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Overzicht pagina
In EyeStore is het mogelijk om de weergave van de klantenkaart aan te passen. Zo kunt u gedeeltelijk
zelf bepalen wat er wordt weergegeven in ‘Overzicht 1’ en ‘Overzicht 2’. Zodra u een klantenkaart
opent wordt er onder de NAW gegevens van de klant ‘Overzicht 1’ weergegeven. Voorbeeld:

Bij de bovenstaande opticien is ingesteld dat ‘Overzicht 1’ de volgende items bevat:
- Brilorder
- Oogmeting
- Lensorder
- Lenscontrole
Het aanpassen van de items in ‘Overzicht 1’ en ‘Overzicht 2’ gaat als volgt:
Open EyeStore met voldoende rechten en ga naar ‘Instellingen’, ‘Bedrijf’ en klik op de naam van de
winkel. Open nu het tabblad ‘Configuratie’ en klik rechts beneden op ‘Wijzig’. Onderaan zie u de
‘Overzicht pagina’s’.

Als voorbeeld gaan we ‘Verkoop order’, ‘Memo’ en ‘Bestanden’ toevoegen aan ‘Overzicht 1’ en de
‘Spleetlamp’ en ‘Fundus’ koppelen we aan ‘Overzicht 2’.
Klik op het pull-down menu naast ‘verkoop order’ en selecteer ‘Overzicht 1’.
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Klik op het pull-down menu naast ‘Memo’ en selecteer ‘Overzicht 1’.

Voer deze procedure ook uit bij ‘Memo’.
Selecteer bij ‘Spleetlamp’ en ‘Fundus’ ‘Overzicht 2. De instellingen zien er dan als volgt uit:

Druk nu rechts onder op de knop ‘Opslaan’.
Open nu een willekeurige klant. Onder de N.A.W. gegevens ziet u het ‘Overzicht1 en u kijkt naar het
bovenste blok met de NAW gegevens en daar onder het ‘Overzicht 1’:

Het is ook mogelijk om de pagina’s in zowel ‘Overzicht 1’ als in ‘Overzicht 2’ te laten zien.
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