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Account aanmaken

Ga naar www.meditlink.com en klik op “Don’t have an account? Sign up”.

Klik bij “Clinic” op “Administrator”.
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Vul alle velden in en klik op “Check Availablility” en “Check” alvorens op “Register” te klikken.

Controleer alle gegevens en klik op “OK”. Ga nu naar uw mailbox en zoek de e-mail van Medit Link. 
Controleer ook de spam folder indien de mail niet in Postvak In zit.
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Open de e-mail en klik op “Verify Email Address”.

U werd nu doorverwezen via de webbrowser waar u op “Log In Now” klikt.

Vul uw e-mailadres en wachtwoord in en vink eventueel “Keep Me Logged In” aan, klik vervolgens op “Log In”.
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Vul uw adres gegevens in en klik op “Save”.

Klik op “OK”.
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Klik op “Let’s Set Up Your Account”.8
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“Organization Information” is optioneel en kan u overslaan door op “Skip” te klikken. Indien u
deze informatie wel wenst in te vullen kan u dit uiteraard doen en klikt u op “Save”. Deze info
kan zichtbaar zijn voor de toekomstige Medit Partners.
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“Scanner Information” kan u ook overslaan door op “Skip” te klikken.
Uw toestel wordt geregistreerd bij de eerste ingebruikname.
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Als laatste kan u optioneel extra informatie invullen..
U kan ook niks invullen en meteen op “Save” klikken.

U heeft nu succesvol uw Medit Link account aangemaakt!

13

14



8

Log in met uw Medit Link account op www.meditlink.com en klik op “Partners” en vervolgens
op “Search For Partners”. Vul “Elysee Dental BE” in en druk op Enter.
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Connectie met Elysee Dental

Klik op “Request Partnership” en vervolgens op “Confi rm”.

Klik tweemaal op “OK”.

16

17

Belgium

Elysee Dental BE
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Wanneer wij uw aanvraag hebben goedgekeurd zal de status van “Requesting” naar “Partnership: xxxx-xx-xx”
veranderen. Zodra dit gebeurd is zal Elysee Dental BE in de Medit Link software zichtbaar zijn in de lijst van 
beschikbare labo’s.
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