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Side 2

1.1

Analysekode vises ved profil opprettelser
Når der oprettes en profil, bliver analysekoden nu vist sammen med navnet på de valgte analyser. Dette
vil også gælde når man efterfølgende går ind på profilen.

1.2

Ny person får autogenereret kodeord
Når der under Rekvirenter > Personer > Ny person oprettes en person, som ikke i forvejen er kendt i
Admin, tildeles der nu et autogenereret kodeord til personen.
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1.3

Mulighed for at sende booking og minikald fra Ny person
Under Rekvirent > Personer > Ny person, er det nu muligt at sende både Minikald og Booking mails
uden at skulle ud af skærmbilledet. Vælg den/de ønskede adgange der skal sendes pr. mail og marker
hvilken adgangskontrol kort de skal have inden der klikkes GEM.

1.4

Mulighed for at oprette projekter
Under Laboratorie > Projekter > Laboratorieprojekter kan der nu som i back-end sættes projekter op.
Husk at analysen som der skal lavet projekt på også skal sættes op til projektet i den almindelige analyse
opsætningen.

Side 4

1.5

Problemer med upload af analyseliste efter skift af bruger løst
Der er nu ikke problemer med at se analyseliste efter brugerskift på en pc.

1.6

Rekvisitioner på Hotel og Gemte vises atter under Rekvirent
Under Rekvirent > Rekvisitioner kan man nu se Hotel og Gemte rekvisitioner. Disse visninger har
været fjernet under pandemien.

1.7

Adgang til hovedmenu: Personale
Der er kommet en ny overskrift i menuen som hedder Personale. Her kan systemadministrator se hvilke
tilhørsforhold en bruger har, ved at indtaste cpr. nr., navn eller e-mailadresse. Der angives i den blå cirkel
hvor mange klinikker brugeren er sat op til og disse vises ved klik på Rekvirenter.
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1.8

Afsender laboratorie fremgår af mail til Minikald og booking
Det fremgår nu af minikaldet hvem der har send det til brugeren. Førhen var det altid kun SYNLAB der
stod som afsender, selv om det var et biokemisk laboratorie der havde sendt det.

1.9

Advarsel hvis man forlader en side uden at gemme ændringer
Hvis man har været inde og foretage ændringer, f.eks. på en rekvirent og forlader siden uden at gemme,
vises nedenstående pop up. Svarer man Annuller, bliver man på siden og kan vælge Gem.

1.10 Laboratorie bruger kan hurtig findes i menu oversigt
De brugere som er opsat under det laboratorie som der er logget ind med i Admin, kan findes i menu
oversigten under laboratoriet. Herfra kan brugerstyring håndteres.
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1.11 Send besked til enkelt rekvirent fra Rekvirenter
Søger man bestemt rekvirent frem under Rekvirenter, kan man herfra sende en besked ud til klinikken.
Vælg Send besked og System besked åbner hvor rekvirent og besked type er for udfyldt.

1.12 Systembeskeder kan nu redigeres og gensendes
Systembeskeder kan nu overskrives og gensendes. Funktionen findes under System besked> Sendte
beskeder hvor Overskriv vælges for at få vist en tidligere udsendt besked.
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Beskeden rettes til og Send besked vælges, hvorved den tidligere besked udløber og nedenstående pop
up vises:

1.13 Download og print af analyser
Under Analyser> Eksportér er der nu mulighed for at download og printe analyse opsætninger.
Under Eksportér kan der vælges hvilken filtype man ønsker, hvilke analysegrupper/felter der skal med,
samt vælge felt til sortering.
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1.14 Nuværende Webreq system vises under rekvirent
Der vises nu under Rekvirent > Ret hvilket Nuværende Webreq system der anvendes.
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