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Opdatering af vaccinations skabeloner
Vaccinations-skabelonerne blev godt modtaget og der kom vanen tro hurtigt en reaktion med forslag
til udvidelse og forbedringer:
I første omgang har Aver&Lauritzen lavet en hurtig udvidelse for at lette tidens arbejdsbyrde med
vaccinationer. Vi har tilføjet alle de "offentlige" ydelseskoder for influenza og pneumococ
vaccinationer.
Implementeret ser det således ud:
Kald funktionen med [Alt][F12] eller via Moduler/vaccinationsskabelon.

Sådan får du vaccinations-skabelonen til at virke i din
klinik:
Den lette måde:
1) indlæs skabeloner ved tast på knappen Hent A&L-skabeloner

2) en skabelon vises ikke under Vaccinationsskabeloner før der er tilknyttet en vaccination, valgt fra
liste over vaccinationer udskrevet af klinikken og tidl. registreret på DDV (nationale
vaccinationsregister).
3) ret hver skabelon således at den får tilknyttet den relevante vaccine som anvendes i klinikken,
herunder batchnr. (marker skabelonen, højreklik og vælg Ret skabelon, stil markøren i feltet Vaccine
og dobbeltklik, vælg nu den relevante vaccine og gem).

Obs: den tilknyttede vaccination skal være fra den gældende liste over vaccinationer, altså der må
ikke bruges en gammel registrering af f.eks. influenza vaccination (fra sidste år).
Detaljeret instruktion i HJÆLPER, direkte link.

Når vaccinations-skabelonerne er på plads:
Når en vaccinations-skabelon vælges sker følgende:

1. Skabelonteksten skrives nu automatisk i journal (den klassiske eller i ZAP)
2. Der oprettes automatisk regning, som også lukkes.
3. DDV åbnes automatisk med influenzavaccination klar til oprettelse.
4. Tilbage står at brugeren taster på: Opret

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.

