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Booking nyt:
Glemt kodeord kan du nu få gensendt
Har du glemt sit kodeord til login på booking, eller ikke modtaget din mail med login informationer, kan
du få dine koder gensendt på mail. Klik på Glemt kodeord i loginbilledet, skriv herefter login og den
mailadresse som der er opgivet ved oprettelsen i Booking systemet.

Eks. på mail:

Mulighed for at skifte kodeord
Der er nu mulighed for at skifte det kodeord du har fået tildelt. Klik på Skift kodeord og indtast det
nuværende kodeord og det nye kodeord og Gem
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Nyt WebReq ikon under Søgning, Søg patienter og Ankomst
Fremsøges rekvisitioner under Søgning, Søg patienter, ligger der nu et WebReq ikon så du kan gå
direkte over i WebReq med personoplysninger, i en ny fane. Går du flere gange over i WebReq denne
vej, åbnes der kun denne ene fane, ikke en ny fane for hver gang. Skal du tilbage i booking klikkes blot
på det tidligere faneblad. Samme WebReq knap er lavet i Ankomst.

Felt til CPR-nummer under Søgning, Søg patienter er forbedret.
Der kan nu indscannes, laves copy/paste af CPR-nummer med bindestreg ind i feltet for CPR-nummer.
Bindestregen fjernes automatisk og rekvisitioner kan fremsøges. Sættes der et CPR-nummer ind hvor
der er et tomt felt foran, bliver den automatisk fjernet.
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Nyt informationsfelt på ambulatorier
Under Opsætning, Ambulatorier, Ret er der kommet et nyt tekstfelt: FinfoTekst, som vises på
coronaprover.dk. Her kan både skrives tekst (max 300 tegn) og sættes link ind.

Samlet kapacitet og resterende bookinger vises i kalender
Den samlede kapacitet for hver dag vises ved siden af antal bookinger
Fra nu, beskrives hvor mange pladser der er booket fra nu og resten af dagen/ og hvor mange pladser,
der er resten af dagen (booket og ledige)

Visning af total antal minutter og antal prøvetagninger
Under Opsætning, Ugeopsætning, Intervaller sammenregnes total minutter/ antal prøvetagninger
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WebReq nyt:
CPR-nummer opslag i Patientdata
Når der indtastes et CPR-nummer i Patient data og der klikkes på Søg, bliver der nu slået op i CPRregisteret, hvis ikke personen findes i WebReq.

Ny patient knap på kvitteringssiden
Når du afslutter en rekvisition, har du nu på kvitteringssiden mulighed for at klikke på knappen Ny
patient. Herved kommer du om på en tom Patientdataside, så du er klar til næste borger, uden du skal
til at slette informationerne fra personen før.

Ikonet Udskriv er ændret til Kladde under Hotel rekvisitioner
Hvis du klikker på Hotel har ikonet Udskriv skiftet navn til Kladde, så du ikke skal være i tvivl om, at
dette kun er en kladdeudskrift. Rekvisitionen ligger efter denne udskrift stadig på Hotellet.
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