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Side 2

Blodprøvebooking borgerdel
1.1

Dobbeltbookinger til blodprøvetagning
Der er sat blokering på, hvis man prøver at booke flere tider til samme sted samme dag.

1.2

Bestil tid
Bestil tid var tidligere kun muligt 60 dage frem. Dette er nu rettet til at man kan bestille tid på
alle rekvisitioner, der IKKE er overskredet med 150 dage efter ønsket prøvedato, desuden
kan man bestille indtil ønsket prøvedato + 150 dage

1.3

Visning af reserveret tid Mobilvisning
Den reserverede tid, angives inklusiv adresse på blodprøveambulatorium
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Blodprøvebooking admindel
1.4

Kaldeskærme - Ændring af tekst
Det er muligt at opdele skærmen i to. Her er det vigtigt at når man opretter et prøverum
som skal ses under Gå til skranke skal teksten indeholde ordet ”skranke”.

1.5

Kaldeskærme: Ændring af pop-up visning ved nummerkald
For nuværende vises et indkaldt nummer via pop up dialogbillede i 3 sekunder, tiden er nu
sat op til 3,5 sekunder.

1.6

Kalender - Prøverum Sorteringsrækkefølge
Løsning er lavet med filtrering på enten Ankommet eller Genindkaldes det vælges i
opsætningen af prøverum.
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1.7

Kalender - Prøverum kolonner
Det er muligt at opsætte om man ønsker at få vist oplysningerne om rekvirent vist i
prøverummene. I funktionen Ambulatorier vælges:
Rekvirenten vises

Rekvirenten ikke vises

Når rekvirent oplysninger ikke vises default kan man ved at klikke på pilen i oversigten få den
vist. Når man indkalder en borger, vises begge informationer pr default.

Ønskes oplysning om navn vist klikkes på borgerens navn.

1.8

Ankomststander – Tildeling af kaldenummer
Reglen er: Når en borger ankommer for sent eller uden tidsbestilling, så kigges der på
tider fra nu +10 min fremad. Kun hvis der ikke er tider frem, vælges en tid mindre end 10
min frem.

1.9

Ny funktion Idag
Ved at benytte denne kommes direkte til prøverum.
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1.10 Statistik
Der er tilføjet data om indkald - genindkaldelse - forsinkelse og ventetid i
statistikudtrækket

1.11 Kalender - Rød farve trumfer grønne børn
Prøvetagningstypen vises stadig som grøn, selvom hele rækken er rød på grund af at den
bookede tid er overskredet med 15 min.

1.12 Kalender - Rød farve > 10 minutter
Ændret til 15 minutter, desuden vises den IKKE som rød men grøn når status er ændret til
Hentes eller Start.
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1.13 Nyt i funktionen Ambulatorier - FAnkomstTekst
FAnkomstTekst: Der kan skrives en tekst som vises på ankomststanderen.

1.14 Nyt i funktionen Ambulatorier – FsekventielleNumre
FSekventielleNumre: Borgerne får tildelt fortløbende nummer. Dvs. de tildeles nummer efter
den tid borgeren møder frem og ikke den tid de har booket. Det er samme rækkefølge der
vises i prøverummet. OBS! Dette betyder derfor at tider for dem der har booket tider evt. ikke
kan overholdes!

1.15 Nyt i funktionen Ambulatorier - Multisted
Multisted: Hvis man har flere prøvetagningssteder på samme adresse, så kan man få disse
steder vist i et fælles prøverum og med en fælles ankomststander. OBS: Hvis I har ønske om
at benytte den nye mulighed, bedes I kontakte os for yderligere information.

1.16 Nyt i funktionen Prøvetagningstyper
Betingelsen i de to felter er ændret til at begge betingelser skal være opfyldt.

1.17 Nyt i funktionen Ugeopsætning
I Intervaller er det muligt at sorterer efter de forskellige kolonner ved at klikke på denne,
ønskes der at sortere på flere kolonner holdes ctrl tasten nede samtidig med valg af
kolonner.
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1.18 Nyt i funktionen Ugeopsætning - FStatus
I Intervaller kan man på de enkelte intervaller i feltet FStatus ændre status til inaktiv og
intervallet flyttes til fanebladet Vis inaktive.

1.19 Nyt i funktionen Ugeopsætning
På et interval kan man tilvælge eller fravælge alle prøvetagningstyperne.

1.20 Nyt i funktionen Kalender
På oversigten vises prøvetagningstyper med ledige tider til booking for borgeren & ledige
tider på dagen hvor tider kan bookes internt.
Kontakter angiver antal bookinger og Fra nu er antal af bookinger fra nu.

Blodprøvebooking opdateres den 11.11.2021 aften og er klar fredag morgen, vores support
telefon åbner fredag den 12.11 kl. 7.00.
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