SOFTWARE BESPREKING ZHANGMEN VOOR WINDOWS
HUANG TI / NVA
Velen van u kennen waarschijnlijk de Zhangmen acupunctuur software. De lezers van Huang Ti hebben al eerder kennis
kunnen maken met het pakket en mogelijk gebruikt u het zelf in uw praktijk. Inmiddels zijn er wereldwijd duizenden
praktijken, ziekenhuizen en opleidinginstituten die het gebruiken om hun kennis en praktijkvoering te ondersteunen.
Zhangmen is in de loop der jaren steeds verder geëvolueerd. Er is daarbij goed geluisterd naar de gebruikers. De grootste
recente ontwikkeling op het gebied van ICT ondersteunde acupunctuur is de opkomst en grootschalige toegankelijkheid van
Internet technologie geweest. Veel mensen beschikken over snelle Internet toegang en Zhangmen heeft hier in de laatste
versie op ingespeeld. De laatste versie van het pakket is geoptimaliseerd voor het gebruik van Internet om uw
acupunctuurkennis via wereldwijd toegankelijke gegevensbanken en websites te ondersteunen en uit te breiden. In het
pakket zitten 10-tallen Internet koppelingen gebouwd waarmee u toegang krijgt tot een schat aan gegevens.

In de al weer 12½ jaar dat het pakket bestaat, zijn de functies in elke versie verder uitgebreid. Op dit moment heeft U de
beschikking over o.a. de volgende functionaliteit binnen het pakket:
• Lokaties
: Vind alle lokaties van klassieke en moderne punten en toon ze op foto en anatomische
grafische weergave
• Indicaties
: Toets symptomen en indicaties in en vind de punten die u voor behandeling kunt gebruiken.
• Kruiden
: Geef overzichten van kruidennamen en on-line databases met foto’s en kruidensamenstelling
• Oorpunten
: Zoek het juiste oorpunt bij uw diagnose en geeft deze grafisch weer (ook Nogier)
• Polsbeelden
: Beschrijf alle polsbeelden inclusief benamingen en kwaliteiten
• Tongbeelden
: Beschrijf tongbeelden en bijbehorende diagnoses, foto’s van elk beeld, zone’s en punten
• Syndromen
: Vind alle gegevens over orgaan- en meridiaanpathologie, syndromen en de therapieën
en Patronen
evenals differentiaaldiagnostiek
• Chinese namen
: Geef Pin-Yin puntnamen, betekenissen en Chinese karakterweergave van de punten
• Administratiepakket : Geef snel toegang tot uw patiëntengegevens; gemakkelijk en overzichtelijk.
• Agenda
: Gebruik de ingebouwde agenda of b.v. de Outlook agenda van Microsoft.

Zhangmen is het Nederlandstalige softwarepakket dat is ontwikkeld vanuit de acupunctuurpraktijk voor de acupuncturist die
snel toegang wil hebben tot een alle mogelijke acupunctuurgegevens. Het pakket is m.n. bedoeld voor de klassieke TCM
acupuncturist. Overigens zijn ook een aantal algemeen geaccepteerde hedendaagse onderwerpen opgenomen in het
pakket zoals New Points, Nogierpunten, Chronopunctuur etc.. Zhangmen maakt uw praktijkvoering efficiënter en uw
behandelingen effectiever. Bovendien is het een uiterst goed middel om uw patiënten goed te informeren.
Inmiddels werken duizenden acupuncturisten, opleidingen en ziekenhuizen wereldwijd met Zhangmen. Het is het meest
gebruikte acupunctuur pakket in Nederland en België. Ook in de rest van de wereld wordt Zhangmen veel gebruikt. Er is
namelijk ook een Engelstalige versie beschikbaar. Het pakket kreeg uitstekende recensies in de nationale en internationale
vakpers.
VELE (NIEUWE) FUNCTIES:
De nieuwe Zhangmen 9i versie heeft erg veel nieuwe functionaliteit. Met deze versie is ook het Internet als grote
kennisbron voor acupunctuurgegevens ontsloten. De i in 9i staat dan ook voor ‘Internet enabled’. U kunt via Zhangmen
toegang krijgen tot allerlei nationale en internationale Internet databases op het gebied van acupunctuur. Denk aan
kruiden, dieracupunctuur, puntinformatie, medicatie, links, forums, digitale vakliteratuur, beroepsverenigingen etc.
Zoals iedere acupuncturist weet is het vaak moeilijk en tijdrovend om het goede punt bij de juiste indicatie te vinden. De
hoeveelheid indicaties en punten is eenvoudig te groot om alles te kunnen onthouden. U kunt natuurlijk de gegevens
opzoeken in een goed acupunctuurboek maar dit kost meestal erg veel tijd. Tijd die u als behandelaar veel beter kunt
gebruiken. Met dit uitgangspunt is Zhangmen ontwikkeld, zodat u veel sneller dan voorheen toegang hebt tot enorm veel
acupunctuur gegevens. Door de tijdwinst die u met Zhangmen maakt en de extra kennis die u direct tot uw beschikking
hebt, wordt uw praktijkvoering sneller en efficiënter en kunt u beter behandelen.
INDICATIES EN LOKATIES:
De door Zhangmen gebruikte gegevens zijn verzameld uit de bekende internationale acupunctuur literatuur. Daarbij zijn
zowel alle klassieke als nieuwe punten (new en miscellaneous points) met hun indicaties (energetica) en anatomische
lokaties beschikbaar. Ook zijn alle klassieke T.C.M. syndromen (orgaanpathologie) met al hun symptomen beschikbaar en
zijn ook meridiaanpathologie en wonder (extra) meridianen uitgebreid opvraagbaar. U kunt zowel zoeken op syndroom
(patroon) als op symptoom.

HELPFUNCTIE EN ADMINISTRATIE:
Zhangmen heeft een ingebouwde Helpfunctie waarmee u vanuit het programma zelf hulp kunt vragen. Verder bevat
Zhangmen een gemakkelijk te gebruiken en vernieuwd administratie pakket voor het bijhouden van uw belangrijkste
patiëntengegevens. U kunt hiermee ook standaardformulieren in o.a. Word formaat afdrukken voor uw praktijkvoering
(rekeningen, anamneseformulieren etc.). Ook is er een elektronische agenda aanwezig of kunt u kiezen voor uw Outlook
agenda.

VOORBEELD:
Het werken met Zhangmen is erg makkelijk. Dit wordt door
gebruikers gezien als een van de grootste voordelen van het
pakket. Het is na een korte leerperiode veel sneller te raadplegen
dan een boek, waarbij u ook nog eens meer interactieve
gegevens te zien krijgt en Internet kunt gebruiken als
kennisbron.
Een voorbeeld van de zoekfuncties. U zoekt een punt dat u
kunt gebruiken bij eczeem aan de benen. Toets dan in
<eczeem> en daarna <been> en u krijgt op het beeldscherm
als therapievoorstel voor deze klacht diverse punten
waaronder ST44 (maag 44). Klik op één van deze punten en u
ziet meteen de lokatie van het punt op een gedetailleerde foto.
Ook is het natuurlijk mogelijk andersom te werken. U toetst
bijvoorbeeld in <ST44> en krijgt vervolgens alle indicaties en
de lokatie van dit punt te zien. Zoekt u het trefwoord eczeem
bij syndromen dan vindt u o.a. Maag (Wei) en Long (Fei)
orgaanpathologie en o.a. Conceptie Vat (Ren Mai) meridiaan pathologie met alle differentiaal-diagnose gegevens. Snel,
simpel en volledig.

EENVOUDIG EN NIET DUUR:
Zhangmen is, zoals u waarschijnlijk weet, de Chinese naam voor Lever 13. Het betekent: 'Deur tot het Systeem'.
Een deur moet een lage drempel hebben is onze filosofie, zodat we aan zowel de prijs als het gebruikersgemak zeer hoge
eisen hebben gesteld. Anders dan andere softwarepakketten op de markt is Zhangmen relatief goedkoop. Zhangmen is ook
voor gebruikers met weinig computerkennis zeer eenvoudig te installeren en te bedienen. Bij de software wordt een
duidelijke gebruiksaanwijzing geleverd en is ook telefonische of e-mail ondersteuning bij de prijs inbegrepen. Geregistreerde
gebruikers hebben verder recht op gratis updates via Internet.
De kosten van het pakket zijn € 205 voor de download versie en € 225 voor de Cd-rom versie (beide versies zijn inhoudelijk
gelijk). Ook is er een additionele Invoermodule beschikbaar, waarmee u uw eigen indicaties, lokaties, syndromen etc. kunt
invoeren en Zhangmen kunt aanvullen naar uw eigen wensen. Deze module kost € 75. Voor studenten aan NVA erkende
acupunctuuropleidingen bestaat de mogelijkheid € 25 korting te krijgen indien ze bij het bestelformulier een geldig
inschrijvingsbewijs meesturen. Verder is er ook een netwerkversie beschikbaar tegen meerprijs afhankelijk van het aantal
gebruikers. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 19% BTW.

VOOR NVA LEDEN WORDT EEN TIJDELIJKE KORTING GEGEVEN VAN € 25.
(ER MOET DAN EEN BEWIJS VAN LIDMAATSCHAP WORDEN MEEGELEVERD MET DE BESTELLING)
U kunt het Zhangmen pakket bestellen door ons te bellen en daarna het toegezonden bestelformulier volledig ingevuld en
ondertekend op te sturen. U krijgt het pakket dan per omgaande met een factuur toegezonden. Het is ook mogelijk om het
pakket direct van onze internetsite te downloaden.
SAMENVATTEND: (i= internet functie)
- Alle punt indicaties, lokaties en Chinese namen met karakters
- Pols- en tongdiagnostiek inclusief foto’s
- Puntlocaties grafisch en anatomisch weergegeven. Spring van punt naar punt vanaf versie 9.1i
- Naaldtechnieken, te steken dieptes, hoeken en aanwijzingen / waarschuwingen (nieuw)
- Alle TCM syndromen, orgaan- en meridiaanpathologie
- Oor-, gezichts-, schedel- en handacupunctuur (ook veterinaire acupunctuur)
- Vele foto's (nieuw), illustraties en diagrammen
- W.H.O. nomenclatuur: Standaard W.H.O. meridiaan- en puntnamen worden gebruikt (nieuw)
- (i) Kruiden, medicijnen, westerse diagnostiek (nieuw)
- (i) Toegang tot Forums, TCM organisaties, On-line magazines, discussiegroepen, TCM websites (nieuw)
- (i) Toegang tot 10-tallen Internet databases (nieuw)
- (i) Open punten berekening, Chronopunctuur (nieuw)
- (i) Automatische update functie (nieuw)
- Compact en vernieuwd administratie programma
- Agenda (ook Outlook koppeling) (nieuw) en klokfunctie
- Koppelingen met MS-Word en Excel (nieuw)
- Back-up functie voor patiëntengegevens (nieuw)
- (i) E-mail en ondersteuning via Internet (nieuw)
- Snel, efficiënt en zeer gebruikersvriendelijk
- Beste prijs/prestatie verhouding

-

Afdrukmogelijkheden en standaardformulieren (verbeterd)
Duizenden gebruikers wereldwijd (ook Engelstalige versie).
Snelle hulp bij diagnostische problemen
Snel, overzichtelijk zoeken van informatie
Telefonische ondersteuning door acupuncturist / softwaredeskundige (ook buiten kantooruren)

Voor meer informatie en de mogelijkheid om daar een gratis en volledig werkende demo te downloaden verwijzen we
u naar www.zhangmen.nl U kunt natuurlijk ook persoonlijk contact op nemen met de makers van Zhangmen:
F-ACT I.T.
Marsmanlaan 20
9721 XV Groningen
050-3128718
zhangmen@factsoft.nl

