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Brugergruppemøde per video
GANGLION´s brugerforening har pga. coronakrisen valgt at lade årets møde og kursusdag afholde
virtuelt. Aver&Lauritzen er blevet bedt om at stå for arrangementet, som er planlagt til:

3. november
kl 16.30-18.30.
Deltag via browser
meet.google.com/kee-sdmd-qfd
Deltag via telefon
(DK) +45 70 71 49 08 pinkode: 263 446 956#

Beslutningsstøtte
Fra anden halvdel af 2019 frem til sent efterår 2020 har GANGLION deltaget i udvikling og
aftestning af Den nationale beslutningsstøtte. PLO´s bestyrelse besluttede 8. oktober at
beslutningsservicen skal udrulles/tilbydes PLO-klinikkerne. I Aver&Lauritzen har vi en forventning
om at FAPS vil tilslutte sig.
GANGLION er som et af de to pilotsystemer så klar med det samme og fra seneste version er
beslutningsstøtten tilgængelig for GANGLION´s brugere.
Den Nationale Beslutningsstøtte er i første omgang alt overvejende fokuseret på farmakologiske
problemstillinger og advarslerne er knyttet til ordinationer.
På medicinsiden findes nu en knap = Beslutningsstøtte.

Brugeren kan således vælge at få vist eventuelle advarsler på forskellig alvorlighedsniveau og i
forskellige situationer.
Brugeren kan også vælge at have beslutningsstøtten aktiv, så advarslerne popper op automatisk.
For at få slået automatikken til send support-korrespondance fra GANGLION.

Læs om Beslutningsstøtte i GANGLION i detaljer på dette hjælpesite.

Læs dette nyhedsbrev med større skrift/zoom.
Særligt på viste eksempler af skærmbilleder kan detaljerne blive svære at se, men det er der råd for:
Øverst er der link til at få vist nyhedsbrevet i browser istedet.

I browseren kan man skrue op og ned for zoom efter eget ønske.

Arkiv over nyhedsbreve.

Boost egen og personalets produktivitet
To skærme øger effektiviteten

".. adding an extra monitor will give your output a considerable boost -- 20 percent to 30 percent,
according to a survey by Jon Peddie Research." artikel The New York Times.
Har man først prøvet at arbejde med to skærme, så er det dét, man vil.

GANGLION-gruppen hjælper gerne klinikken med anskaffelse og opsætning af flere skærme.

Driftoptimering - integration med IP-telefoni
Integration med GANGLION´s IP-telefoni forbedrer bundlinien.
GANGLION var et af de første lægesystemer til at integrere med IP-telefoni. Løsningen har været i
drift i 13 år, så den er gennemprøvet og stabil. Omkring halvdelen af GANGLION-klinikkerne
anvender i dag den integrerede telefoni og med stor fordel. De resterende klinikker kan kun
anbefales at melde sig til; man sparer normalt en del i forhold til nuværende leverandør af telefoni,
og får samtidig en betydelig øget funktionalitet og telefonisk frihed og deraf bedre indtjening.

Priser, abonnements-status og SLA
Priser er angivet uden moms
Abonnementstatus kan ses via link under Økonomimodulet på fanen Samleopgørelse.
SLA (Service level agreement) for de enkelte abonnementstyper findes samme sted.

