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Side 1

1.1

Sti vises hvis man går ind i menuerne
Når man går ind i nogle menuer i oversigten, vises det nu øverst i skærmbilledet, hvor man er. Man kan
ligeledes klikke på teksterne og komme hen til den side som f.eks her analyser

1.2

Fejlrettelse ved oprettelse af prompt på analyse
Det er nu muligt at oprette en prompt på en analyse, hvilket tidligere ikke virkede korrekt.

Side 2

1.3

Ny knap i Send besked
Hvis man har valgt Overskriv under historikken Sendte Beskeder, ændres knappen til Overskriv nu.
Hvis man fortryder, og ikke vil overskrive men istedet vil sende en ny besked, vælger man blot Ny
besked.

Side 3

1.4

Fejlrettelse på sletning af rekvirent
Tidligere fungere knapperne ikke korrekt hvis man ville slette en rekvirent. Funktionen på de to knapper
var byttet om. Det er nu rettet.

1.5

Fejlrettelse af redigeret dato under bruger
Redigeret dato under Rekvirent > Personer> Ret blev ikke opdateret ved ændringer.

1.6

Bruger udtræk på rekvirent
Der kan nu trækkes en bruger liste ud (regneark) under Rekvirent> Personer ved at vælge

Eksportér. Hvilken klinik listen tilhøre vil være navngivet på arket og udtrækket vil indeholde cpr.nr.
(4 sidste cifre som *) og Navn.

Side 4

1.7

Adgangskoder indeholder fremadrettet kun alm. Tegn
Nogle af de koder der blev autogenereret til nye brugere indeholdt nogle kryptiske tegn. Fremadrettet vil
kodeord kun kunne bestå af flg. Tegn:

1.8

Klinikkens navn vises når man retter en profil
Når man retter en Klinik profil under Rekvirent> Profiler vises nu rekvirentens navn og ikke som tidligere,
hvilket laboratorie, klinikken tilhørte.

Side 5

1.9

Initialer ved nye brugeroprettelser består af 4 bogstaver
Fremadrettet når der oprettes helt nye brugere vil initialer altid skulle bestå af 4 bogstaver. Tidligere
brugere kan godt stå med 2 initialer.

1.10 WebQuality cpr.nr. uden bindestreg
Det er nu ikke muligt at sætte et cpr. nr. ind med bindestreg, da det ikke fungere i Webreq. Cpr. Nr. skal
altid skrives uden bindestreg.

Side 6

1.11 Prisgrupper
Under laboratorie> Prisgrupper kan man sætte prisintervaller op til sine analyser. Man kan også godt sætte
direkte priser op, og nemt styre analyserne herfra.

Samlet pris ses kun med mouse over på de farvede kasser

Ønsket Prisgruppe sættes på analyserne

1.12 Rettelse: Opret knap ændret til Gem knap, der hvor den var oprettet forkert
Nogle steder var en Gem knap, nævn med betegnelse Opret. Dette er rettet.

Side 7

1.13 Visning af XMLudtræk på analyser ændret
Nu er det lidt mere overskuelig visning, når man skal lave XML udtræk på analyseudtræk.

1.14 Overskrift i system beskeder må max. være 100 tegn
Hvis der i overskriften til Systembeskeder skrives en tekst der er mere end 100 tegn, kommer der en
advarsel frem om at teksten er for lang. Besked kan ikke sendes før dette er rettet til. Send besked
knappen vil ikke være aktiv.

Side 8

1.15 Det er muligt at oprette en analyse
Der har været problemer med at oprette analyser, det er nu rettet. Det er nu igen muligt at find analysen
frem, hvis der indtastes en NPUkode.

Side 9

