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Side 1

1.1

Rekvisitioner for rekvirent vises ikke
Når man går ind i Rekvirenter og fremsøger en rekvirent, kan man nu igen finde denne kliniks
rekvisitioner ved at vælge rekvisitioner.

1.2

Tegnsættet (æ,ø,å) forkert ved gensend af edi, fejlrettelse
Det er nu rettet op, så danske bogstaver vises korrekt i laboratoriesystemet, efter Gensend af edi fra
Webreq Admin.

Side 2

1.3

Søgning nu mulig på erstatnings cpr. nummer
Der kan nu indtastes tal og bogstaver under Søg Rekvisitioner, så der nu er mulighed for at søge på
erstatnings cpr. numre (e-cpr. nr.)

1.4

Visning af default rekvisitionstype, fejlrettelse
Der har været udfordringer med at nogle rekvisitionstyper under Default rekvisitionstype på Rekvirent
ikke slog i gennem hos brugerne. Dette er nu rettet.

1.5

Navne på analyse priser ved analyseudtræk er rettet til dansk tekst
Tekster på analyse priser ved analyseudtræk (Eksportér) er ændret fra engelsk til dansk tekst.

Side 3

1.6

Ekstra engelske felter under ret adgangskode fjernet
De ekstra engelske felter under person information ved Ret adgangskode er fjernet, da de ikke var
relevante.

1.7

Redigeret dato opdateres ikke hvis der sendes minikald
Nu ændres Redigeret dato ikke for en bruger, hvis der bare er sendt et minikald ud.

1.8

Brugerudtræk på rekvirent udvidet med adgangskort
Brugerudtræk på en rekvirent laves ved hjælp af Eksportér. Dette udtræk er nu udvidet med informationer
om hvilke adgangskort de enkelte brugere har.

Side 4

