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Default opsætning

I Back-end sættes feltet ”Eget laboratorie” i default til ”000000lab”.
I feltet ”Web-Patient skemaer” sættes default til ”Web-Patient”.

ID 18 Nulstilling af nyheder

Du kan få adgang til at oprette røde/grønne beskeder i WebReq ved at henvende dig til DMDD A/S. Disse beskeder er på
initialniveau.

Profiludtræk til regneark i back-end

I menuen ”Laboratorier” vælges ”Download profiler” for at oprette en fil.

Prompter og promptsvar på hotelrekvisitioner i back-end

Der er mulighed for at se prompt og promptsvar på hotelrekvisitioner i back-end.
Når en rekvisition er valgt, vælges ”Udskriv”, hvor oplysningerne om prompten skrives.

Webservice til udsøgning af enkeltanalyser (laboratoriesvarportalen)

Når der i back-end er sat et flueben i feltet ”Test latestResult”, så foretages der en søgning på Laboratoriesvarportalen på den
pågældende analyse og svaret vises i WebReq. Der er IKKE tilføjet timeglas, da det formodes at den nye WS fra Labsvarportalen
er væsentlig hurtigere end den gamle.

Advarsel i back-end ved rettelse af rekvirent uden for ens område

Når du vil redigere en rekvirent uden for dit område, bliver du gjort opmærksom på, at du er ved at åbne en rekvirent som
er uden for tilknytning til dit laboratorie.

Analyser i KLINISK MIKROBIOLOGI, som ikke har et katalog, er flyttet til kataloget ”Andre undersøgelser” så rekvirenterne har
mulighed for at foretage en søgning.

Rekvisitionsnummerpræfix til klinisk mikrobiologi og patologi er fjernet

Da alle fremadrettet benytter ”NationalePrøveNummer” er feltet ”Rekvisitionsnummerpræfix” ved rekvirentoprettelsen
i back-end fjernet.

Analysetype ANS bruges til rekvisitioner, der kun kan tages på lab

En rekvisition som kun må tages på et ”andet” laboratorium kan styres ved at du på analysen i back-end vælger ”ANS” I feltet
”Rekvisitionstype”. Husk at give analysen et højt sorteringsnummer så den ikke kan bestilles i praksis. Dette bevirker nemlig at
lægen godt kan se den hotellede rekvisition, men ikke kan hente den ned - og dermed ikke har mulighed for at tage prøven ude i
praksis.

