Begrippenlijst
Z-Netwerken

Partner van VANAD Enovation voor ZorgMail. Z-Netwerken biedt ZorgMail aan binnen haar regio aan zorgorganisaties en
gemeenten. De organisatie werkt samen met partners Sleutelnet (regio Leiden e.o.) en Stichting REN West-Brabant (regio
West-Brabant). Z-Netwerken heeft een eigen servicedesk voor ondersteuning.

https://z-netwerken.nl/

VANAD Enovation

De leverancier van ZorgMail.

http://zorgmail.nl/

Edifact of EDI

Edifact is een berichtstandaard voor het uitwisselen van gegevens. Een Edifact bericht wordt binnen het EPD verzonden of
ontvangen. Het bericht heeft een vaste opmaak en bestaat uit platte tekst. Door de vaste opmaak kan het bericht gekoppeld
worden aan het EPD. Dit wordt ook wel een gestructureerd bericht genoemd. Voorbeelden van EDI berichten zijn: MEDVRI,
MEDLAB, MEDSPE, XML etc

http://zorgmail.nl/zorgmail/
modules/edi/

EDI-postbus

ZorgMail-adres dat ingesteld wordt in het EPD. Bijvoorbeeld: 50001234@lms.lifeline.nl

http://zorgmail.nl/zorgmail/
modules/edi/

Lifeline

Oude benaming voor ZorgMail.

Lifelink of Comfort

Module die ervoor zorgt dat berichten naar ZorgMail worden verzonden en/of worden opgehaald bij ZorgMail.

M.Center of
Feedback

ZorgMail online omgeving die vanaf elke willekeurige computer met internetverbinding veilig bereikt kan worden. In M.Center
kunnen automatische waarschuwingen worden ingesteld, het archief geraadpleegd, rapportages gemaakt en indien gewenst
berichten herzonden.

https://www.zorgmail.nl/ca
s/login?service=https%3A
%2F%2Fwww.zorgmail.nl
%2Ffeedback%2Fj_spring
_cas_security_check

ZorgMail

ZorgMail is de beveiligde berichtendienst waarmee je beveiligd kunt communiceren in de zorg.

https://znetwerken.nl/zorgmail/#ve
rder

ZorgMail
Adresboek

Online adresboek waar de ZorgMail adressen (EDI-postbus en Secure Mail) van ZorgMail deelnemers in te vinden zijn. Het
adresboek is alleen toegankelijk voor ZorgMail deelnemers door middel van een inlog.

https://www.zorgmail.nl/ca
s/login?service=https%3A
%2F%2Fwww.zorgmail.nl
%2Ffeedback%2Fj_spring
_cas_security_check

ZorgMail App

Kan gebruikt worden als er geen gebruik wordt gemaakt van een EPD of als het EPD geen koppeling heeft met ZorgMail.
Met de ZorgMail App kun je EDI berichten versturen naar een ZorgMail deelnemer.

http://zorgmail.nl/zorgmail/
modules/app/

ZorgMail File
Transfer

ZorgMail module voor huisartsen waarmee dossiers vanuit het HIS kunnen worden uitgewisseld tussen huisartsen.

https://filetransfer.zorgmail
.nl/#/dashboard

ZorgMail
Messenger

Beveiligde communicatietool voor tablet of smartphone. ZorgMail Messenger is een beveiligde Whatsapp oplossing voor de
zorg.

ZorgMail Secure
Mail: Hosted Mail

Beveiligd mailen met een @zorgmail.nl adres dat gehost wordt bij de leverancier van ZorgMail.

http://zorgmail.nl/zorgmail/
modules/secure-e-mail/

ZorgMail Secure
Mail: Safe Relay

Koppeling van een eigen domein (bijvoorbeeld info@praktijkjansen.nl) met ZorgMail, waardoor je beveiligd kunt mailen.

http://zorgmail.nl/zorgmail/
modules/secure-e-mail/

ZorgMail

Algemeen
Authenticatie

Authenticatie is het proces waarbij iemand nagaat of een gebruiker, een andere computer of applicatie daadwerkelijk is wie
hij beweert te zijn

Besturingssysteem

Bijvoorbeeld Windows (Microsoft) of Mac-OS (Apple).

Datalek

We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden
mogen hebben.

Doktr.nl

e.Consult oplossing van Z-Netwerken

e.Consult

Online consult.

ECD

Elektronisch Cliënten dossier

EPD

Elektronisch Patiënten Dossier

FAQ

Frequently Asked Questions. Een overzicht van veelgestelde vragen.

Mailclient

Programma op de PC waarmee e-mail wordt verstuurd en ontvangen. Bijvoorbeeld Outlook of Mozilla Thunderbird.

Optimaal Veilig
Zorgverbinden

Dienst van Z-Netwerken waarbij praktijken door middel van training worden ondersteund bij het gebruik van ZorgMail.

SSL en TLS

Encryptie protocollen voor het versleuteld verzenden van data over internet.

Teamviewer

Software die ingezet kan worden bij support op afstand. De servicedesk van Z-Netwerken kan via Teamviewer vragen om
toegang tot de pc van de klant.

Two Factor
Authentication

Inloggen in een beveiligde omgeving waarbij een verificatiecode is vereist die per SMS is verstuurd. Bij de ZorgMail Secure
Mail oplossingen wordt gebruik gemaakt van Two Factor Authentication.

Vragen? Neem contact met ons op:

Z-Netwerken Nederland B.V.

info@z-netwerken.nl | T.0345-519567
Landzichtweg 66 | 4105 DP Culemborg
www.z-netwerken.nl

https://z-netwerken.nl/econsult/#verder

https://z-netwerken.nl/faq/

