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1 INTRODUCCIÓ 

La connexió a WebClients És un accés especial per a facilitar l’accés dels clientes del BST 

a les peticions i als informes. 

 

1.1 Accés 

Per accedir a la connexió de WebClients: 

1. Connectar-se a la següent URL:  

http://eyrabst/scripts/mgwms32.dll?MGWLPN=BSTEYRA&App=CLI&Pag=Login&Lang=1 

2. S’accedeix a la pantalla d’identificació: 

 

3. Introduir el nom d’usuari. 

4. Introduir la clau de pas. 

5. Prémer el botó “Envia”. 
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2 OPCIONS DEL MENÚ PRINCIPAL 

1. Després d’introduir l’usuari i la clau, es mostra el menú principal. 

 

Seguidament veurem cadascuna de les possibilitats a les que dóna accés el menú. 

2.1 Consulta dels Resultats 

Utilitat 

Aquesta opció s’utilitza per a consultar les peticions d’un pacient i emetre els seus 

informes. Des del menú principal, accedir a “Consulta dels Resultats”. Apareix un nou 

submenú: 
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2.1.1 Consulta per Número de Petició 

Funcionament 

1. Accedir a l’opció “Consulta per Nº Petició”. 

 

2. Introduir el número de petició de la que busquem les proves realitzades. 

3. Prémer el botó “Envia”. 

4. Se mostren les proves realitzades en la petició. 
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5. Si es desitja, es pot imprimir l’informe mitjançant el botó “Veure informe”, i 

seguidament, prémer el botó “Imprimir” 

 

2.1.2 Consulta per Nom 

 

Funcionament 

1. Accedir a l’opció “Consulta per Nom”. 

2. Introduir el cognom o cognoms del pacient del que busquem els resultats.  
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3. Prémer el botó “Envia”. 

4. Es mostra un llistat de pacients que coincideixen amb el criteri de cerca introduït. 

Clicar sobre la columna “Nº Història” del pacient que ens interessi. 

5. Seguidament, clicar sobre la columna “Petició” del pacient de qui volem visualitzar els 

resultats: 

 

6. S’accedeix als resultats de la petició. 

7. Si es desitja, es pot imprimir l’informe mitjançant el botó “Veure Informe” i a 

continuació, prémer el botó “Imprimir”. 
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2.1.3 Consulta per número d’història 

 

Funcionament 

8. Accedir a l’opció “Consulta per Número Història”. 

9. Introduir el número d’història de la que busquem els resultats. 

10. Prémer el botó “Envia”. 

11. Es mostra un llistat de peticions que coincideixen amb el criteri de cerca introduït. 

Clicar sobre la columna “Petició” del pacient del que volem veure els resultats. 
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12. S’accedeix als resultats de la petició. 

13. Si es vol, es pot imprimir l’informe mitjançant el botó “Veure Informe” i a continuació 

prémer el botó “Imprimir”. 

2.2 Impressió d’Informes 

Utilitat 

Aquest apartat permet sol�licitar la impressió de preinformes (informes no acabats), 

informes (els ja completats) i reimprimir informes impresos anteriorment. 

Des del menú principal, accedir a “Impressió d’Informes”. Apareix un nou submenú: 

 

2.2.1 Sol�licitar una Impressió d’Informes 

Funcionament 

1. Accedir a l’opció “Sol�licitar una Impressió d’Informes”. 

2. Apareix la següent pantalla: 



MANUAL D’USUARI 
Connexió a WebClients BST 

 

 
Connexió a WebClients BST           15/02/2011 10 de 14 
 

 

3. En el primer camp, escollir el tipus d’informe a imprimir (Informes, Preinformes o 

ambdós) 

4. Escollir l’ordenació del llistat.  

5. Marcar la casella “Resum de Informes” si es desitja agregar un resum. 

6. Escollir l’interval de dates entre els que es buscarà preinformes. Només aplicable en 

els preinformes. 

7. Prémer el botó “Envia”. La sol�licitud s’envia a l’ordinador central per al seu 

processament. 

2.2.2 Veure els Informes Sol�licitats 

Funcionament 

1. Accedir a l’opció “Veure els Informes Sol�licitats”. 

2. S’obre un document pdf que conté els informes que s’han sol�licitat en la darrera 

petició realitzada. 
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3. Prémer el botó “Imprimir” per a imprimir tots els informes. Cal tenir en compte que el 

document seguirà en aquest apartat fins que es marquin els informes com impresos o 

es realitzi una nova sol�licitud. 

2.2.3 Marcar els Informes Sol�licitats com Impresos 

Funcionament 

1. Accedir a l’opció “Marcar els Informes Sol�licitats com a Impresos”. 

 

2. Prémer el botó “Sí”. 

2.2.4 Reedició d’Informes 
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2.2.4.1 Reedició d’Informes per Número de Petició 

Funcionament 

1. Accedir a l’opció “Reedició d’Informes”. 

 

 

 

2. Accedir a “Reedició d’Informes per Número de Petició”. 

3. Introduir el número de petició en el camp de cerca. 

4. Prémer el botó “Envia”. 

5. S’obre l’informe en una nova finestra. 

6. Prémer l’icona de la Impressora per a reimprimir l’informe. 

2.2.4.2 Reedicin d’Informes per Nom 

Funcionament 

1. Accedir a l’opció “Reedició d’Informes”. 
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2. Accedir a “Reedició d’Informes per Nom”. 

3. Introduir les cognoms del pacient en el campo de cerca. 

4. Prémer el botó “Envia”. 

5. Apareix una llista de pacients coincidents amb els criteris de cerca. Escollir el pacient 

que cerquem. Si el resultat de la cerca conté només un únic pacient se saltarà al punt 

següent. 

6. Apareix la llista de peticions del pacient. Clicar sobre la petició que volem reimprimir. 

Si s’ha trobat només una petició, es saltarà al punt següent. 

7. S’obre l’informe en una nova finestra. 

8. Prémer l’icona de la Impressora per a reimprimir l’informe. 

2.2.4.3 Reedició d’Informes per Número d’història 

Funcionament 

7. Accedir a l’opció “Reedició d’Informes”. 
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8. Accedir a “Reedició d’Informes per Número Història”. 

9. Introduir el número d’història en el camp de cerca. 

10. Prémer el botó “Envia”. 

11. Es mostra un llistat de peticions que coincideixi amb el criteri de cerca introduït. 

Clicar sobre la columna “Petició” del pacient que volem visualitzar els resultats. 

12. S’obre l’informe en una nova finestra. 

13. Prémer l’icona de la Impressora per a reimprimir l’informe. 

 


