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Procesbeschrijving logboeken beeldbeoordeling uploaden via SPSRM SharePoint  
SPSRM logboeken uploaden via SharePoint versie AC 20191119 DEF 

 

SPSRM maakt voor het aanleveren van de logboeken beeldbeoordeling gebruik van 

SharePoint. SharePoint is een beveiligde omgeving waar de 3 logboeken door de zorgverlener 

kunnen worden opgeslagen. Het Regionaal Centrum kan de logboeken vervolgens inzien en 

laten beoordelen. Deze manier van uploaden van documenten, maakt het (onbeveiligd)  

e-mailverkeer en uitwisselen van USB-sticks met daarin persoonsgebonden gegevens 

overbodig.  

 

Stap 1:  Je ontvangt een mail van SPSRM op je persoonlijke e-mailadres.  

Daarin staat een link naar een beveiligde map waarin de 3 logboeken kunnen 

worden opgeslagen. Kies voor openen. 

 

Stap 2:  Vervolgens kies je code verzenden.  

Stap 3:  Je ontvangt separaat een mail op hetzelfde e-mailadres met deze  

      code, voer je code in en kiest verifiëren.   

 

    Je bent nu in de aan jou toegekende map in SPSRM SharePoint. Dit is een      

         beveiligde omgeving die enkel voor jou en SPSRM toegankelijk is.  

 

Stap 4 Logboeken in map plaatsen (uploaden)         

- Je ziet in die map SPSRM SharePoint links bovenin de button uploaden.  

- Klik op uploaden en vervolgens op bestanden. Blader door de directory naar het logboek 

en kies uploaden. Je ziet het document direct verschijnen in de map SPSRM SharePoint.   

- Herhaal dit nog 2 keer voor de overige 2 logboeken.  

- Stuur een mail naar info@spsrm.nl dat de bestanden klaar staan.  

- Het opslaan van de logboeken op eigen pc/laptop met daarin de persoonsgebonden 

gegevens raden wij sterk af i.v.m. het vertrouwelijke karakter. Nadat de logboeken zichtbaar 

zijn in de map op SharePoint adviseren wij je deze van de pc/laptop te verwijderen. 

- De map is overigens opnieuw in te zien door in de oorspronkelijke mail stap 1 tot en met 3 

nogmaals te doorlopen.  
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VOORBEELD SPSRM SHAREPOINT (button uploaden) 
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