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Vejledning for personale til booking
Adgang til bookingsystem
For at få adgang til bookingprogrammet skal du oprettes som bruger.
Oprettelsen kan enten blive foretaget lokalt eller ved henvendelse til WebReq Support.
Efter oprettelse vil du modtage en e-mail fra WebReq Support med oplysninger om adgangskode:
____________________________________________________________________________

I henhold til aftale fremsendes hermed logininformation til brug for WebReq Booking
https://blodprover.multimed.dsdn.dk
Login:
Initialer:
Password:
Såfremt der skulle være spørgsmål, er I velkommen til at kontakte os på telefon 75720177.
____________________________________________________________________________

Login på booking
Åbn din Internet Explorer browser og kopier/indsæt URL: https://blodprover.multimed.dsdn.dk
Indtast dine loginoplysninger.
Klik Login.

Vælg stedet hvor du arbejder
Klik på menupunktet Steder.
I dropdown-menuen vises en liste med alle de tilknyttede podeklinikker.
Vælg den podeklinik, hvor du arbejder.
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Vælg Kalender og Prøverum
Vælg Kalender.
Listen vises altid som Dagsdato.
Vælg Tidligere, hvis listen skal vise den foregående dag.
Vælg Alle, hvis listen skal vise ældre datoer
Vælg Prøverum

Klik Vis alle for at få vist listen over de borgere, der er booket ind og hvilken tid de har.

Funktioner under Vis alle
•

Rød bjælke indikerer, at borgeren har ventet mere end 10 minutter ift. den bookede tid.

•

Grøn bjælke indikerer, at der er en prøvetagningstype tilknyttet rekvisitionen CV for Corona.

•

Stjerne indikerer, at der er foretaget en tidsbestilling.

Patienterne forsvinder fra listen efterhånden som deres PTB bliver skrevet ud.

Oplysning om patientens telefonnummer
Under den enkelte borger, kan du se borgerens telefonnummer (hvis dette er oplyst ved bestillingen).
Klik på det lille ikon i højre side af bjælken
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Adgang til WebReq for at færdiggøre bestilling
Ønsker du at få adgang til WebReq for at hente og færdiggøre bestilling:
Klik på det lille ikon i højre side af bjælken ved den enkelte borger

Har borgerne ingen tidsbestilling kan du tilgå WebReq ved at klikke på WebReq i menuen

Forsvinder borgere ikke fra dagens bookingliste
Er der borgere, som ikke forsvinder fra listen (f.eks. fordi de ikke er mødt op) kan disse fjernes på følgende måde:
Vælg Kalender
Klik Prøverum

Vælg et prøverum fra listen
Vælg derefter Vis Alle
Vælg Indkald

Vælg Startet

Vælg Taget (borgeren forsvinder fra listen)
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Funktionen Søgning (ved booking af tid for borger)
Funktionen Søgning kan benyttes af personalet til booking, hvis en borger ikke selv kan booke en tid hjemmefra.
Klik på Søgning
Indtast CPR-nummer i søgefeltet. Nu vises en liste med de bestillinger, der ligger på
Rekvisitionshotellet.
VIGTIGT: Klik på Analyser for at tjekke at den rigtige bestilling er valgt.
Klik på Bestil tid

Bestilt tid
I næste skærmbillede vises prøvetagningssteder.
Der kan ikke foretages booking på de prøvetagningssteder, der er markeret med rød. Det skyldes, at rekvisitionen
indeholder prøvetagningstyper, som det pågældende prøvetagningssted ikke håndterer.
Klik på det ønskede prøvetagningssted.

Nu vises en kalender:
Tider, der er markeret med blå, er ledige tider. I parentesen vises mulige antal patienter.
Tider, der er markeret med gul, er bookede tider.
Føres musen over et gul felt vises den ledige tid på tidspunktet.

En valgt tid skal bekræftes!
Klik OK i informationsboksen, der viser at reservationen er foretaget og bekræftet.
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