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 Pharma Repeat Handleiding 1.1.0  

 

Pharma Repeat – Inloggen 
 

 

 

Om gebruik te kunnen maken van Pharma Repeat dient u eerst in te loggen in het Vtel Dashboard. 

Middels een veilige login in dit klantenportaal is het mogelijk de verschillende modules op te starten, 

waaronder de Pharma Repeat. 

 

Open een webbrowser en open de link pim.vtel.nl: 

 

 

Voor een goede werking adviseert Vtel om gebruik te maken van de browser Chrome of Firefox. 

 

Om in te loggen heeft u nodig: 

 Gebruikersnaam, heeft u ontvangen van Vtel 

 Wachtwoord, door u gekozen 

 

Indien u geen gebruikersnaam of wachtwoord heeft ontvangen, dient u contact op te nemen met uw 

systeembeheerder of Vtel telecom op support@vtel.nl of 088 4 800 911. 

 

Indien u uw wachtwoord vergeten bent, klikt u op [Wachtwoord vergeten] en vult u uw e-mailadres in. U 

ontvangt vervolgens per e-mail een link om uw wachtwoord aan te passen. 

 

Wanneer het door u ingevulde e-mailadres niet bij Vtel voor deze applicatie bekend is, ontvangt u een 

foutmelding. Neem in dat geval contact op met uw systeembeheerder of Vtel telecom op 

support@vtel.nl of 088 4 800 911. 

 

  

https://pim.vtel.nl/
mailto:service@vtel.nl
mailto:service@vtel.nl
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Duid aan of u de token via e-mail 

of per sms wilt ontvangen 

 

Klantportaal PIM 

Na het inloggen komt u in het klantportaal PIM met op het dashboard een overzicht van diverse 

modules/diensten die u bij Vtel kunt afnemen. De modules die u niet kunt selecteren zijn niet geactiveerd, 

neem hiervoor contact op met Vtel telecom.  

 

Met het klantportaal heeft u niet alleen toegang tot uw applicaties, maar ook tot administratieve 

hulpmiddelen zoals facturatie, tickets en berichtgeving. Lees meer over uw Persoonlijke Informatie 

Manager (PIM) op onze website. 

 

Klik op de module Pharma Repeat om deze te starten. Uw webbrowser zal de applicatie starten in het 

actieve venster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als extra beveiliging heeft u bij elke nieuwe sessie een nieuwe verificatie-token nodig. De token kan 

ontvangen worden via e-mail of via een sms. Voor het ontvangen van een sms is zowel uw e-mailadres 

als uw mobiele telefoonnummer reeds ingesteld door Vtel en gelinkt aan uw gebruikersnaam. Deze hoeft 

u dus niet meer op te geven. 

   
 

In het dashboard klikt u op 

de module Pharma Repeat 

om deze op te starten 

https://www.vtel.nl/service-support/pim-klantenportaal/
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Vul hier de code in die u via e-mail 

of sms ontvangen heeft 

 

U ontvangt direct een e-mail of een sms met een verificatie-token. In het volgende scherm 

vult u deze code in en klikt u op [Valideer token]. 

 

 

U bent nu ingelogd in de Pharma Repeat. 
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Pharma Repeat 

 Herhaalrecepten 
Hier ziet u een overzicht van alle ingesproken berichten van de receptenlijnen van uw organisatie. Hier 

heeft u de volgende functionaliteiten: 

 

 Berichten inzien 

 Berichten beluisteren 

 Berichten opslaan (buiten de beveiligde applicatie Pharma Repeat) 

 Berichten afhandelen 

 

U kunt de kolommen sorteren door op de kolomnamen te klikken. 

 

 

De vetgedrukte berichten zijn nog niet beluisterd of opgeslagen. 

 

 Beluisteren 

U kunt een bericht beluisteren door te klikken op de [play-knop] , de audio start meteen. 

 

 

Dit gesprek sluit u af door middel van het kruisje [x] in de rechterbovenhoek van de pop-up. 

Zodra het bericht beluisterd is, zal het niet meer vetgedrukt staan in het berichtenoverzicht. 
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 Opslaan 

U kunt een bericht opslaan via de [download-knop]  . Zodra u deze aanklikt, wordt het gesprek in 

wav-formaat opgeslagen in uw persoonlijke downloadmap. Houdt u er rekening mee dat de gewenste 

veiligheid hierdoor niet meer gewaarborgd is.  

 

 Afhandelen 

U kunt het bericht markeren als afgehandeld via de knop met een vinkje . Zodra u deze indrukt 

verdwijnt het bericht uit deze lijst. Via [Uitgebreid zoeken] kunt u de afgehandelde gesprekken 

terugvinden. Bij ‘Is afgehandeld’ kunt u zoeken op [Toon alles], afgehandelde berichten, [waar], of niet- 

afgehandelde berichten, [niet waar]. 

Afgehandelde berichten worden aangeven met het icoon .  

 

 Zoeken 
Bent u op zoek naar een bepaald bericht, dan kunt u gebruik maken van zoektermen, bv. een 

telefoonnummer of de naam van uw voicemail box.  

 

 

 Uitgebreid zoeken 
U kunt ook nauwkeuriger zoeken door middel van de knop [Uitgebreid zoeken]. U krijgt dan een venster 

waarin u kunt zoeken op specifieke kenmerken van het gesprek, zoals de datum of het telefoonnummer. 
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Via ‘Uitgebreid zoeken’ kunt u ook zoeken op berichten die afgehandeld zijn. 

 

Het resultaat ziet er dan als volgt uit:  

 

 

Links van het zoekscherm ziet u de items waarnaar u gezocht heeft. Achter elk zoekcriterium staat een 

kruisje [x]. Als u op het kruisje klikt, verwijdert u dit zoekcriterium. 

 

 Logbestanden 
Logbestanden geven inzicht in het gebruik van Pharma Repeat. Indien u hiertoe rechten heeft, kunt u 

hier zien welke berichten wanneer en door wie beluisterd, gedownload en afgehandeld zijn.  

 

De logbestanden kunt u vinden door linksboven in het scherm op het tabblad ‘Logbestanden’ te klikken. 

Is deze knop niet zichtbaar, dan heeft u geen rechten tot het inzien van de logbestanden. Wenst u 

wijzigingen te maken in het toekennen van deze rechten, dan dient u contact op te nemen met uw 

systeembeheerder of Vtel telecom op support@vtel.nl of 088 4 800 911. 

 
 

 
 

Net zoals bij Herhaalrecepten kunt u ook eenvoudig en uitgebreid zoeken in de logbestanden. 

mailto:service@vtel.nl



