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In dit document vindt u de handleiding voor het indienen van issues ten behoeve van de open
consultatie voor de MedMij-producten die MedMij Standaarden oplevert. Om het indienen van issues
makkelijk en eenduidig te maken is een JIRA® omgeving ingericht. Dit document kunt u gebruiken als
stappenplan om in JIRA® een issue in te dienen.

1. Handleiding
1.

Inloggen in JIRA® omgeving met of zonder inloggegevens
Via https://bits.nictiz.nl komt u in de omgeving voor het indienen van issues.
1a. Heeft u al een account voor bits.nictiz.nl? Dan kunt u direct inloggen en issues indienen.
1b. Heeft u geen account voor bits.nictiz.nl? Dan kunt u issues indienen zónder in te loggen. U
ontvangt na het indienen van uw issue inlogcredentials.

2.

Een issue indienen
2.1 Het indienen van een issue gaat via de create issue knop.
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2.2 Het volgende scherm verschijnt

2.3 Selecteer een project waarover u issues wilt indienen, bijvoorbeeld ‘MedMij Standaarden
Eisen’, ‘MedMij Standaarden Governance’ of ‘Medmij Standaarden FHIR’.
2.4 Selecteer in het dropdownmenu naast Issue Type wat voor type issue u wilt insturen.
2.4.1 Afhankelijk van het project dat u selecteert verschijnen er verschillende
dropdownmenu’s.
2.4.1.1 Voor Medmij Standaarden FHIR kiest u achtereenvolgens de Component waarop u
feedback wilt geven, daarna de Resource Category en tenslotte de Type Finding.
2.4.1.2 Voor MedMij Standaarden Eisen kiest u eerst Issue Type en vervolgens Section.
2.4.1.3 Voor MedMij Standaarden Governance kiest u een Issue Type
2.5 Geef in het veld naast Summary aan wat het onderwerp van het issue is.
2.6 Geef in het veld naast Description in detail aan wat het issue is.
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2.7 Scroll indien nodig naar beneden, zodat u de volgende onderdelen van het formulier in
beeld heeft:

2.8 Vul uw naam, emailadres en bedrijfsnaam in de daarvoor bestemde velden in. Deze
velden zijn verplicht. Het issue kan niet worden ingediend zonde deze velden in te vullen.
2.9 (optioneel) Wilt u meerdere issues indienen?
Met de optie create another is het mogelijk een volgend issue aan te maken. De velden
van het issue dat op deze wijze aanmaakt krijgen dan dezelfde waarden als het huidige
issue.
2.10 U heeft uw issue ingediend. U kunt de voortgang van alle issues bekijken op de pagina
bits.nictiz.nl

Heeft u vragen over deze handleiding? Of over de open consultatie in algemene zin? Aarzelt u dan niet
om contact met team MedMij standaarden op te nemen. Dat kan via info@medmij.nl of telefonisch via
030 297 03 03.
www.medmij.nl
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