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Opsætning til Kaldeskærm/TV-skærm  
  

Under Opsætning vælges menupunkt 
”TV-skærm Layout”.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Under opsætningen er det muligt at 
tilføje flere skærme på en lokation. 

 

 

 

 
Dette betyder, at du kan dele informationerne op, så de vises på flere skærme. Du kan f.eks. sætte én skærm til kun at vise 
beskeden: ”Gå til prøverum” og en anden skærm til at vise video, andre beskeder osv.  

 
 

Opsætning til layout for kaldeskærm/TV-skærm 
Der er to typer af layout, som du kan vælge mellem:  

• ML layout - som anbefales til skærme under 55” 
• Stort layout - som anbefales til skærme på 55” eller derover 

Du kan dog stadig vælge ”ML layout” til en skærm på eller over 55”. Dette bør vurderes ud fra lokalets udformning, patientens 
afstand til skærmen osv. 
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ML layout 
Du kan vælge:  

1. Gå til prøverum (Indkalde numre) 
2. Beskeder  

1. Hvis du har valgt at vise ”Gå til prøverum 
(Indkalde numre)”, så kan du vælge om teksten 
vises i enten sort eller hvid. Her kan du imøde- 
komme patienter, som skal se numrene på en 
skærm, som hænger langt væk.  
Du kan vælge at placere ”Gå til prøverum 
(Indkalde numre)” i venstre eller højre side. 
Vores øjne starter altid med at læse fra venstre side, derfor anbefaler DMDD A/S at placere ”Indkalde numre” i venstre side. 

2. Du kan vælge at vise beskeder på kaldeskærmen ved at sætte flueben i Beskeder. Beskederne oprettes under Opsætning -> 
Beskeder på kaldeskærm. Her kan du oprette nye eller redigere i eksisterende beskeder: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Stort layout   
Du kan vælges: 

1. Gå til prøverum (Indkalde numre) 
2. Beskeder 
3. Video 

1. Hvis du har valgt at vise ”Gå til prøverum 
(Indkalde numre)”, så kan du vælge om teksten 
vises i enten sort eller hvid. Her kan du imøde- 
komme patienter, som skal se numrene på en 
skærm, som hænger langt væk. 
Du kan også vælge at placere ” ”Gå til prøverum 
(Indkalde numre)” i venstre eller højre side. 
Vores øjne starter altid med at læse fra venstre side, derfor anbefaler DMDD A/S at placere ”Indkalde numre” i venstre side. 

2. Du kan vælge at vise beskeder på kaldeskærmen ved at sætte flueben i Beskeder. Beskederne oprettes under Opsætning -> 
Beskeder på kaldeskærm. Her kan du oprette nye eller redigere i eksisterende beskeder. 

3. Du kan sætte et flueben i ”Video”, så en informationsvideo vises på skærmen. Informationsvideoen forklarer patienten, 
hvordan man selv kan logge ind på blodprover.dk og booke en tid til prøvetagning. 
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