Primer cop que accedeix a InfoClínic?
Benvolgut, benvolguda, benvingut a InfoClínic, un servei d’anàlisi de dades de Prescripció i
Tractament per les Entitats Proveidores del SISCAT.
Si és el primer cop que accedeix a InfoClínic i no sap els passos que ha de seguir, aquí li mostrem
les instruccions de com procedir.
Primer de tot ha de saber que el seu usuari és el correu electrònic amb el que li han enviat la
invitació, en minúscules, i que només s’hi pot accedir si el donem d’alta com a usuari de InfoClínic.
Si no ho és, si us plau, faci una petició a mrabasseda@consorci.org per iniciar el procés de la
incorporació de la seva Entitat.
El password, si no el sap, el pot restaurar, realitzant les accions que li comentem a continuació:
Cal entrar en https://svinfoclinic.consorci.org/, i pot prémer el botó de sota de restaurar
contrasenya, on posa: Pot restaurar o modificar la seva contrasenya accedint a la plana de
restauració de contrasenyes.

Un cop entri allà, a sota d’aquesta plana pot demanar la restauració de la contrasenya ficant el seu
correu (important que sigui en minúscules)

Un cop la restauri, se la enviarà per correu (si no la rep, miri a la carpeta de SPAM!), i un cop la
tingui, caldrà que entri altre cop en aquesta mateixa plana i la canviï (la restaurada només serveix
per un sol cop). Caldrà que indiqui altre cop el usuari (és a dir, el correu electrònic), la contrasenya
que li han enviat per correu, i una nova contrasenya de la seva elecció.

Si te cap problema, poden demanar ajut al compte mrabasseda@consorci.org
Un cop hagi aconseguit entrar, pots fer les següents accions per una visualització inicial del
contingut de les dades:







Entri a l'aplicació (fent clic a https://svinfoclinic.consorci.org)
Introdueixi el usuari i el password que ha aconseguit amb el procés de restauració de
contrasenya.
Accepti (i si s’escau, acabi d’emplenar i desi, amb el botó de “Guardar” que trobarà a dalt)
les dades d’usuari (telefon, etc, que ens serveix per contactar amb vosté en cas necessari)
Faci clic en "Anàlisi de Prescripció".
Faci clic en "Area de càrrega de dades"
Faci clic en "Estructura de l'Organització"













Vagi movent-se per la finestra que apareix (amb les barres de desplaçament) i vagi fent clic
sobre els botons "Extreure indicadors de la EP" i "Extreure indicadors de la UP".
Quan estigui veient una UP, faci clic en "Mostrar Metges", i en la llista de metges que
s'obre, utilitzi barres de desplaçament de la dreta dels metges per veure els diferents
metges, i premi el botó "Indicadors" per mostrar la seva bateria d'indicadors. Els metges
que no tenen nom, ni cupo, ni estan assignats a la seva categoria professional correcte, és
per que aquesta informació encara no ens l’ha proporcionat.
Un cop ha visualitzat aquesta informació, li mostrem ara una altra manera de visualitzarla: Tanqui aquesta finestra (faci clic en el aspa vermella que hi ha a dalt a la dreta), i a la
finestra que apareix, demanant si està segur que vol sortir d'aquest formulari, faci clic en
"Si".
Faci clic en "Area de Visualitzacio de dades"
Faci clic en "InfoClínic Online (openI Bussiness Intelligence)"
En la nova finestra que apareix, accedeixi a l’explotació online, que pot veure en el segon
paràgraf (també pot accedir directament fent clic aquí:
https://svinfoclinic.consorci.org:8443/openi/).
Usi els mateixos usuari i password que acaba de usar. Ha d’esperar al menys 10 minuts
entre haver canviat la contrasenya i entrar en InfoClinic online, per que es sincronitzi la
informació de credencials.
En la finestra inicial que apareix, on hi ha una descripció dels indicadors del CatSalut,
desplegui el menú “Reports”, de la part superior, i seleccioni “Folders”.
Navegui entre les diferents explotacions (que podrà seleccionar al panell de l’esquerra)

D'aquesta manera podrà fer una primera ullada a les seves dades. Hi ha moltes més sortides de
l'aplicació (i moltes més maneres d'obtenir dades i explotar-les) que es poden trobar en la
formació online, que pot trobar en el portal de InfoClínic, l’apartat d’Ajuda.

Atentament,
Mario Rabasseda
Informàtica de CSC.

