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Beste,
Er is een nieuwe update beschikbaar voor Oxygen, welke het bijkomend honorarium voor R60, groep A2 en
bijkomend honorarium voor pluridisciplinaire revalidatie (voor aandoening 101 A, 102 A of 103 A) bevat.
21.1.15.0 inclusief tarieven kunt u downloaden via: https://my.compufit.be/downloads/reva/updates/
OxygenUpdate.exe
OPGELET: Indien er nog met een versie 19.x.x.x gewerkt wordt, dient eerst onderstaande uitgevoerd te
worden:

Voor er een Oxygen versie 20 of hoger kan geplaatst, met de gevraagde wetswijzigingen en nomenclatuur, zouden
enkele zaken moeten worden uitgevoerd op de applicatieserver en client PC's.
Zodra onderstaande uitgevoerd is, kan de update gebeuren naar versie 20 +

Applicatieserver en Clients:
• Vanaf Oxygen versie 20.2.0.0 is .Net 4.5.2 of hoger nodig op de applicatieserver en de clients.
• Om de tekstverwerker (en andere tekstvakken) voor .Net 4.5.2. of hoger correct te laten werken in Oxygen,
moet de ‘Update for Visual C++ 2013 RedistributablePackage‘ worden geïnstalleerd op de applicatieserver
en de clients.
Vandaar zouden beide versies, 32 en 64 bit versie aanwezig moeten zijn op de applicatieserver en de clients:
https://support.microsoft.com/en-us/help/4032938/update-for-visual-c-2013-redistributable-package
English - United States x64: https://aka.ms/highdpimfc2013x64enu
English - United States x86: https://aka.ms/highdpimfc2013x86enu
Standaard staat de tekstverwerker in het Engels. Om de vertaling (Nederlands of Frans) te activeren moeten er
enkele sleutels worden toegevoegd in het register.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\StrongName\Verification\txtextcontrol.resources,6B
83FE9A75CFB638
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\StrongName\Verification\TXSpell.resources,6B83FE
9A75CFB638
Hiervoor kan men ook TxTextcontrol_translation.reg uitvoeren. (https://my.compufit.be/downloads/reva/updates/
TxTextcontrol_translation.zip)

Nadat jullie de nieuwe versie getoetst hebben aan jullie interne testprocedure kan dit door jullie in productie
worden geïnstalleerd.
Om support tijdens de update naar productie te garanderen laat u ons best weten wanneer dit zal worden
uitgevoerd.
Voor meer informatie rond het installeren van de update verwijzen wij u graag door naar onze updatehandleiding:
https://my.compufit.be/Downloads/Reva/Updates/Oxygen%20Update%20NL.pdf
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