When you have to be right

UpToDate®Anywhere Access Tip Sheet
Om te beginnen
1. Start UpToDate op binnen in het ziekenhuis: www.uptodate.com
2. Om een nieuw account aan te maken, registreert u zich door te klikken op Register rechts bovenin de UpToDate
Startpagina.

Let op: u dient zich binnen het ziekenhuis netwerk te registreren om toegang te krijgen
tot de mobile apps en CPD punten.
3. Vul alle punten van het registratieformulier in en klik “Submit Registration.”
4. Sla uw gebruikersnaam en wachtwoord op.

Meteen naar de registratie ontvangt u een email met instructie voor het downloaden van de mobile app.
U kunt nu de mobile apps op twee mobiele toestellen tegelijk gebruiken!
• Als u al een account heeft, logt u dan in met uw gebruikersnaam en wachtwoord via re Log In knop.

MOBILE ACCESS
Naar de registratie kunt u de Mobile App op twee toestellen instaleren.
1. Ga naar de App of Android Store met uw smartphone en download de gratis UpToDate Mobile App.
2. Open, na het downloaden, de UpToDatie applicatie.
3. Zodra deze is gedownload, logt u zich in met de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw registratieproces.
(De applicatie zal uw gebruikersnaam en wachtwoord opsalaan, u dient zich alleen een keer in te loggen).
UpToDate App for iOS®

UpToDate App for Android®

REMOTE-ACCESS tot UpToDate
• Bovendien hebt u nu makkelijk toegang tot UpToDate door in te loggen via elke willekeurige computer die aan het internet
verbonden is.
• Gaat u gewoon naar www.uptodate.com en klikt u op de “Log In” button rechts bovenin de startpagina.

Alle 90 dagen Re-Verificatie vereist
• U dient uw affiliatie met uw instelling elke 90 dagen te verifiëren, door in te loggen bij UpToDate vanop
het netwerk van uw instelling.
BELANGRIJK: binnen de mobile apps & per email krijgt u een herinnering toegestuurd dat u zich weer
dient in te loggen bij UpToDate om uw account actief te houden. Deze herinnering krijgt u op dag 80 en
dag 90 automatisch.

Als u interesse heeft in een gratis training, contacteer: training@uptodate.com.
Bij problemen of technische vragen contacteer customerservice@uptodate.com of bel naar 1-800-998-6374.
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