Stappenplan inzage in cliëntrapportage voor de verwant:

Stap 1:

Heeft u al een email adres?

Nee

Maak voor u zelf emailadres aan.

Stap 2:

Maak een Quli
account aan.

Verder in dit
document vind je
"hoe maak ik een
account aan"

Nodig degene uit
waarvan u de
rapportage wilt
meelezen bij
contacten

Op het moment dat een cliënt geen wettelijk vertegenwoordiger heeft en wilsbekwaam ter
zake is, beslist de cliënt zelf ten alle tijden wie er mee mag lezen met zijn/haar rapportage.
Dat u hem/haar uitnodigt, betekent dus niet direct dat u mee kan lezen in de rapportage.
Hier moet altijd nog toestemming voor gegeven worden voordat dit kan.
U heeft als verwant ten aller tijden een eigen account nodig om mee te kunnen lezen met de
cliënt. Dit mag u niet doen met de inloggegevens van de cliënt.
De cliënt kan om hulp vragen aan u bij het aanmaken van een account. Ook kan voorkomen
dat u als verwant een account aan moet maken voor de cliënt, omdat deze hier niet toe is
staat is.

Bijlage 1
Handleiding “Quli account aanmaken”:
Let op, je wachtwoord moet een hoofdletter, kleine letter, speciaal teken, een cijfer en minimaal 8
tekens bevatten!

1. Ga naar www.quli.nl

1.

2. Klik rechtsboven op “inloggen”

2.

3. Klik onder het inlog veld op:

3.

4. Vul uw gegevens in:

4.

5. U ontvangt een verificatielink
in je mail,
klik op deze link en maak uw
account compleet:

5.

6. Als u op de link geklikt hebt,
verschijnt volgend veld:

6.

7. Gefeliciteerd, u heeft een
nieuw Quli account!

7.

Bijlage 2
Handleiding “contact worden in Quli”
1. Ga naar www.Quli.nl en klik op
inloggen

2. Ga naar ‘Contacten’

3. Klik op ‘contactpersonen
beheren’

4. Klik op ‘contactpersoon
uitnodigen’

5.Vul het e-mailadres van de
persoon die u wilt uitnodigen in en
klik op uitnodiging versturen

6. Ga naar ‘contacten’ (zie stap 2)
U ziet dan een grijs blokje
wanneer uw uitnodiging
geaccepteerd is, klik hier op.

7. U krijgt vervolgens uw
uitnodiging te zien om contact te
worden, klik op ‘ok’ en uw
account is met het account van
de persoon die u had
uitgenodigd.

Bijlage 3
Hoe kunt u de rapportage gaan lezen?
1. Log in, in Quli:

1.

2. Klik op contacten:

2.

3. Klik op de persoon waarvan u de
rapportage wilt lezen en klik op Quli
pagina bekijken

3.

4. U zit nu in het account van de persoon
waar u de rapportage van gaat lezen.
Dit kunt u boven in de balk zien:

4.

5. Klik op mijn dossier

5.

6. Vul de sms code in

6.

7.. Klik op de tegel Amarant groep

7.

8. Klik op het oogje naast je definitieve persoonlijke plan
8.

9. Voor het lezen van de rapportage, klik je op het “krantje”.
9.

10. Nu leest u de rapportage van uw verwant

10.

