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Quli staat voor ‘Quality of life’. Dit is Engels en in het Nederlands betekent dit ; “kwaliteit van leven”
Je spreekt Quli uit als ; Kjoeli.
Quli is een burgerplatform. Dit betekent dat Quli is gemaakt voor elke Nederlander. Het is een veilig
sociaal platform om met familie, je begeleiders en/of andere bekenden informatie te delen en het
past helemaal in deze tijd waarin we steeds meer via de telefoon, computer of tablet doen. Ook in de
zorg.
Quli is een Persoonlijke Gezondheid Omgeving (PGO) en biedt allerlei functionaliteiten om jouw
zelfregie en zelfredzaamheid te vergroten. Daarnaast heb je in Quli ook digitale inzage van je
zorggegevens. Je kunt hiermee jouw persoonlijk plan inzien, je kunt de rapportage meelezen die de
begeleiding schrijft én je kunt zelf informatie toevoegen en wijzigen. Ook bepaal je zelf met wie je
wat wilt delen. Want alle informatie in Quli mag je delen met de mensen die voor jou belangrijk zijn.
Maar alleen wanneer jij ze hier toestemming voor geeft.
Met Quli heb je dus controle over je eigen zorg.
Met Quli ben je eigen baas over je zorg.
Want ; jouw zorg draait om jou!
Jouw Quli is van jou.

Quli is niet van Amarant. Maar Amarant is wél een van de grondleggers en bedenkers van Quli.
Doordat Quli dus niet van Amarant is kun je Quli altijd blijven gebruiken. Ook wanneer je geen zorg
meer krijgt van Amarant.
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Heel belangrijk is dat alles wat je in Quli doet of wat je via Quli deelt hartstikke veilig is. Daar kun je
van op aan. Dat komt omdat Quli het erg belangrijk vindt dat jij erop moet kunnen vertrouwen dat
informatie over jouw zorg privé blijft. Je leest, chat, mailt en deelt in een afgeschermde omgeving.
Ook vindt Quli het belangrijk dat iedereen Quli gemakkelijk kan gebruiken. Dat noemen we optimale
digitale toegankelijkheid. Hiervoor hebben wij het MedMij-label en het NEN 7510 certificaat
verworven.

Het MedMij-label betekent dat ze veilig en betrouwbaar
informatie tussen zorggebruikers en de zorgaanbieders delen.
Als je het MedMij-label ziet, dan weet je dat jouw
gezondheidsgegevens daar veilig en betrouwbaar opgeslagen
en gedeeld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan
de hoge eisen die MedMij daaraan stelt. Wil je hier meer over
lezen dan kun je klikken op deze link ;

De NEN 7510 is een landelijke norm ( = een standaard aan
regels) die is opgesteld voor informatiebeveiliging in de
zorg. Pas op het moment je voldoet aan alle regels die in
deze norm beschreven staan krijg je een certificaat als
bewijs. Wil je hier meer over lezen dan kun je klikken op
deze link ;
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Quli kun je gebruiken op jouw telefoon, tablet, laptop of computer, op de momenten én in tijd
wanneer het jou uitkomt. Quli is dus altijd beschikbaar. Ook midden in de nacht.

Het enige wat je moet doen wanneer je Quli wilt gebruiken op je Smartphone of tablet is de Quli app
downloaden in de app-store van je telefoon of tablet.

Deze ziet er dan zo uit ;

Wanneer je Quli op je laptop wilt gebruiken of op je desktop ( = computer) dan kun je in de adresbalk
het volgende typen ; www.quli.nl
Quli is helemaal af te stemmen op jouw persoonlijke situatie. Dat maakt Quli zo uniek.
Om iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen, kent Quli diverse onderdelen. We noemen deze ook
wel ‘functionaliteiten’. Deze functionaliteiten vind je onder allerlei verschillende gekleurde tegels en
je kiest zelf welke tegels je gebruikt en/of ziet op je scherm. Er is geen vaste manier om met Quli te
werken. Hoe je met Quli wilt werken en wát je in Quli wilt doen, bepaal je helemaal zelf.
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Voordat je met Quli kunt gaan werken moet je in het bezit zijn van een eigen emailadres.
Met dit eigen emailadres kun je een Quli account aanmaken.
Een account is een combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee je op internet
toegang krijgt tot een afgeschermde dienst.
Quli is helemaal gratis. Het kost je dus niks.
Heb je nog geen eigen emailadres dan kun je er gratis een aanmaken op bijvoorbeeld ;
www.gmail.com of op www.outlook.com

In de stappen hieronder wordt precies uitgelegd hoe je een account kunt aanmaken; het kan best
ingewikkeld voor je zijn om een account te maken, vraag je begeleider, ouder, broer of zus dan om
hulp.

Ga naar de website van Quli op internet ; www.quli.nl

Klik op het groene vlak met de witte letters ‘Maak gratis account aan’

Vul je emailadres in en klik op de paarse balk waarin staat ‘Stuur mij de email’.

Je eigen emailadres wat je al in
gebruik hebt of wat je net hebt
aangemaakt.

Er verschijnt nu vanuit Quli een bericht waarin ze je bedanken voor je interesse en aangeven dat ze
jou een email hebben gestuurd naar het emailadres wat je hebt opgegeven.
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Wanneer je nu naar je inbox gaat van je email account dan zie je dat je een email hebt gekregen van
Quli. Wanneer je deze mail opent zie je het volgende bericht ;

Klik op deze groene balk om je
account aan te maken

Je krijgt nu een scherm waarop jij je naam en je wachtwoord in moet vullen.
Ook moet je akkoord gaan met de gebruikersvoorwaarden. Klik hierna op de paarse balk met
‘account aanmaken’
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Vul hier je eigen Voor –en achternaam in

Vul een zelf te kiezen wachtwoord in
Ga akkoord met de gebruikersvoorwaarden

Wanneer je dit goed hebt gedaan krijg je de volgende melding;

Vul een zelf te
kiezen
wachtwoord in

Je hebt nu een Quli account!
En je kunt direct inloggen door op de paarse knop ‘Inloggen’ te klikken.
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Om ervoor te zorgen dat Quli weet dat jij zorg krijgt van Amarant en jou de juiste gegevens laat zien,
moet jouw Quli-account gekoppeld worden aan Amarant.
Deze verbinding maak je IN Quli. Log dus eerst in

Klik op “inloggen”

Nadat je hebt ingelogd kom je op je startscherm. Je hebt direct toegang tot alle tegels, met
uitzondering van de tegel Mijn Dossier ( deze zie je nu wel maar is nog niet actief) en de Amarant
tegel. ( deze is nog niet in beeld) Deze tegels kun je pas gebruiken op het moment jij aan Amarant
bent verbonden.

Om je te verbinden met Amarant klik je in het menu op ‘Mijn zorgorganisaties’
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Dan krijg je onderstaand scherm te zien;

Kies nu voor ; “nieuwe verbinding als cliënt”

Je krijgt nu een scherm te zien waarop je een nieuwe verbinding toe kan voegen ;
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Vul de gegevens in en kies achter ‘Organisatie’
voor Amarant.
Het cliëntnummer ( = je PlanCare2 nummer) mag
je overslaan wanneer je dit niet weet.
En klik daarna op ‘opslaan’.

Op het moment je organisatie ‘Amarant’ kiest verschijnt in hetzelfde scherm een ‘knop’ waaronder
de gebruikersvoorwaarden van Amarant beschreven staan én een vakje waarin je jouw akkoord
moet aanvinken.
Vergeet hierna niet om op te slaan.

Quli - Uitgebreide handleiding Quli

11

Als je deze stappen goed hebt doorlopen ben je bijna verbonden aan Amarant.
Jij ziet dit door onderstaande afbeelding op je scherm;

Je krijgt nu een email van Quli waarin ze aangeven dat jouw verzoek, tot verbinding aan Amarant, in
behandeling wordt genomen.
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Zodra je verzoek is geaccepteerd/ goedgekeurd krijg je van Quli weer een email.

Je ontvangt hiervan óók een melding in je Quli account.
Deze melding zie je in het menu terug bij ‘Meldingen ‘
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Klik op ‘meldingen’ en de inhoud van
de melding wordt getoond.

Via het menu kun je bij ‘Mijn zorgorganisaties’ ook zien dat je verbonden bent aan Amarant.
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Ben je verbonden, dan zie je onderstaand scherm ;

Klik op het ‘+ je’

Direct na het versturen van je verzoek tot ‘verbinding’ zie je bij ‘status’ dat jouw verzoek in
behandeling is genomen
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En zodra je verzoek is geaccepteerd zie je bij ‘status’ dat jouw verzoek is geaccepteerd.

Let op ; Jij, als cliënt, kunt aan meerdere organisaties verbonden worden wanneer je van
verschillende organisaties zorg ontvangt. Je kunt jezelf aan iedere organisatie, van wie je zorg krijgt,
verbinden. Je herhaalt gewoon het proces van “nieuwe verbinding als cliënt” door op deze knop te
klikken.
Je zult nu ook ontdekken dat jouw startscherm is veranderd. De ‘Mijn Dossier’ tegel is nu paars
en je hebt de ‘Amarant tegel’ in beeld.
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Quli biedt de mogelijkheid om verschillende tegels te gebruiken. Enkele tegels zijn standaard
zichtbaar. Die zie je wanneer je naar het ‘startscherm gaat’;

Andere tegels voeg je alleen toe als je deze gebruikt. Zo houd jij je startscherm overzichtelijk.
Wanneer je een tegel toe wilt voegen aan je startscherm klik je op de tegel ; “Onderdelen beheren” ;
Je zult zien dat alle tegel gaan
bewegen/ wiebelen. De tegel
“Onderdelen beheren” wordt nu
blauw én er verschijnt een nieuwe
tegel ;
Klik je op deze nieuwe tegel dan
verschijnt er een balk met alle
onderdelen. Selecteer er een en klik
achter het plusje op “ Toevoegen aan
je startscherm”.

Sommige tegels krijgen linksboven een ‘kruisje’ wanneer ze aan
het bewegen/wiebelen zijn. Dit betekent dat je die tegel kunt
verwijderen door op dat kruisje te klikken.
Sommige tegels staan ‘vast’. Dit zijn de tegels die GEEN kruisje
linksboven in hebben als ze bewegen/wiebelen. Deze zijn kun je
NIET verwijderen.
Verwijderde tegels kun je later altijd weer terugplaatsten. Je vindt ze dan onder de tegel ‘Onderdeel
toevoegen’.
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Links zie je het ‘menu’

Klik op ‘Mijn profiel’ om dit te openen
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Hierin kun jij je profielnaam én je emailadres
wijzigen.
Vergeet niet om deze wijzigingen op te slaan.
Hierin kun jij jouw wachtwoord veranderen.
Vergeet niet om het nieuwe wachtwoord op te
slaan.
Hierin kun jij je telefoonnummer aanpassen.
De 2-staps Verificatie heeft wat meer uitleg nodig.
Daarom is hiervoor een apart hoofdstuk gemaakt ;
hoofdstuk 8
Wanneer je het fijn vindt om plaatjes of picto’s toe
te voegen aan bijv een taak zodat je deze beter
begrijpt, dan kan dat hier.
Als je wilt kun je een foto van jezelf toevoegen.
Deze wordt dan zichtbaar boven in het menu.
Zo ben je voor anderen, die van jou toestemming
krijgen om jouw Quli in te mogen zien, beter
herkenbaar.
Vergeet niet om deze wijzigingen op te slaan.
In een biografie kun je in het kort beschrijven wie je
bent en welke informatie jij belangrijk vindt om
over jezelf te delen.

In Startpagina kun je aangeven welke pagina je wilt
zien als je Quli opent. Klik op ‘startpagina’,
vervolgens op de tegel waarmee je altijd wilt
opstarten in Quli en dan op ‘opslaan’. Tip ; kies
hiervoor de tegel die je het meest gebruikt!
Hierin kun jij aangeven wie, in noodgevallen, het
eerste gebeld moet worden.




Klik op 'Startpagina'
Klik op de tegel waarmee je altijd wilt
starten in Quli
Klik op 'Opslaan'

Ook ‘Toegang geven’ heeft wat extra uitleg nodig.
De uitleg vind je terug in hoofdstuk 10

Quli - Uitgebreide handleiding Quli

19

Hierin kun jij je Quli-account verwijderen.
Om zeker te weten dat dit ook echt is wat jij wilt,
worden al jouw gegevens nog 14 dagen bewaard.
Dus binnen 14 dagen kun je jouw account tóch
weer laten activeren.
Na deze 14 dagen worden al jouw gegevens
automatisch verwijderd.
Hierin maak je een account aan voor een ander vanuit
jouw eigen account. Jij krijgt het beheer over dit account
en daarmee de rechten.
De ander krijgt een account met beperkte rechten.
Dit doe je wanneer de ander dit zelf niet kan of nog veel te
jong is.
Via jouw account – jouw contacten – tegel met zijn/haar
naam – Quli pagina bekijken – Menu - Profiel – Toegang
geven- Draag beheer over aan, kun je dit altijd weer
herstellen.
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Quli vindt het heel belangrijk dat jouw (gezondheid)gegevens goed beveiligd zijn. De tegel ‘Mijn
Dossier’ is daarom alleen te openen door een extra verificatie ( = extra controle om te zien of jij het
wel echt bent). Je krijgt dan een code die je in moet vullen wanneer je deze extra beveiligde tegel in
wilt zien. Met een moeilijk woord noemen we dit 2-staps verificatie. ( je moet 2 x een code invoeren
zodat Quli zeker weet dat jij het bent)
Er zijn 2 verschillende manieren om de 2 staps-verificatie te gebruiken en deze moet je eerst
instellen.
Wanneer je op 2-staps verificatie klikt dan zie je het volgende scherm;

1ste manier
2de manier

-

De 1ste manier voor de 2-staps verificatie = via de authenticator app
De 2de manier voor de 2-staps verificatie = via sms op je telefoon

8.1
Om hiervan gebruik te kunnen maken moet je eerst een ( gratis) “Authenticator App” downloaden in
de app-store. Dit is een app die je aan je Quli koppelt waarmee je steeds wisselende, unieke 6cijferige codes krijgt die jouw toegang verlenen. De codes die je krijgt wisselen steeds na 30
seconden.
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Er zijn veel verschillende Authenticator Apps. Twee voorbeelden van goede apps zijn ; de Google
Authenticator en de Microsoft Authenticator ;

Wanneer je deze manier wilt gebruiken( door op het blauwe +je te klikken achter de 1ste manier), en
je hebt de app gedownload, dan moet je de allereerste keer een QR code scannen. Deze code komt
tevoorschijn als je op dat blauwe +je klikt en je scant met de authenticator-app die je hebt
gedownload. Let op ; dit hoeft alleen de allereerste keer!

Dit is een QR code
(iedere code is anders)

Wanneer je dit goed gedaan hebt krijg je onderstaande “succes”melding.

Je ziet nu ook, achter de 2de manier, dat de Authenticator App actief is.
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Wanneer je nu een beveiligde tegel in Quli wilt inzien vul je dus een code in die je leest vanuit de
authenticator App ;

Vul hier onderstaande combinatie in ; 674 005
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Zo ziet je authenticator app op je
telefoon eruit.

Je kunt in het menu bij “Mijn Profiel”, tegel 2-staps Verificatie, óók instellen dat je bij het inloggen in
Quli DIRECT de 2-staps Verificatie uit wilt voeren. Dit houdt in dat je nadat je met je emailadres en
wachtwoord bent ingelogd in Quli gelijk het scherm krijgt van de 2-stapsverificatie.(dit hoef je dan
dus niet meer te doen wanneer je een extra beveiligd onderdeel van Quli wilt inzien)
Mocht je dit willen dan zet je het schuifje op onderstaand scherm (in menu, bij Mijn Profiel, tegel 2staps Verificatie) aan. Door het schuifje naar rechts te zetten waardoor dit groen wordt.
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Het grote voordeel ten opzichte van de 2de manier (via een SMS code) is dat je deze App altijd kunt
gebruiken.
Je kunt altijd wisselen van Authenticatie. Dus mocht je na een tijdje tóch liever gebruik willen maken
van de SMS functie, dan klik je, in het menu – mijn profiel – 2-staps Verificatie, achter de actieve
Authenticator App op het prullenbakje.

8.2
Wil je liever gebruik maken van een SMS code die je wordt toegestuurd op je telefoon, dan vul jij je
telefoonnummer in op onderstaand scherm. ( dit scherm krijg je door op Menu te klikken, dan op
“Mijn profiel” en dan op de 2-staps verificatie)
Vul je telefoonnummer in ;
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Je krijgt nu een SMS-je toegestuurd op het telefoonnummer dat je net hebt ingevuld. In dit SMS-je
staat een code van een 6 cijfers. Deze code vul je in op het scherm zoals hieronder, en vervolgens klik
je op ‘controleer’.

Als je het goed hebt gedaan krijg je een “succes” melding.
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Je vindt deze tegel op je startscherm

Om “contact” van elkaar te kunnen zijn in Quli heb je allebei een Quli-account nodig. Want zonder
account kun je niet met elkaar communiceren.
Wanneer je contact van elkaar bent kun je op een veilige manier gegevens delen en de ander
toegang geven tot de onderdelen die jij wilt delen met je contact.
Je kunt in deze tegel zelf contacten uitnodigen om deel uit te gaan maken van jouw persoonlijke
netwerk. Voor deze uitnodiging maakt het niet zoveel uit of ze al wél of nog niet een eigen Quliaccount hebben.
- Heeft de uitgenodigde persoon al wél een Quli-account ; dan ontvangt hij/zij een mail met
jouw uitnodiging om contact te worden.
- Heeft de uitgenodigde persoon nog géén Quli-account ; dan ontvangt hij/zij een mail met
jouw uitnodiging én de vraag om een account te maken.
Om een persoon toe te voegen aan je contacten open je de tegel ; ‘Contacten’

Klik nu op de tegel ‘Contactpersonen’ beheren ;
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Om iemand uit te nodigen klik je op de tegel ; ‘Contactpersoon uitnodigen’.
Let op ; Je hebt het e-mailadres nodig van de uit te nodigen persoon!

Type hier het emailadres van de persoon die je wilt
uitnodigen

Hier kun je een persoonlijke boodschap typen.

Door rechtsboven op “e-mailadres toevoegen “ te klikken kun je meerdere personen tegelijk
uitnodigen. Klik op “uitnodiging versturen”.
Je krijgt een bevestiging dat jouw mail verstuurd is ;
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Pas wanneer de uitgenodigde persoon jouw uitnodiging heeft geaccepteerd worden jullie
toegevoegd aan elkaars netwerk.
De persoon waarmee je in Quli ‘contact’ wilt worden die je een uitnodiging hebt gestuurd, ontvangt
van Quli een email waarin precies uitgelegd staat wat hij/zij moet doen om het verzoek te
accepteren.
Je hebt zelf de keuze om ….. toe te
laten tot je contacten.
Ken je deze persoon niet? Sluit deze
mail en doe verder niets.
Ken je deze persoon, maar wil je
geen contact maken via Quli? Sluit
deze mail en doe verder niets.
Ken je deze persoon en wil je zelf
ook contact maken met …….?





Log in in Quli via
onderstaande knop.
Ga naar Contacten en klik op
de grijze tegel met de naam
van ……..
Accepteer het contact.

Je uitgenodigde contact heeft vanuit de mail die hij/zij van Quli heeft gekregen de mogelijkheid
om DIRECT ( vanuit die mail) in te loggen in Quli.
De uitgenodigde persoon ziet in de groene ‘contact tegel’ dat hij/zij 1 nieuwe uitnodiging heeft.

Bij ‘Meldingen’ in het menu ziet hij/zij ook dat er een nieuwe melding is.
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Als je klikt op de tegel ‘contacten’ zie je het ‘contactverzoek’ terug in een tegel die grijs is.
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Als je op die tegel klikt krijg je de mogelijkheid om het ‘contact’ te weigeren of te accepteren.

Wanneer je het ‘contact’ accepteert wordt de tegel blauw en zijn jullie toegevoegd aan elkaars
netwerk.
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Klik in het menu op ‘Mijn Profiel’ en klik ‘Toegang geven’ aan

Om elkaars Quli pagina’s in te kunnen zien MOET je ‘contact’ van elkaar zijn.
Je bepaalt ZELF wát die ander in mag zien van jou. Dit kan voor ieder contact verschillend zijn. Maak
je bijv gebruik van de tegel “Dagboeken” en wil je jouw dagboek(en) met niemand delen, dan geef je
aan niemand toegang tot deze tegel. En wil je bijv wél jouw agenda delen met je begeleiding, dan
geef je hen toegang tot jouw tegel ; “Taken & Agenda”.
Als je op “Toegang geven” klikt zie je op je scherm dat al jouw contacten onder elkaar staan.
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Klik op het blauwe +je achter de naam
aan wie je toegang wilt verlenen en dan
zie je de functionaliteiten waarvoor je
toegang kunt verlenen.

Achter de functionaliteit zie je een schuifje staan met een ‘wit’ bolletje. Door het schuifje naar rechts
te plaatsen wordt het bolletje ‘groen’ daarmee geef je die persoon toegang tot die functionaliteit.

Je kunt dit altijd weer wijzigen door het “schuifje” naar links te zetten zodat het weer wit wordt en
die persoon niet langer toegang heeft tot deze functionaliteit.
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Door hierna op het blauwe minnetje te klikken, rechtsboven achter de naam, sluit je dit veld weer.
Het verlenen van toegang kun je op deze manier voor ieder ‘contact’ en per functionaliteit instellen.
Je bepaalt hierbij ZELF en PER CONTACT waar iemand toegang voor krijgt.
Belangrijk ; helemaal onderaan de pagina zit de knop ‘opslaan’. Vergeet niet op te slaan.

Wanneer jij, om wat voor reden dan ook, het ‘beheer’ van je Quli account wilt overdragen aan een
van je contacten ( bijv aan je vader, moeder of wettelijk vertegenwoordiger) dan kan dit. Belangrijk
voor jou om te weten dat je hiermee geen rechten meer hebt in je account. Uiteraard kun je er nog
wel in werken je kunt dan geen tegels meer toevoegen of verwijderen, of geen toegang verlenen tot
tegels maar ook geen instellingen meer wijzigen. Deze rechten behoren dan tot de ‘beheerder’

Het beheer van je account draag je
over via de tegel ‘Toegang geven’ ,
helemaal onderaan je lijst met al je
contacten.
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Wanneer je nog niet gekoppeld bent
aan de zorgorganisatie Amarant, dan
zal de tegel ‘Mijn Dossier’ grijs zien.

Wanneer je wél gekoppeld bent dan
ziet de tegel paars en heb je toegang
tot deze tegel.

De tegel ‘Mijn Dossier’ is een extra beveiligde tegel in Quli. Om deze te kunnen inzien heb je dus de
2-staps verificatie nodig die uitgelegd staat in het hoofdstuk 8.
Wanneer je op de tegel klikt, en je maakt gebruik van de 2-staps Verificatie met Telefoon (SMS) dan
krijg je dit scherm ;

Je krijgt nu per SMS een
code toegestuurd die je hier
in moet vullen.
Klik na het invullen van de
code op “controleer code”

Wanneer je op de tegel klikt, en je maakt gebruik van de 2-staps Verificatie via de authenticator app
krijg je dit scherm ;
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Open je authenticator app en voer
de 6-cijferige code in

Je krijgt nu dit scherm te zien ;
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Onder deze tegel vind je alle bestanden die
opgeslagen zijn in Quli. Het gaat om
bestanden als ; persoonlijk plannen ( het
lopende plan maar ook de oude plannen) ,
psychologische onderzoeken,
schoonmaakschema’s etc. Deze bestanden
moet je wél zelf toevoegen

Hier kun je zelf “metingen” bijhouden. Bijv
je gewicht of je bloeddruk. Je kunt zelf een
categorie toevoegen voor iets dat je wilt
meten én je kunt kiezen voor een voor
gedefinieerde MedMij meting-categorie.

Hier kun je medische gegevens kwijt.
Allerlei persoonlijke medische gegevens,
als lengte, naam van je huisarts etc maar
ook je familie historie, allergieën als je die
hebt en welke medicijnen je gebruikt.

Hier vind je alle handelingen terug die
binnen Quli gedaan zijn. Netjes per maand
geordend. Het gaat om handelingen als ;
wie je wanneer toegang hebt verleend tot
een functionaliteit, wanneer je een mood
hebt toegevoegd etc

Hier kun je een samenvatting van je
medisch dossier van het ziekenhuis
(ook wel een EPD) in downloaden.

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig
uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen jou en
zorgprofessionals. Deze uitwisseling vindt plaats via een
PGO, een persoonlijke gezondheidsomgeving is een website
of app, waarin je informatie over je eigen gezondheid bij kan
houden en actief aan de slag kan gaan met je gezondheid.
Met een PGO kan je jouw gezondheidsgegevens op één plek
inzien, beheren en delen.
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Via de Blue Button kun je een overzicht van je medisch
dossier uit het ziekenhuis downloaden bij het ziekenhuis en
uploaden in Quli. Nog niet alle ziekenhuizen bieden deze
mogelijkheid, dus vraag jouw ziekenhuis ernaar. Omdat
het veel privacy gevoelige gegevens bevat, wordt het
bestand in onleesbare codes naar jou gestuurd. Wanneer je
dat bestand in Quli uploadt, maakt Quli de vertaalslag
waardoor het een leesbaar bestand wordt.

In de tegel Moods kun je jouw ‘mood’
toevoegen ; je geeft de stemming waarin je
verkeert weer met behulp van een smiley.
Onder deze tegel zie je de grafiek die is
gemaakt van alle ingevulde moods.

Hieronder kun je meelezen in jouw rapportage in
PlanCare 2. Dit is het huidige ECD waarin jouw dossier
én dus ook jouw rapportage wordt geschreven.
Maar let op ; deze tegel is verhuisd naar de Amarant
informatie tegel en heeft een ander kleurtje gekregen.
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Je vindt deze tegel op je startscherm

Als je op deze tegel klikt dan verschijnen er allerlei tegels die met Amarant te maken hebben. Deze
tegel is alleen zichtbaar voor de Quli gebruikers die aan Amarant verbonden zijn. Quli gebruikers van
andere zorgorganisaties zien deze tegel dus niet. Oók jouw wettelijk vertegenwoordiger en/of andere
‘contacten’ van buiten Amarant niet.
Amarant kan aan deze tegels zelf invulling geven en Amarant kan zelfs nieuwe tegels aanmaken of
verwijderen.
Je vindt hier;
-

De tegel Amarant lezen in PC2 waaronder jij je rapportage kunt inzien.
De tegel Schriften
De tegels ‘Amarant pagina Corona’, ‘Link naar Clientintranet’ en verschillende handleidingen.
Dit zijn zogenaamde “door-link-tegels”. Dit houdt in dat je direct wordt doorgelinkt naar een
internetpagina waar je de betreffende informatie kunt vinden.
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Je vindt deze tegel onder de tegel
‘Zorgorganisatie Amarant’
Let op ; deze tegel zie je alleen
wanneer jouw begeleider voor jou
een ‘schrift’ heeft aangemaakt.

Het schrift biedt de mogelijkheid om verhalen, berichten of mededelingen (hierna berichten
genoemd) uit te wisselen tussen de cliënt, zijn verwanten/naasten en professionals binnen de eigen
organisatie en professionals buiten de eigen organisatie.
Een bericht in het Schrift bestaat uit een (opgemaakte) tekst waaraan foto’s (afbeeldingen) en/of
links naar video’s kunnen worden toegevoegd. Deelnemers aan het schrift kunnen reageren op
berichten in de vorm van een reactie of een ‘hartje’. Wanneer je dat wenst, kun je instellen dat je
een melding krijgt wanneer er berichten en/of reacties in het schrift geplaatst zijn.

Uitgangspunten
-

De cliënt is gekoppeld aan Amarant
De professional is gekoppeld aan Amarant
De professional kan alleen Schriften uitdelen aan de cliënten waar hij/zij contact mee is in
Quli
Iedere professional binnen een team, verbonden aan Amarant én verbonden als ‘contact’
aan de cliënt, kan ’t Schrift aanmaken, de naam en afbeelding wijzigen en ’t Schrift
archiveren.
Contacten in het cliëntaccount kunnen in het schrift werken: de professionals die aan
Amarant verbonden zijn kunnen er meteen in werken. Alle andere contacten moeten eerst
toestemming / toegang verleend krijgen
In deze handleiding wordt gesproken over de cliënt, waarmee ook (indien daar sprake van is)
de beheerder van het cliëntaccount wordt bedoeld

Overige informatie
Er kan een export gemaakt worden van ’t Schrift. De cliënt kan de inhoud van ‘t Schrift downloaden
in een Word bestand. Dit geldt voor zowel geopende als afgesloten schriften.
De exportknop staat rechtsboven in het scherm bij het Schrift.

Quli - Uitgebreide handleiding Quli

40

Het aanmaken van een Schrift kan ALLEEN door de ‘professional’ gedaan worden.
Hij/zij dient hiertoe eerst in te loggen op het EIGEN Quli account.
Vervolgens ga je naar de tegel ‘Contacten’
In de tegel ‘Contacten’ kies je voor de cliënt voor wie je een Schrift wilt aanmaken.
Klik in het account van die cliënt op de Amarant tegel

Klik dan op de tegel ‘Schriften’

Klik op ‘+ Nieuw schrift’

Geef ’t Schrift een naam en een afbeelding.
Klik vervolgens op de knop ‘Schrift aanmaken’.

Quli - Uitgebreide handleiding Quli

41

Met het radertje kun je altijd aanpassingen maken in een aangemaakt schrift. Je kunt daar ook het
Schrift archiveren en weer heropenen.

Wanneer er een ‘schrift’ is aangemaakt kan er in gewerkt worden.
Om een bericht te plaatsen in het schrift open je dit door op de naam van het schrift te klikken
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Klik op ‘nieuw bericht’

Nu wordt het scherm zichtbaar waarin jij je nieuwe bericht kunt schrijven. De tekst is op allerlei
manieren te bewerken ( zie de menu’s onder ‘Bewerken’, ‘Beeld’, ‘Invoegen’ en ‘Opmaak’) en je kunt
‘Emoticons’en ander speciale leestekens verwerken in je tekst. Ook kun je een foto toevoegen.

Hiermee kun je zelfs een
Hyperlink toevoegen
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Klik op ‘Bericht plaatsen’ waarna je de volgende melding krijgt;
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Wanneer je met je muis op het
hartje gaat staan zie je wie er een
hartje heeft gegeven
-

Klik op ‘het potlood’, rechts van je naam in het bericht, om het bericht te bewerken. Let op ;
dat kan alleen bij berichten die je zelf hebt gemaakt.

-

Achter het dikgedrukte woord ‘reacties’ ( rechtsboven) zie je hoe vaak er op je bericht is
gereageerd.

-

Om de foto goed te kunnen bekijken, klik je op die foto. Je kunt de foto dan ook downloaden.
Als je wilt reageren klik je op ‘Type hier je reactie’ en dan op de paarse knop ernaast om de
reactie te plaatsen

-

Door in het bericht op het ‘paarse hartje’ te klikken geef je een hartje ( een ‘like’) aan het
bericht. Het hartje wordt dan ‘groen’ ; teken dat je al een hartje gegeven hebt.

-

-

Als je jouw ‘contact’ of meerdere ‘contacten’ toegang wilt verlenen tot inzage van jouw
‘schrift’ dan klik je op het slotje naast ’t Schrift
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Je kunt nu per ‘contact’ instellen wie wat mag in jouw ‘schrift’ ( dit kan op dezelfde manier ook weer
ingetrokken worden.)

-

Wanneer je graag een melding wilt krijgen als je een bericht hebt ontvangen kun je dit
instellen via ‘het belletje’ rechtsboven in het overzichtsscherm van je ‘Schriften’

Om als cliënt te kunnen werken met het schrift moet jouw begeleider een schrift voor je aanmaken.

Om als verwant / ‘contact’ te kunnen werken in het schrift moet je ‘contact’ zijn met de cliënt én je
moet de rechten hebben gekregen om berichten te lezen, reacties te plaatsen, hartjes te geven en
eventueel berichten te plaatsen in ’t Schrift.
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Let op ; wanneer je als de wettelijk vertegenwoordiger staat ingesteld heb je de hierboven
genoemde rechten al vanuit deze rol.
Log altijd in op je EIGEN Quli account
Klik op de tegel ‘contacten’
Kies het account van het ‘contact’ waarvan je het schrift wilt bekijken
Klik in dat account op de ‘Amarant tegel’
Klik op de ‘paars/blauwe tegel’ ‘Schriften’
Klik op het schriftje dat je wilt openen.
En plaats nu reacties zoals in paragraaf 14.1.3 beschreven staat.

Je vindt deze tegel onder de tegel
‘Zorgorganisatie Amarant’

Voordat jij je eigen rapportage mee kunt lezen in Quli, moet de rapportage voor jou worden
opengesteld. Er wordt namelijk door begeleiding gerapporteerd in PlanCare2 (=PC2).
Hierdoor moet er een koppeling gemaakt worden tussen Quli en PC2. Deze koppeling kun je NIET zelf
maken. Dit wordt gedaan door Functioneel beheer door jouw unieke PlanCare2 nummer te koppelen
aan je Quli account.
Het is belangrijk om bij jouw begeleider aan te geven dat je graag je rapportage mee wilt lezen. Jouw
begeleiding moet hiervoor een formulier invullen wat te vinden is op SAM ; op de Quli-pagina of
onder Weten & Regelen – Alles over cliëntzorg – Methodisch werken en Professioneel handelen –
Onder de ‘D‘ Delen cliëntdossier.
Wanneer de koppeling is gemaakt dan kun je direct meelezen in je rapportage. Ook de rapportage
die al eerder is gemaakt. Teruglezen kan tot 1 januari 2019.
Onder de Amarant tegel zie je verschillende tegels die alleen voor Quli gebruikers die aan Amarant
verbonden zijn zichtbaar zijn. Quli gebruikers van andere zorg-organisaties zien deze tegels dus niet.
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Om mee te kunnen lezen klik je op de tegel ‘Amarant lezen in PC2’ .

Je zit gelijk in de Rapportages ; te zien aan de Paarse letters. Je ziet nu alle rapportage van de laatste
4 weken. Als je wilt kun je deze periode korter of langer maken door op het pijltje achter “Laatste 4
weken” te klikken.

Bij het pijltje achter “Alle categorieën” kun je kiezen uit welke categorie je de rapportage wilt lezen.

Een tweede manier om mee te lezen in de rapportage ;
Klik in het scherm, zoals hieronder, op “MIJN PLAN “ ( je ziet dit woord dan Paars worden)
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Klik op het pijltje achter Basisplan

Dit scherm verschijnt ; hierop zie je jouw doelen en de clientspecifieke afspraken
(ondersteuningsafspraken) die gemaakt zijn. De paarse vakjes met een kubus erin geven het domein
aan waarop je een doel (hulpvraag) hebt. Klik je op zo’n paars vakje óf op het blauwe + je want dan
“opent” dit doel zich.

Quli - Uitgebreide handleiding Quli

49

Klik nu op dit icoontje om je rapportage te kunnen inzien

Wanneer jij je hele persoonlijk plan wilt inzien dan moet je klikken onder ‘Documenten’ op het
‘icoontje’ achter ‘basisplan’

Met het linker icoontje open je het document en met het rechter icoontje kun je het document
opslaan in je dossier. Je slaat het document hiermee op onder de tegel Mijn Bestanden.

Quli - Uitgebreide handleiding Quli

50

Voordat jij je eigen rapportage mee kunt lezen in Quli, moet de rapportage voor jou worden
opengesteld. Er wordt namelijk door begeleiding gerapporteerd in PlanCare2 (=PC2).
Hierdoor moet er een koppeling gemaakt worden tussen Quli en PC2. Deze koppeling kun je NIET zelf
maken. Dit wordt gedaan door Functioneel beheer.
Het is dus noodzakelijk om aan functioneel beheer te laten weten dat je graag jouw rapportage mee
wilt lezen. Dit doe je door het invullen van een formulier ; “ Formulier voor verzoek tot rapportage
openstelling Quli” wat te vinden is op Intranet op de Quli pagina.
Let op; dit kan alleen door de begeleiding digitaal ingevuld worden! Laat dus aan je begeleider weten
dat je mee wilt lezen.
Staat de koppeling eenmaal aan dan kun je direct meelezen in je rapportage. Ook de rapportage die
al eerder is gemaakt. Teruglezen kan tot 1 januari 2019.
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Klik je dan op deze tegel dan zie je dit scherm;

Je zit gelijk in de Rapportages ; te zien aan de Paarse letters. Je ziet nu alle rapportage van de laatste
4 weken. Als je wilt kun je deze periode korter of langer maken door op het pijltje achter “Laatste 4
weken” te klikken.

Bij het pijltje achter “Alle categorieën” kun je kiezen uit welke categorie je de rapportage wilt lezen.

Een tweede manier om mee te lezen in de rapportage

Klik op het scherm zoals hieronder, op “MIJN PLAN “ ( je ziet dit woord dan Paars worden)

Dan verschijnt dit scherm ;

Klik op het pijltje achter Basisplan
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Dit scherm verschijnt ; hierop zie je jouw doelen en de clientspecifieke afspraken
(ondersteuningsafspraken) die gemaakt zijn. De paarse vakjes met een kubus erin geven het domein
aan waarop je een doel (hulpvraag) hebt.

Klik je op zo’n paars vakje dan “opent” dit doel zich. Klik op dit icoontje, om je rapportage op dat
specifieke doel te kunnen lezen

Wanneer jij je hele persoonlijk plan wilt inzien dan moet je klikken op de ‘icoontje’ achter Concept
Basisplan (dit is de naam die de begeleiding heeft gegeven aan jouw plan)

Quli - Uitgebreide handleiding Quli

53

Met het linker icoontje open je het document en met het rechter icoontje kun je het document
opslaan in je dossier. Je slaat het document hiermee op onder de paarse tegel Mijn Bestanden.

Je vindt deze tegel onder de tegel
‘Zorgorganisatie Amarant’

Dit is een zogenaamde ‘doorlink-tegel’. Als je daar op klikt wordt je rechtstreeks doorgelinkt
naar de website www.clientintranet.nl
Maar let op ; je dient dan nog wel in te loggen! Dit gaat niet automatisch.
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Je vindt deze tegels onder de tegel
‘Zorgorganisatie Amarant’

Onder deze tegels vind je een aantal verschillende handleidingen in de huisstijl van Amarant.
Het zijn handleidingen die speciaal zijn geschreven voor alle gebruikers van Quli binnen
Amarant.
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Omdat het zo belangrijk is dat jouw (zorg) gegevens veilig zijn binnen Quli is de tegel “Mijn dossier”
extra beveiligd. Deze tegel is ook wel de “digitale kluis” van Quli.
Je kunt alle informatie in deze tegel delen met je contacten. (Zo zou je het bijvoorbeeld fijn kunnen
vinden wanneer je ouders of je broer/zus mee kunnen lezen in de rapportage.)
Deze informatie wordt echter alleen DOOR JOU gedeeld. Niemand anders kan dit. Jij hebt hierin de
regie en jij bepaalt. Tenzij je een wettelijk vertegenwoordiger hebt en deze wettelijk
vertegenwoordiger ook die rol heeft gekregen in jouw Quli account. Dan bepaalt je wettelijk
vertegenwoordiger wie er wel of niet mee mag lezen.
Voor de duidelijkheid ; ze moeten wél over een EIGEN Quli-account beschikken. Anders kan dit niet.
Om de rapportage open te stellen in Quli moet er door de begeleiding een formulier worden
ingevuld waarmee ze het verzoek tot openstelling van de rapportage doen. Dit formulier is voor hen
te vinden op SAM.
Let op; dit kan alleen door de begeleiding digitaal ingevuld worden! Laat dus aan je begeleider weten
dat jij graag wilt dat een verwant mee gaat lezen. Of geef dit aan als wettelijk vertegenwoordiger bij
de begeleiding.
Nadat het verzoek digitaal is verstuurd zal het nog enkele dagen duren voordat de rapportage is
opengesteld.
Wanneer de rapportage voor jou is opengesteld kun je, wanneer je dit graag wilt, toestemming
geven aan een of meer van je ‘contacten’ om jouw rapportage in te zien.
De openstelling van dossierinzage en meelezen in de rapportage door een van jouw contacten,
verloopt ook via het formulier ‘Inzage dossier en rapportage in Quli’ wat door begeleiding op SAM
moet worden ingevuld en verstuurd. Bespreek dit dus met je begeleiding zodat zij dit kunnen regelen
voor je.
Wanneer het gaat om je wettelijk vertegenwoordiger dan heeft deze direct ná openstelling toegang
tot jouw dossier en rapportage.
Wanneer het echter gaat om een ‘gewoon’ contact ( dus iemand die NIET je wettelijk
vertegenwoordiger is) dan moet je wél zelf nog iets instellen in je account.
Open hiervoor de paarse tegel ‘Mijn Dossier’
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Klik nu op het ‘slotje’ rechtsboven in de paarse balk. Je ziet al jouw ‘contacten’ en je kunt nu PER
contact aangeven wie er inzage krijgt. Wanneer dit eenmaal is ingesteld kunt je het altijd weer
ongedaan maken ( dus de toegang tot jouw rapportage weer terugtrekken)

Je kunt PER contact instellen of hij/zij inzage mag in jouw rapportage. In het begin zal achter al jouw
contacten het ‘minnetje’ te zien zijn. Een ‘minnetje ( - ) betekent GEEN toegang.
Wanneer je een contact toegang wilt geven tot jouw rapportage dan klik je op het ‘minnetje’
waardoor dit verandert in een ‘plusje’. Een ‘plusje’( + ) betekent WEL toegang.
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In het menu vind je de ‘Help-functie’

Door te klikken in het menu op ‘Help’ open je deze functie. Rechts onder in je scherm verschijnt nu
een venster ;
Hiermee kun je ;
-

-
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Een bericht achterlaten voor de Quli Servicedesk.
Tijdens kantoortijden reageren zij zo snel mogelijk.
Via het ‘loepje’ achter Veel gestelde vragen kun je
een zoekwoord intypen waardoor je mogelijk een
antwoord op je vraag vindt.
Je vindt een uitleg over ‘beginnen met Quli’, ‘Mijn
Quli’ en het ‘Menu Quli’
En wanneer je dan op ‘Toon meer categorieën’
klikt vindt je de uitleg over alle tegels en functies
die Quli biedt.
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Je vindt deze tegel op je startscherm

Een doel helpt jou om in kleine stapjes ergens naartoe te werken. Je kunt deze doelen hier
beschrijven en als je wilt kun je er zelfs je netwerk in betrekken zodat ze samen met jou kunnen
toewerken naar het behalen van jouw doel.
Je kunt taken koppelen aan jouw doelen.
Je kunt er zelfs een video aan koppelen. (wat natuurlijk erg handig is wanneer de begeleiding bijv een
instructie filmpje maakt met uitleg over jouw wasmachine)
Er kan gereageerd worden op jouw doelen. Zo kan de begeleiding je bijvoorbeeld een complimentje
geven als je bepaalde stapjes hebt behaald in je doel. Maar ze kunnen je juist ook aanmoedigen om
bepaalde stapjes te zetten wanneer je dit zelf lastig vindt.
Maar je kunt jouw doelen hier ook in evalueren. Dit kunnen ook de mensen (incl begeleiding) doen
aan wie je toestemming hebt verleend om jouw doelen in te mogen zien.
Er kan bijvoorbeeld een cijfer worden gegeven of een beschrijving worden toegevoegd, die je
vervolgens weer in een grafiek terug kunt zien. Dit geeft een goed overzicht van jouw eigen
ontwikkeling.

Maar let op ; in jouw persoonlijk plan worden ook doelen opgesteld. Dit zijn NIET dezelfde doelen als
in deze tegel.

Er is veel te vertellen over deze tegel. Té veel om dat allemaal in deze handleiding uit te leggen. Je
kunt er het beste zelf, of samen met iemand, mee aan het werk gaan.
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Je vindt deze tegel op je startscherm.
Heb je Taken&Agenda nog niet in
jouw Quli scherm staan, dan kun je
deze zelf toevoegen.

In Taken&Agenda heb je de mogelijkheid om taken te plannen. Dit kan een losse afspraak zijn die je
bijvoorbeeld met je begeleider hebt. En het is mogelijk om taken aan doelen te koppelen, waardoor
je met geplande stappen tot een doel komt.
Deze tegel kan jou helpen om jouw afspraken en taken te onthouden.
Het is een agenda in Quli.
Je kunt er taken / afspraken dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks laten herhalen.

Door op ‘taak toevoegen’ te klikken zet je een nieuwe taak / afspraak in je agenda / takenlijst.
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Schrijf hier je taak en geef zo nodig
een omschrijving

Je kunt hier een picto toevoegen of
een foto die past bij je taak. Dit hoeft
niet maar kan helpend zijn

Wanneer je op het blauwe pijltje
klikt verschijnt onderstaand scherm

In dit scherm kun je
jouw taak of afspraak
precies inplannen.
Je kunt ook aangeven
of het een
‘terugkerende’
afspraak of taak moet
zijn.
En je kunt instellen dat
je een ‘seintje’ wilt
krijgen voordat je
afspraak of taak
begint.
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Wanneer je in het ‘takenscherm’ achter ‘meer instellingen’ het schuifje openzet

Dan verschijnen de volgende opties ;
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Je kunt er heel veel in doen ;
-

-

Je kunt een doel koppelen aan je taak of afspraak. Maar dan dient er wél een doel te zijn
aangemaakt onder de tegel ‘Doelen’.
Je ziet daar wie jouw taken en afspraken mogen inzien. Maar er zit ook een ‘schuifje’ om
deze (specifieke) taak of afspraak op ‘privé’ te zetten. Dit houdt in dat de personen die je
eigenlijk al toegang hebt gegeven tot jouw tegel ‘Taken & Agenda’ deze afspraak of taak NIET
in mogen zien.
Je kunt ook een bijlage toevoegen. Denk hierbij bijv aan een gebruiksaanwijzing voor jouw
wasmachine wanneer ‘de was’ een taak van je is.
En je kunt deze taak verplicht maken om af te vinken ( dit kan bijv handig zijn wanneer je
dagelijks je medicatie moet innemen en je hier zelf niet altijd aan denkt. Jouw begeleider kan
dan van afstand met je meekijken door te checken of deze taak is afgevinkt. Mits deze van
jou natuurlijk toegang heeft gekregen tot ‘taken & agenda’.

Door in jouw overzicht van Taken & Agenda op een bepaalde taak te klikken

kun je deze taak ‘afvinken’. Je zou zelfs een reactie kunnen sturen die al jouw contacten, met
toegang tot jouw ‘Taken & Agenda’, krijgen via een melding in hun Quli.
Wil je meer weten over het gebruik van ‘Taken & Agenda’ dan kun je hiervoor ook kijken in de ‘helpfunctie’. Zie hoofdstuk 14
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Je vindt deze tegel op je startscherm.
Heb je Moods nog niet in jouw Quli
scherm staan, dan kun je deze zelf
toevoegen.

Met behulp van de tegel Moods kan je aangeven hoe jouw stemming op dit moment is. Dus hoe jij je
op het moment voelt. Deze moods ( stemmingen) geef je weer door een Smiley te kiezen en
vervolgens kun je beschrijven welk gevoel van jou daarbij hoort.

Ook in deze tegel kun je weer de mensen die je wilt toegang verlenen. Dit doe je door op het slotje
boven in de groene balk te klikken.
De mensen die toegang hebben tot jouw Moods kunnen jouw stemming op deze manier volgen en
deze zo nodig met jou bespreken. Soms is het namelijk hartstikke moeilijk om te vertellen dat je niet
zo lekker in je vel zit en is het makkelijker om dit voor jezelf op te schrijven of er een smiley aan toe
te kennen. Het zou een mooie insteek kunnen zijn voor een begeleidingsgesprek.
Wanneer je regelmatig een “Mood” invult dan kun je er zelfs een grafiek van laten maken. Hiervoor
klik je op het “grafiekje” in de groene balk. Er wordt dan gelijk een grafiek vertoond van jouw Moods
Je kunt deze per dag – week – maand of zelfs per jaar laten tekenen.
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Je vindt deze tegel op je startscherm
Heb je Dagboeken nog niet in jouw Quli scherm
staan, dan kun je deze zelf toevoegen.

Je kunt een dagboek aanmaken voor alles wat voor jou belangrijk is. In dit dagboek kun je allerlei
verschillende verhalen aanmaken en de mensen uit je netwerk, die je hier toegang tot verleend hebt,
kunnen hierop reageren.

Per dagboek kun je iemand toegang verlenen door op het “slotje” te klikken of hem/haar te laten
reageren op je verhaal.
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Je kunt zoveel dagboeken aanmaken als je wilt

Door te klikken op ‘Dagboek toevoegen’ maak je een nieuw dagboek aan.
Een dagboek bestaat uit verschillende verhalen

Door te klikken op ‘Verhaal toevoegen’ maak je binnen het geopende dagboek een nieuw verhaal
aan.
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Je vindt deze tegel op je startscherm

Via berichten kan je berichten sturen naar de personen uit je netwerk.
Het grote voordeel van de berichtenfunctie is dat de informatie steeds binnen een beveiligde
omgeving blijft. Je kunt dus vertrouwelijke gegevens versturen via deze functionaliteit. Denk
bijvoorbeeld aan het doorsturen van een onderzoeksverslag of gemaakte afspraken over de zorg. Het
is uiteraard ook mogelijk om andere informatie te verzenden.
Als je op de tegel klikt krijg je een overzicht te zien van alle berichten die zijn verstuurd / ontvangen.
Je kunt ook een “concept” bericht aanmaken ; dit is een bericht wat je niet direct wilt versturen en
misschien nog wat aan wilt passen.

Als je nu op het blauwe +je klikt dan kun je een nieuw bericht opstellen en versturen. Ontvang je zelf
een berichtje in Quli van een van je contacten dan zie je een cijfertje verschijnen in het oranje rondje
op de tegel.

Dit gaat op dezelfde manier als waarop je een mailtje stuurt naar iemand. Helemaal onderin kun je
een bijlage toevoegen door het schuifje op “groen” te zetten.
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Dit gaat op dezelfde manier als waarop je een mailtje stuurt naar iemand. Helemaal onderin kun je
een bijlage toevoegen door het schuifje op “groen” te zetten.
Je kunt de tekst van het bericht bewerken zoals je zelf graag wilt. Je kunt Emoticons toevoegen, een
kleurtje geven aan je tekst enz enz
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Je vindt deze tegel op je startscherm

Dit is dè plek waar je informatie over Quli kunt vinden: Nieuws, nieuwe versies en waar je terecht
kunt met vragen.
Deze Quli Informatietegel wordt telkens weer verder gevuld met meer informatie, dus neem
regelmatig een kijkje!
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Controleer eerst altijd of je beschikt over een goed netwerk ; Wifi of 4G
Soms kan het zo zijn dat iets niet lukt terwijl je wél alle stappen hebt doorlopen. Dit is erg vervelend
en moet natuurlijk snel opgelost worden. Vraag dan hulp aan je begeleider.
Werk je op een computer dan kun je het beste gebruik maken van de browser Chrome. Hierop werkt
Quli namelijk het beste en zou dus zomaar de oplossing van je probleem kunnen zijn.
Blijven de problemen zich voordoen dan kun je ook contact opnemen met de Service-desk via de
chat (deze zit rechts onderin in het groene tekstballontje). Deze zie je recht onderin je startscherm
van Quli. Je kunt hier zelf een vraag stellen maar je vindt hier ook uitleg over alle tegels en het menu.
Mogelijk kun je daar dus ook je antwoord vinden.

Type hier je vraag. Quli zal tijdens
kantoor uren zo snel mogelijk
reageren.

Op de Quli-pagina van SAM vind je veel informatie over het gebruik van Quli. Ook vind je daar
verschillende handleidingen, de FAQ-lijst en instructie-filmpjes.
Op de Website ; www.amarant.nl/quli vind je een veel gestelde vragenlijst. Maar je vind daar ook de
handleidingen over het gebruik van Quli.
Heb je technische problemen met het gebruik van Quli? Neem contact op met de Quli servicedesk via
servicedesk@quli.nl of telefonisch via (026) 792 00 00. Deze servicedesk is (telefonisch) bereikbaar
van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Dit is geen servicedesk van Amarant.
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