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Lægedage - besøg standen
Som tidligere meldt ud er GANGLION i løbet af året optaget i EG familien og blevet til EG
GANGLION. Sammenlægningen vil som nævnt give en række nye muligheder, som vi glæder os til
at hen ad vejen at dele med dig. Her og nu vil vi invitere dig til at kigge forbi vores stand, som vi
deler med EG Clinea og EG WinPLC - hvis du i næste uge alligevel deltager i Lægedage 2021.
Kom forbi stand A-019
I år kan du møde det nye hold fra EG A/S, som står klar til at tage godt imod jer på standen.
Ligeledes vil Poul Aver og Jens Christian Lauritzen også kigge forbi – og vi ser frem til de faglige
snakke med jer.
Kig efter det nye EG Ganglion
Som en del af sammenlægningen med EG A/S kan du finde os som en samlet helhed på stand A019. Når du bevæger dig ind i udstillersalen, skal du blot kigge efter vores nye produktlogo: EG
Ganglion.
Vi glæder os til, at vi igen kan hilse på jer. Vel mødt!
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Sentinel for FAPS-klinikker

Vi er som tidligere annonceret ved at gøre klar til at udrulle Sentinel i diverse FAPS-klinikker.
Udrulningen vil ske automatisk, således at Sentinel installerer sig selv når klinikken markerer herfor
- yderligere information vil komme.
Der er blevet stillet spørgsmål omkring persondata og Sentinel, spørgsmål som vi har drøftet i
sammenslutningen af systemhuse og sendt retur til FAPS, som er tovholder og initiativtager
sammen med myndighederne. FAPS har dd. udsendt information, jvf. FAPS Nyt.
"Du kan læse mere om, hvordan Sentinel fungerer på eKVIS' hjemmeside. Datasikkerheden og
overholdelse af GDPR i Sentinel er for nylig blevet gennemgået af en ekstern part og dokumenteret
i en IT-revisionserklæring, som du kan se HER."

Windows 11
Microsoft er så småt begyndt at rulle den nyeste Windows ud, Windows 11.
Obs. det anbefales kraftigt at afvente med opgradering ind til den nye version af styresystemet er
aftestet i drift. På nuværende tidspunkt kan fuld funktionalitet mod diverse tredieparts services m.m.
ikke garanteres.

Forløbsplaner - PLO klinikker
Der har gennem snart 3 måneder (!) været fejl i centrale services, som har gjort at forløbsplaner
ikke har kunnet afvikles i en lang række klinikker uafhængigt af lægesystem. Fejlen har været
angivet rettet nogle gange og skulle nu være kredset ind til en meget stor mængde data mangler
overførsel til RKKP. Når disse datat er overført, så forventes forløbsplaner at køre korrekt igen.
Systemhusene har ikke noget med denne proces at gøre.

med venlig hilsen Aver & Lauritzen - en del af EG.

