline modus verloopt op
dezelfde manier als het verwijderen van een toestel in de online modus.

U wordt gevraagd een nieuw toestel in te voeren.
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Voer zowel het serienummer als de code die zichtbaar is op de Lyricverpakking in. Vervolgens voert u de gemeten plaatsingsdiepte in. Indien
nodig, kunnen de aanpassingsparameters aangepast worden.

Wanneer het probleem verholpen is en u Phonak Target/ALPS weer kunt
gebruiken, ontvangt u voor elke cliënt waarvoor offline de aanpassing is
uitgevoerd een melding met een oranje uitroepteken: [Sessie niet
opgeslagen in ALPS].

Zodra Phonak Target weer met ALPS is verbonden, zal de synchronisatie
automatisch plaatsvinden

Na een offline aanpassing, zijn er logboeken beschikbaar op uw pc.

Een groen vinkje geeft aan dat de synchronisatie is gelukt.
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De startpagina van ALPS en rapporten
Sommige handelingen vereisen een directe link met ALPS:
•
•
•
•

Open ALPS
Klantdetails
Print Lyric ID card
Rapporten

•
•
•

Rapporten afdrukken
Toestelhistorie
Toesteldetails

In ALPS kunt u de volgende details op het beginscherm zien:
•
•
•
•
•

Onvoltooid(e) (abonnementen)
Abonnementen die de vervaldatum naderen
Proeven
Toestellen die de vervaldatum naderen
Toestellen die zich meer dan 120 dagen in het oor bevinden
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Onder [Home], [Proef] kunt u op de afzonderlijke velden sorteren en
binnen deze velden zoeken. Hiermee kunt u eenvoudig te weten komen
wat de einddatum van de proefperiode van uw cliënt is.

Om te registreren voor een automatische email, logt u in via [Patient
notification settings] en noteert u het gewenste emailadres. Deze
informatie email geeft meer details over de volgende zaken:
• Trials die aflopen
• Contracten die vernieuwd kunnen worden

Wanneer de cliënten zijn geïnformeerd, kunt u ze van de lijst
verwijderen door te klikken op [Renewed] of [Confirmed]. De
cliëntnaam zal niet langer op de lijst voorkomen van cliënten die in
aanmerking komen voor contractverlenging of einde trial. De lijst is te
vinden onder [List of contacted patients].
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Onder [Inventory Audit] kunt u het overzicht van uw depotvoorraad
van Lyric-hoortoestellen bekijken of afdrukken.

Indien een toestel geretourneerd moet worden aan Phonak, kiest u voor
[Device Return] en klikt u op het bijbehorende serienummer en de
desbetreffende reden voor het retourneren.

In het tabblad [Rapporten] vindt u alle belangrijke rapporten die u
nodig heeft voor het afhandelen van abonnementen en het verwerken
van toestellen

Deze rapporten zijn te sorteren op start- en einddatum en ze kunnen
bewerkt en geëxporteerd worden als Microsoft Excel-bestand.
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Uitgebreidere logregistratie voor support inschakelen
Als u problemen ondervindt met Phonak Target, kan een uitgebreidere
logregistratie onze Target-softwaresupport helpen de oorzaak te
traceren.

Sla de logbestanden op uw pc op en verstuur ze naar uw Lyriccontactpersoon.

Informatie en beschrijving van de symbolen en systeemeisen
Informatie en beschrijving van de symbolen en een overzicht van de systeemeisen staan in de Phonak Target Aanpasgids
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