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Zarządzanie Pacjentami w VisionXtra (VX)



Co to jest 
VisionXtra?

VisionXtra to dodatkowa funkcja rejestracji
pacjentów oferowana przez Coopervision, 
która m.in.:

• Jest dostępna bez dodatkowych kosztów

• Pozwala na rejestrację pacjenta i
automatyczną wysyłkę naszych produktów

• Pozwala na zrealizowanie zamówienia poza
planowanymi wysyłkami

• Jest łatwa w obsłudze

• Pozwala na wybranie sposobu dostarczenia
przesyłki (praktyka, adres pacjenta)

• Zaoszczędza czas Tobie i Twoim pacjentom

• Zachowuje historię zamówień



Zanim przejdziesz do kolejnych kroków...

Nie zapomnij o zapoznaniu sie z naszymi warukami współpracy pod kątem zgodności 
z RODO

W tym miejscu zawsze znajdziesz bierzące informacje, które mogą być dla Ciebie ważne.



Dodaj nowego pacjenta w visionxtra

Po zalogowaniu się na naszej stronie
www.coopervision.pl wybierz opcję: 
Strona dla Specjalisty, następnie kliknij 
na Kup teraz (koszyk)

Z głównego paska wybierz
Zarządzanie pacjentami, 
po czym kliknij na VisionXtra



Do kolejnych kroków potrzebne będą 
wszystkie dane pacjenta włącznie z dostawą, 
częstotliwością wysyłki i receptą

Kliknij na Dodaj nowego 
pacjenta w VisionXtra

Wybierz wysyłkę na Twój salon optyczny lub 
bezpośrednio do domu pacjenta 



Jeśli wybrana została dostawa do domu 
pacjenta, na kolejnej stronie wyświetli 
się opcja do dodania adresu pacjenta

Kliknij Wyślij/Dalej
Na kolejnej stronie będzie 

można wybrać datę pierwszego 
zamówienia i częstoliwość z jaką 

soczewki mają być wysyłane.

Pamiętaj o ilości sztuk i roadzaju soczewki! 
Soczewki miesięczne pakowane po 3 sztuki 

- jedno opakowanie wystarcza na 3 
miesiące. Jeśli zamówisz soczewki 

jednodniowe pakowane po 30 sztuk 
wystarczą one tylko na 1 miesiąc 

codziennego użytkowania. 



Na następnej stronie, kliknij 
na Dodaj soczewki

Wybierz rodzaj soczewki, 
wielkość opakowania, moc 
recepty i ilość (Pamiętając o 
częstotliwości wysyłki)

Dodaj do zamówienia

Opcja Dodaj płyn przy dostawie do domu 
pacjenta jest w tym momencie 
niedostępna



Sprawdź, czy wszystkie dane 
pacjenta są poprawne i czy data 
następnego zamówienia zgadza 
się z Twoim i pacjenta 
zapotrzebowaniem

Kliknij na Dodaj nowego 
pacjenta w VisionXtra

Wysyłka z dostawą do domu 
pokaże adres docelowy jako 
adres pacjenta



Edytuj pacjenta w visionxtra

Aby edytować Imię, adres, 
częstotliwość lub rodzaj 
wysyłki kliknij przycisk 
Edytuj zamówienie

Aby edytować rodzaj 
soczewki i ilość kliknij 
przycisk Edytuj pozycje 
zamówienia



Pacjent z zamówieniem na żądanie w visionxtra

Jeśli w częstotliwości została wybrana 
opcja Trigger, czyli Zamówienie na żądanie, 
pacjent jest aktywny lecz soczewki nie 
zostaną wysłane, dopóki zamówienie nie 
będzie złożone. 

Kliknij na przycisk Wysyłka po 
przypomnieniu - wygeneruje to 
zamówienie dla pacjenta oparte na 
informacjach podanych na jego stronie



Jak usunąć pacjenta z listy aktywnych w visionxtra?

Na liście Aktywnych wybierz 
pacjenta, którego chcesz 
usunąć i kliknij na Usuń 
pacjenta. Pacjent pojawi się na 
liście Nieaktywnych pacjentów 
i informacja o tym pacjencie 
pozostanie w historii VX



Jak odnowić rejestrację pacjenta w visionxtra

Na liście Nieaktywnych wybierz 
pacjenta, którego chcesz 
odnowić i kliknij na Aktywuj 
pacjenta. Pacjent pojawi się na 
liście Aktywnych pacjentów.

Pamiętaj o sprawdzeniu 
informacji o tym pacjencie.



Walidacje pacjentów w visionxtra

• Raz na rok dane pacjenta muszą zostać sprawdzone i potwierdzone

• Na liście Aktywnych pacjentów, obok tych którzy muszą zostać potwierdzeni będzie widniał czerwony 
znak 

• Aby odnowić i potwierdzić, trzeba klinkąć na czerwony symbol lub imię pacjenta, po czym kliknąć na 
przycisk Odnów Pacjenta w VisionXtra



Eksport danych pacjentów z visionxtra

• Eksport danych do aplikacji Excel pokaże zestawienie wszystkich Państwa pacjentów zarejestrowanych w VisionXtra –
niezależnie czy są oni na liście Aktywnych czy Nieaktywnych

• Informacje zawarte na arkuszu to: status (aktywny lub nieaktywny), imię i nazwisko, numer rejestracji VX, data 
następnego zamówienia, data odnowy/potwierdzenia, czy jest to pacjent z zamówieniem na żądanie (tak lub nie), 
częstotliwość, adres wysyłki i recepta

• W arkuszu Excel najłatwiej odnaleźć aktywnych pacjentów segregując zawarte informacje zaczynając od statusu –
wybierz Aktywnych



Zmiana moich danych w visionxtra

Klikając na przycisk Moje konto mają 
Państwo dostęp do swoich informacji, 
numeru Partnera Biznesowego, adresu 
do faktur i do wysyłki dla salonu. 

Jeśli potrzebują Państwo zmienić te 
dane, prosimy o kontakt z biurem 
obsługi klienta.

W tym miejscu mogą 
Państwo zmienić 
adres e-mail i hasło


