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Eläinlääkäriasemien klinikkatunnukset ja tietojen ylläpitäminen
Eläinlääkäriasemat saavat klinikkakohtaiset tunnukset pyytämällä niitä osoitteesta: omakoira@kennelliitto.fi
Klinikkatunnukset luovutetaan ainoastaan klinikkamanagerille tai klinikkavastaavalle.
Klinikkatunnuksilla eläinlääkäriasemat voivat hallinnoida tietoja siitä, ketkä eläinlääkärit työskentelevät klinikalla
tai kenellä vastaanottoapulaisella/eläintenhoitajalla on oikeus käyttää Omakoira-palvelua tehdäkseen
eläinlääkärin puolesta röntgenlähetteitä tai sirutietojen kirjauksia.
Klinikkatunnuksilla ei voi tehdä lähetteitä Omakoira-palvelun kautta, vaan ne tehdään aina omilla
henkilökohtaisilla tunnuksilla. Klinikkatunnukset on tarkoitettu eläinlääkäriaseman tietojen hallinnointiin
Omakoira-palvelussa. Käyttäjätunnus käy myös Provet- tai KliniQ-eläinlääkäriohjelmistoissa klinikka-ID:nä.
Eläinlääkäriaseman tietojen päivittäminen
Eläinlääkäriaseman yhteystiedot päivitetään perustiedot -valikon kautta. Valitse vasemmasta reunasta
”Perustiedot”, kun tiedot on päivitetty, klikkaa ”Muuta tiedot” -painiketta.

Eläinlääkärin tai yhteisöylläpitäjän tietojen lisääminen
Voit lisätä eläinlääkärin tai yhteisöylläpitäjän eläinlääkäriaseman tietoihin. Valitse vasemmasta valikosta
”Pätevyydet”. Napsauta ”Lisää henkilö” -painiketta, jolloin sivulle avautuu oikeaan reunaan tyhjä lomake, johon
tietoja pääsee syöttämään.
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Eläinlääkärin tietojen lisääminen
Syötä eläinlääkärinumero sekä sukunimi, ohjelma hakee tämän jälkeen automaattisesti muut tiedot. Valitse
sivun alareunasta alasvetovalikosta mikä eläinlääkärin pätevyys on kyseessä ja tallenna tiedot.
Jos eläinlääkärin tietoja ei löydy Kennelliiton järjestelmästä, niin ohjelma ei tuo tietoja automaattisesti näytölle.
Tällöin tulee olla yhteydessä Kennelliiton terveystutkimusosastolle, jossa lisätään eläinlääkärin tiedot
järjestelmään. Terveystutkimusosasto: terveystulokset@kennelliitto.fi tai puh. 09 88730 341
Eläinlääkärillä tulee olla Kennelliiton järjestelmään merkitty voimassa oleva pätevyys. Sen lisäksi hänellä voi
olla myös muita erityispätevyyksiä kuten polvieläinlääkärin pätevyys. Eläinlääkärin pätevyys tulee olla
tallennettuna, ennen kuin muita pätevyyksiä pääsee lisäämään.
Yhteisöylläpitäjän tietojen lisääminen
Syötä yhteisöylläpitäjän jäsennumero ja sukunimi, jos hän on Kennelliiton jäsen. Ohjelma hakee tämän jälkeen
automaattisesti muut tiedot. Jos hän ei ole Kennelliiton jäsen, niin syötä kaikki tiedot, jonka jälkeen hänelle
luodaan käyttäjätunnus Omakoira-palveluun.
Jos yhteisöylläpitäjä ei ole käyttänyt Omakoira-palvelua aiemmin, niin tällöin hän saa sähköpostitse oman
käyttäjätunnuksen, jolla voi rekisteröityä palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymiseen tarvitaan myös omat
verkkopankkitunnukset. Ohjelma vertaa, että pankin järjestelmässä oleva nimi täsmää meidän järjestelmässä
olevan nimen kanssa, joten ne tulee kirjoittaa samoin.
Jos yhteisöylläpitäjä on Kennelliiton jäsen ja käyttänyt Omakoira-palvelua jo aiemmin, ei hänen tarvitse
rekisteröityä palveluun uudelleen, vaan hänelle tulee näkyviin Eläinlääkäriasema -välilehti Omakoira-sivuilleen.

