Karify
Informatiefolder voor ambulante cliënten

In deze folder vind je een uitleg over het werken met Karify. Karify is de beveiligde online omgeving
waarmee TRTC Transit werkt.
Je kunt hier:
- Communiceren met je behandelaar (en alle andere teamleden) via de berichtenfunctie.
- Je eigen documenten opslaan, denk bijvoorbeeld aan je behandelplan, ERP, verwijsbrieven
en andere belangrijke documenten.
- Opdrachten maken die voor je klaargezet zijn.
- En binnenkort nog veel meer.
In de AppSrore en in Googleplay kun je de app Karify Downloaden. Hier kun je met een code of met
je vingerafdruk inloggen en snel en gemakkelijk de berichtenfunctie gebruiken op je telefoon. Voor
alle andere dingen die je kunt doen met Karify moet je inloggen in de Transit omgeving. In dit boekje
vind je alle praktische informatie die je nodig hebt.
In dit boekje staan ook een aantal links. Dit zijn voorbeeld/uitleg filmpjes. Je kunt deze in je browser
typen of vinden bij Karify in vogelvlucht (je vindt ze helemaal links onderaan op de Karify site)
https://youtu.be/rjlSQyLmoXk

Heb je al Karify via een andere omgeving? Accepteer de uitnodiging. Dan wordt ook de Transitomgeving toegevoegd. Je kunt bij het kopje healthspaces wisselen tussen je omgevingen.

Je wordt via de mail uitgenodigd voor Karify.

Als je hierop klikt kun je je aanmelden.
Je kiest je eigen wachtwoord.
Je krijgt vervolgens een nieuwe mail op je account om te bevestigen.

Klik op bevestigen en doorloop het laatste stukje van de aanmelding. Nu kun je inloggen.

Om in de Transit-omgeving te komen heb je een code nodig. Deze krijg je in je mail of via de SMS.
Elke keer als je inlogt en je wilt de Transit-omgeving in, krijg je een nieuwe code.
Dit is een extra beveiliging.

Hier vind je al je documenten

Hier vind je berichten die naar je
verstuurd zijn en kun je zelf berichten
versturen

De transit omgeving heeft een foto
als achtergrond

Nu ben je in de Transit-omgeving. Als je net aangemeld bent, zul je nog geen behandelaren hebben.
Deze worden z.s.m. toegevoegd. Je krijgt hiervan bericht zodra ze er in staan.

Hier vind je informatie die wij in
de bibliotheek hebben gez

Als je hierop klikt kom je in je eigen
omgeving (blauw)
Er i

Klik op nieuw
bericht

Hier vind je je
berichten

https://youtu.be/cNhuLajNy_c

Kies een
behandelaar

Typ je bericht en
verzend

https://youtu.be/eQt5gl483WY

De Karify App
Tijdens het inloggen kun je een 4-cijferige code aanmaken. Ook kun je als je telefoon deze functie
heeft, instellen om met je vingerafdruk in te loggen. In deze app kun je alleen berichten lezen en
versturen.

Een bericht verzenden in de App:
Samsung toestellen etc.

Iphone

