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Side 1

1.1

Forbedring under analyse udtræk
Under Laboratorie > Analyser er knappen til Eksporter nu blevet blå.

Default filtype er ændret til Excel fil, da det er den der anvendes mest. Samtidig med er muligheden
Vælg/fravælg alle kommet med i listen, ligesom den er i back-end.

1.2

Der er nu kun én Gem knap
På enkelte sider var der førhen både Gem og Gem Alle knapper. Dette var f.eks hvis der skulle rettes
eller oprettes analyser, rekvirenter m.m. Dette er nu ændret så der kun er en Gem knap på siden.

Side 2

1.3

Søgning på kolonner og flere sider
Der har været udfordringer med bladring når der var flere sider. Dette er nu løst. Ligeledes er sortering på
kolonner også forbedret, der hvor det er muligt (Dette vises med små pile med mouseover).

1.4

Samle/udvid knapper i menuen virker igen
Der har været udfordringer med knapperne til at samle og udvide lister i menuen. Det er nu rettet til.

Side 3

1.5

Navngivning af WebReq systemer på Rekvirent
Under Rekvirent >Ret > Nuværende Webreq system kan man se hvilket WebReq system der er valg til
den pågældende klinik. Før hed de to systemer der kunne vælges imellem Webreq 1 og Webreq 2. De er
nu omdøbt til Pandemi og Lægeløsning og anvendes afhængig af, om der er tale om klinik til alm.
WebReq eller til test i forbindelse med pandemien.

1.6

Fejl i system besked rettet.
Nu kan der igen sendes System besked uden at der er sat nogle rekvirenter op i Udvalgte rekvirenter
adskilt med. Fejlen var at Send besked ikke blev aktiv, så man kunne klikke på den.

Side 4

1.7

Import af regneark
Import af regneark under Rekvirent > Personer > Importer kan nu tage mere end 100 personer uden at
fejle. Der er som sådan ikke noget loft på hvor mange der kan slettes ad gangen, men jo flere der er på
listen, jo længere tid tager det, og man kan til sidst risikere at siden timer ud. Foreslår derfor at man holder
sig under et par 1000.
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