6/3/2016

What's New

Nýjungar í Sögu  Útgáfu 3.1.39
ADT (gaADT)

ADT  Sameining á lotum

SAG6098

Nú eru kóðuð atriði í réttri röð og engar tvítekningar þegar legur eru sameinaðar.

Innritun á stofunun

SAG1059

Við innritun er nú einungis leyft að innrita einstakling á staðsetningardeild og þjónustuflokk sem tilheyra sömu stofnun og notandi er
innskráður á. Að auki er við flutning milli deilda eða þjónustuflokka einingis heimilt að flytja einstakling á deild/þjónustuflokk sem tilheyrir
þeirri stofnun sem einstaklingur er nú þegar inniliggjandi á.

ADT  sjálfvirkar keyrslur

Sjálfvirkar keyrslur

SAG3407

Nú er hægt að setja inn gildi í Innritunarsniðmát ferlilota sem segir til um hversu mörgum dögum eftir andlát eigi sjálfvirkt að útskrifa
sjúklinginn úr lotunni.

Afgreiðsla (gaSab)

Afgreiðsla  F8

SAG5849

Villa löguð sem lýsti sér þannig að ekki var hægt að nota F8 í afgreiðslu til að opna eyðublaðaeininguna og byrja að fylla út eyðublöð ef
form tímabókunar var í flokknum mæðravernd

Afgreiðsla  uppgjör lækna

SAG4905

Í uppgjöri lækna fyrir sundurliðun á reikningum sérfræðings má nú sjá summulínu fyrir upphæð samtals fyrir hluta TR og hluta sjúklings.
Jafnframt hefur verið bætt við línu á uppgjörið sem birtist ef um aurajöfnun hefur verið að ræða á reikningum og sem getur þá
endurspeglast í uppgjöri fyrir tímabilið. Þetta getur komið upp við afrúnnun á útreikningum á skiptingu milli greiðsluhlutfalls sjúklinga og
TR, þar sem verð fyrir sérfræðigjaldaliði er reiknað út frá einingafjölda og sá einingafjöldi er stundum gefinn upp í kommutölum.
Einnig var því kippt í liðinn að sundurliðun á reikningi sérfræðings tæki ekki með sérfræðigjaldaliði af afgreiðsluseðlum, þeir áttu að
sjálfsögðu að vera með og eru það nú (frá og með útgáfu 3.1.38.8 reyndar).

Afgreiðsla  Kóðaleit í reikningagerð.

SAG5311

Nú sést allur einingafjöldi alltaf í kóðaleitarglugganum og ekki þarf að stækka töfluna lengur til að sjá öll gögnin.

Afgreiðsla  Finna komur

SAG5377

Forgangur komu birtist nú með í ,,Finna komur´´ glugganum.

Afgreiðsla  Áætlun

SAG4955

Nú stendur nafn þess aðfangs sem áætlun á við í hausnum á glugganum sem er notaður til að skrá áætlun.

Afgreiðsla  Útprentun bráðasjúkrarskrár

SAG5231

Útprentun bráðasjúkraskrár er núna bara tvær síður. Síða um sjálfsábyrgð á persónulegum eigum hefur verið fjarlægð.

Afgreiðslueining  Komuflipi

SAG4550

Nú vistast staða haka "Sýna ógilda" og "Sýna útskrifaða" í komuflipa í afgreiðslueiningunni
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Afgreiðsla  Finna kvittun

SAG1919

Glugginn fyrir ,,Finna kvittun´´ helst nú opinn þegar valið er að prenta kvittun. Notandi lokar glugganum sjálfur þegar hann er búinn að
prenta.

Bakgrunnsvinnsla Sögu

Miðlæg skráning á heilsugæslur

SAG5595

Ef einstaklingur er skráður á heilsugæslu og hann er ekki skráður í gagnagrunn Sögu, þá er hann stofnaður útfrá þjóðskrá og skráður á
stöðina hjá viðkomandi stofnun.

Sjónlag  Forum Worklist EMR Integration

SAG5204

Komin er schedule þjónusta sem heitir "Sjonlag  Forum Worklist Integration" sem sendir allar tímabókanir dagsins á Forum
vinnulistann.
Pass þarf að stilla WorlistDirectory áður en þetta er sett í gang.

Aukagluggi Sögu

Aukagluggi í Sögu

SAG5169

Nú er hægt að opna aukaglugga til hliðar við aðalglugga Sögu þar sem notandi getur skoðað textasýn og samteningar við aðrar
stofnanir óháð því hvaða einingu notandinn er með opna í Sögu

Aðvaranir sjúklings (flyout)

Skráning aðvarana  við hvern var rætt

SAG4795

Texta fyrir sjúkling breytt í "Sjúkling (að hans ósk)". Bætt við möguleikanum "Aðra, sjá dagál".

Aðvaranir sjúklings (skráning)

Aðvaranir sjúklings
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Aðvaranir sjúklings

SAG5924

Ekki er lengur hægt að virkja gamlar ofnæmisskráningar ef tegund ofnæmis er óskilgreind.

Snjókorn  Skráningardagur ofnæmis og viðvarana

SAG4857

Dálkurinn með titlinum Uppfært í töflum í snjókornsviðmótinu kallast núna Skráð.

Snjókorn  Breytingar á flokkaheitum fyrir smitgát

SAG4382

Smitgátarflokkar breytast skv. skilgreiningu LSH. Um er að ræða breytingar á heitum flokka, viðbætur og úreldingu á ónotuðum. Eldri
skráningar eru þó í fullu gildi og breytast ekki. Eftir breytingu er listinn sem hér segir:
• AmpC (ESBLM)
• ESBL (ESBLA)
• Karbapenemasi (ESBLkarba)
• MÓSA/MRSA
• VÓE/VRE (Vancomycin ónæmir enterococcar)
• Aðrar fjölónæmar bakteríur
• Annað

Biðlisti (gaWaitingList)

Biðlisti  Forgangur

SAG4831

Nú er einnig birt textalýsing á forgangi aftan við forgangsnúmerið í forgangsdálkinum í biðlistanum.

Dagbók sjúklings

Dagbók sjúklings

SAG5324

Villa var löguð þar sem dagatal var lengi að birtast við ákveðnar aðstæður.

Dagplan deildar

Dagplan deildar

SAG5410

Innlagnardagur miðast nú við þjónustuflokk.

Dagplan deildar  Aðvaranir/áhættumat

SAG5254

Nú birtist bara áhættumat vegna mælingar sem hefur áhættuþætti (næringarmat, byltumat og þrýstingssáramat) ef hún var gerð eftir
að síðasta vist sjúklings hófst.

Dagplan deildar  Afhaka alla sjúklinga í lista

SAG5002

Nú er hægt að ýta á "Hreinsa val" hnapp til að afhaka við alla þá sjúklinga sem merkt hafði verið við í dagplaninu.

Útlitslagfæringar á dagplani deildar.

SAG4936

Nú er notanda gefið til kynna að kerfið sé upptekið við að sækja gögn til að birta í dagplaninu með punktum sem hreyfast. Einnig birtist í
viðmóti að engin gögn hafi fundist ef enginn sjúklingur er skráður í legu á deild.

Dagplan deildar

SAG5489

Nú geta notendur sem fá hlutverkið "Deildarstjóri dagplan" vistað og læst útliti á dagplani fyrir alla notendur deildar.

Eyðublað
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Eyðublað  Tilkynning um fæðingu (EB 167)

SAG5415

Búið er að laga villu þar sem eldri útgáfa af Tilkynning um fæðingu var ekki ógilduð þegar henni var breytt.
Notandi þarf nú að bíða eftir samþykki frá Þjóðskrá þegar Tilkynning um fæðingu er staðfest.

Eyðublöð  Læknabréf (EB12)  Lyf frá TMM.

SAG5347

Ef villa kemur upp í samskiptum við TMM kerfið þegar ýtt er á A takkann í kaflanum Lyf frá TMM á læknabréfi þá eru villuboð til notanda
nú skýrari.

Eyðublað  #167 Tilkynning um fæðingu

SAG5396

Lagfæra villu þar sem sjálfgefin hjúskaparstaða í eyðublaði #167 'tilkynning um fæðingu' var ekki alltaf rétt þegar kennitala var pöntuð

Eyðublöð  Rafrænir lyfseðlar (EB187, EB292, EB443)

SAG5640

Nú er hægt að senda athugasemd með rafrænum lyfseðlum í apótek. Til að athugasemd sendist með er hakað í reitinn sem er vinstra
meginn við athugasemdareitinn á lyfseðlunum.

Eyðublað  Heyrnarmæling (#370)

SAG5284

Nú er aftur hægt að setja inn heyrnarmælingamynd úr Noah á eyðublaðið ,,Heyrnarmæling". Það er gert með því að afrita myndina úr
Noah og annaðhvort smella á hnappinn ,,Líma mynd" eða með því að tvísmella á svæðið sem rúmar myndina. Þegar er búið að líma
inn mynd þá hreinsast klemmuspjaldið.

Eyðublöð  Undanþágulyfseðill (#443)

SAG5122

Nú er hægt að senda undanþágulyfseðil á kennitölu sjúklings. Hann verður aðgengilegur í hvaða apóteki sem er ef Lyfjastofnun
samþykkir afgreiðslu hans.

Eyðublöð

SAG5044

Eyðublaðið # 417 "TRV fylgiblað með reikningum v/milliríkjasamn." lítur nú eins út og Vottorð um nauðsyn  Fylgiblað vegna
ósjúkratryggðra frá SÍ.

Nýtt eyðublað  Beiðni um sjúkrahótel/gistiþjónustu #721

SAG4971

Blaðið inniheldur kafla fyrir upplýsingar tengdar beiðninni auk kafla fyrir tilefni. Kaflinn ,,Tilefni´´ er ekki prentaður með þegar blaðið er
prentað. Hann er eingöngu ætlaður fyrir úrvinnslu. Ekki er hægt að senda blaðið rafrænt.

Eyðublöð  (er) Meðferðarseðill hjúkrunar  Slysa og bráðam. (EB10)

SAG2493

Ekki er lengur hægt að búa til eyðublaðið "(er) Meðferðarseðill hjúkrunar  Slysa og bráðam." í Sögu.
Gömul eyðublöð af þessari tegund eru nú birt sem texti í eyðublöðum.

Eyðublöð (gaSheetModule)

Eyðublöð, (or) Læknabréf (EB12)  Afritun frá "Umsögn um rannsókn" (EB411).

SAG5850

Nú afritast inn á (or) Læknabréf af öllum "Umsögn um rannsókn" blöðum sem tilheyra sjúklingnum og eru með undirskriftardag sem
fellur innan upphafs og lokadags lotunnar sem læknabréfið tilheyrir.
Þessar upplýsingar afritast sjálfkrafa þegar blaðið er stofnað og einnig er hægt að ýta á A takkann í kaflanum Innihald.

Eyðublöð  Umsögn um rannsókn #411 Dagsetning beiðni í útprentun

SAG5721

Nú prentast dagsetning beiðni í kaflanum Svar undir kaflanum Rannsóknir á útprentuninni.

Snjókorn

SAG4786

Nú er notandi spurður hvort að hann vilji fjarlægja lífsógnandi greiningar úr snjókorni þegar hann ógildar eyðublöð sem innihalda
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lífsógnandi greiningu sem skráð er í snjókorni. Þetta gildir þó aðeins um eyðublöð sem afrita lífsógnandi greiningar í snjókorn, skráð í
stilligildi 1202.

Forsíða sjúklings (gaPatientCover)

Backspace ekki lengur notað sem flýtileið til að komast til baka í Forsíðu sjúklings, heldur til að stroka út í
textaboxum.

SAG5123

Ekki er lengur hægt að nota Backspace sem flýtileið til að komast til baka. Nú er Backspace notað til að stroka út í textaboxunum í
Félags, Fjölskyldu og Heilsufarssögu.
Einnig er búið að bæta við fókus í textaboxin eftir að ýtt hefur verið á Breytahnappinn, svo hægt sé að skrá strax í boxin.

Forsíða sjúklings  Hjúkrunaryfirlit

SAG5166

Nú kemur lárétt skrunrönd (e. Scrollbar) þegar sögu gluggi er
minnkaður þannig að ekki er nóg pláss fyrir eininguna.

Fjölskylduflipi  Forsíðu sjúklings

SAG4912

Ekki sjást lengur einstaklingar sem eru skráðir með afdrif "NÝTT" samkvæmt þjóðskrá

Forsíða Sjúklings

SAG5339

Búið er að úrelda stilligildi 164 "Birta samtengingar í Forsíðu Sjúklings" þar sem samtengingar hafa verið færðar yfir í nýja
aukagluggann og eru ekki lengur birtar undir Forsíðu Sjúklings.

Lyf  Framsetning á afskráðum lyfjum

SAG4264

Útliti á lyfjaheiti breytt til samræmis við Veru spjallborð. Ef lyf er afskráð birtst "(Afskráð)" með rauðu.
Stillingum á dálkum fyrir lyf í LargeView var breytt þannig að þeir hafa lágmarksbreidd. Ekki er hægt að breyta breidd á dagsetningar,
Fjölnota og Undanþágudálkum.

Blóðsykursmælingar í Forsíðu sjúklings

SAG6097

Nú sést blóðsykursgildið í Forsíðu sjúklings, bæði í dálkinum "Niðurstaða" og þegar farið er með músina yfir niðurstöðugildið. Áður sást
einungis 0 en ekki sjálft blóðsykursgildið í dálkinum "Niðurstaða".

Forsíða sjúklings

SAG3160

Nú er hægt að skrá framvindu í Forsíðu sjúklings, bæði undir Hjúkrunargreiningum og Hjúkrunaryfirliti. Glugginn sjálfur er keimlíkur
þeim eldri sem finna má í meðferðareiningunni.

Forsíða sjúklings (Lyfseðlaskrá)

Forsíða sjúklings  Lyfjagrunnur: Afgreidd lyf

SAG5228

Aðvörunin sem stendur við töfluna fyrir afgreidd lyf er nú: "Athugið að lyfjagagnagrunnur embættis landlæknis inniheldur ekki ennþá alla
pappírs og símsenda lyfseðla"

Afgreidd og óútleyst lyf

SAG4732

Dálkinum "Laus til afgreiðslu" var bætt við öll view sem tengjast afgreidd og óútleyst lyf. Dálkurinn segir til um hvort og hvenær megi
leysa úr lyfið. Hann birtir "Í dag" ef lyfið er laust til afgreiðslu, annars dagsetningu sem næst verður hægt að leysa út lyfið. Sé um
einnota lyfseðil að ræða sem búið er að afgreiða birtist "Útrunninn".

Afgreidd lyf í Lyfseðlaskrá

SAG4522

Nú er hægt að sjá hvenær lyf var síðast afgreitt í dálkinum "Síðast afgreitt".
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Forsíða sjúklings  Óútleyst lyf: Nýr dálkur fyrir útgáfudag

SAG4523

Nú er komin dálkur fyrir útgáfudag fyrir samþjappaða sýn óútleystra lyfja í
forsíðu sjúklings.

Forsíða starfsmanns

Forsíða starfsmanns  Vinnulisti  Beiðnir

SAG4497

Stilligildi 17 stýrir nú því hvort Beiðnir flipinn sé sýnilegur í Vinnulistanum eða ekki.

Forum (tenging)

Ný eining  Forum Viewer

SAG5205

Nú er hægt að opna Forum Viewer hugbúnaðinn frá Zeiss innan úr Sögu.
Búin var til einingin Forum Viewer(gaForumViewer). Þeir notendur sem hafa aðgang að einingunni sjá táknmynd fyrir neðan
sjúklingaborðann þegar kerfissjúklingur er valinn, fellivalmynd birtist þegar farið er með músabendilinn yfir táknmyndina.

Gagnagrunnur

Ný hjúkrunarferli

SAG5210

Þrjú ný hjúkrunarferli eru nú til í Sögu:
Keisaraskurður
Sængurlega eðlileg
Ógleði á meðgöngu  Hyperemesis
Hafið samband við þjónustudeild ef óskað er eftir að þau verði sett upp.

Heilsugæslusaga SÍ

Miðlæg skráning heilsugæslu lækna

SAG5837

Heimilislæknir er aðeins fjarlægður ef stilligildi 1191 er virkt og einstaklingur er færður á stöð sem tilheyrir ekki sömu stofnun og
núverandi stofnun eða einstaklingur er afskráður hjá SÍ.

Kerfisumsjón (gaAdministrator)

Kerfisumsjón  Sjálfgefin afgreiðsludeild

SAG5094

Nú er hægt að stilla sjálfgefna afgreiðsludeild fyrir staðsetningadeild og kjarnadeild.
Þegar notandi loggar sig inn í sögu á þessa deild og opnar afgreiðslueininguna þá opnast
þessi sjálfgefna afgreiðsludeild ef notandi hefur aðgang að henni.
Ef <engin sjálfgefin afgreiðsludeild> er valin í comboboxi EÐA notandi hefur ekki aðgang að þeirri afgreiðsludeild
helst fyrri virkni þ.e. síðasta afgreiðsludeild sem notandi var í opnast.
ath þessi virkni á bara við í fyrsta sinn sem notandi opnar afgreiðsludeild eftir að hafa opnað sögu
annars á síðasta opnaða afgreiðsludeild að koma þegar notandi fer í afgreiðslueininguna.

Kerfisumsjón

SAG5213

Nú er hægt að búa til Sögunotendur sem hafa sömu kennitölu ef þeir eru skráðir á sitthvora stofnunina.
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KIOSK (komuskráning)

Kiosk  Komuskráning

SAG5354

Leturstærð fyrir innsláttarsvæði kennitölu er nú stærri og er stærðin stillanleg í
config skrá.

Kiosk  Komuskráning

SAG5355

Nú birtast upplýsingar fyrir komu, þegar einstaklingur slær inn kennitölu sína, í 15 mínútur eftir að einstaklingur staðfestir mætingu.

Kóðaleit

Sjúklingakort fyrir greiningar í kóðaleit

SAG4827

Nú vistast röðun dálka þegar sjúklingakortinu er lokað.

Legur (gaADTAdmissions)

Legur  Flokkunarstika

SAG5402

Laga villu þar sem ekki var hægt að framkvæma ýmsar aðgerðir eins og t.d flutning með efsta sjúkling í legueiningu ef flokkunarstikan
var virk.

Legur  Fjöldi rúma og lausra rúma á deild

SAG5258

Nú telur fjöldi rúma og lausra rúma á deild einungis þau rúm sem eru merkt sem virk í kerfisumsjón.

Meðferðarskráning (gaTreatment)

Meðferð  Hjúkrunarferli  Stærð á töflu sem sýnir framvindunótur og framkvæmd verkþátta.

SAG5369

Nú er hægt að fela eða sýna töfluna sem sýnir framvindunótur og framkvæmd verkþátta neðst í hjúkrunarferlaglugganum. Einnig er
hægt að stjórna hæð töflunnar.

Skilaboðagluggi í framvindunótuglugga

SAG5232

Ef hakað er við verkþátt, skrifuð athugasemd við verkþátt eða ef skrifuð er framvindunóta og ýtt er á "Loka"hnappinn áður en ýtt hefur
verið á "Vista"hnappinn, þá birtist skilaboðagluggi. Glugginn spyr notanda hvort hann vilji vista og varar hann við að óvistuð gögn munu
tapast.
"Já"  takkinn vistar breytingarnar og lokar bæði skilaboða og framvindunótuglugga.
"Nei"  takkinn lokar bæði skilaboða og framvindunótuglugga án þess að vista.
"Hætta við"  takkinn lokar einungis skilaboðaglugganum.

Meðferð  Hjúkrunarferli, sóttar framvindunótur og framkvæmd verkþátta

SAG4855

Nú er sjálfgefið bara sóttir sjö dagar af framvindunótum og framkvæmd verkþátta þegar hjúkrunarferli einstaklings er opnað. Ef notandi
velur aðra daga í dagatalinu þá eru sótt meiri gögn ef þörf er á.
Tímabil sem hefur verið sótt er tilgreint í hausnum á fyrsta dálkinum í töflunni neðst í viðmótinu sem sýnir lista af skráðum atriðum fyrir
valda færslu í trénu.
Þessi breyting hefur ekki áhrif á textasýnir fyrir framvindunótur, þær virka eins og áður.

Mælingar (gaMeasurements)
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Mælingar, verkir  Tvö ný mæligildi

SAG6030

Nú er hægt að skrá tvö ný mæligildi fyrir verki, "Fjöldi gefinna stakra skammta sl. sólarhring" og "Tilraunir til gjafa stakra skammta sl.
sólarhring". Bæði gildin geta verið frá 0 til 100.
Til að geta skráð þessi gildi þarf fyrst að velja "Sjúklingastýrð meðferð (PCA) í æð" eða "Utanbasts með sjúklingastýringu (PCEA)" í
Verkjadreypi fellilistanum.

Mælingar  Nýr reitur í mat á vanlíðan

SAG4919

Nýjum hakreit var bætt við í 'mat á vanlíðan (DT)' þar sem hægt að að merkja við
hvort sjúklingur vilji afþakka þátttöku.

Persónuupplýsingar

Persónuupplýsingar  Heimilislæknir og heilsugæsla.

SAG5316

Ef heimilslæknir er tilgreindur fyrir einstakling þá þarf líka að velja heilsugæslu til að hægt sé að vista persónuupplýsingar.

Persónuupplýsingar  heilsugæslustöð

SAG5869

Búið var til nýtt stilligildi, 172, sem stjórnar því hvort skylda sé að skrá heilsugæslustöð í persónuupplýsingum.

Rafræn eyðublöð (.NET virkni)

Rafræn eyðublöð  fæðingartilkynningar

SAG6069

Villa sem olli því að viðhengi skiluðu sér ekki með afritum af fæðingartilkynningum sem send eru LSH var löguð

Rafræn eyðublöð (gaElectronicSheets)

Nýr viðtakandi

SAG2428

Bætt var við stilligildi nr. 170. Ef það er virkt fyrir deild sem notandi er skráður inn á þá birtast aðeins starfsmenn sem hafa aðgang að
eyðublaðaeiningu í lista yfir starfsmenn. Virknin er sambærileg við stilligildi 154 í vinnulista.

Almennt í Sögu

Löguð var Access Violation villa sem kom upp hjá sumum notendum í Eyðublaðaeiningunni

SAG6254

Saga.NET

Vefþjónustur  MedicalDataService  Ný aðgerð fyrir verkjamælingargögn

SAG5227

Aðgerðin GetLatestPainMeasurementInfoWithIntensity er nú hluti af MedicalDataService. Hún virkar eins og
GetLatestPainMeasurementInfo fyrir utan það að í staðinn fyrir Intensity gildið eru gildin IntensityAtRest og IntensityInAction.

Config skrár

SAG4610

Breytingar hafa verið gerðar á config skrám fyrir uppsetningu á Sögu sem mun einfalda til muna uppfærslur. Sjá Deployment
Instructions

Samtengingar (grunna)
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Samtengingar

SAG5214

Bætt hefur verið við dálkinum "Upplýsingar fengnar frá" í töfluna Ofnæmi. Þessi dálkur birtir hvaðan upplýsingar um viðkomandi ofnæmi
eru komnar.

Sjúklingastika

Meðferðastig uppfærist nú sé LLM gert óvirkt

SAG5053

Sé lífslokameðferð (LLM) gerð óvirk hverfur blái armurinn úr snjókorninu. Ef full meðferð (FM) eða full meðferð að endurlífgun (FME)
eru gerðar óvirkar þá birtist ekki lengur tóm blaðra ef músarbendill er hafður yfir snjókorni.

Staðsetning sjúklings á sjúklingaborða miðast við legudeild

SAG4952

Staðsetning sjúklings sem liggur inn á legudeild miðast nú alltaf við þá legudeild sem sjúklingur liggur á, jafnvel þó einstaklingur eigi virkt
ferli á göngudeild.

Skel (gaShell)

Sjúklingaborði

SAG202

Núna er hægt að smella á "Enginn aðgangur" í sjúklingaborða til að óska eftir aðgangi.

Textasýn (WPF)

Ný textasýn  ERNA samskiptaseðill.

SAG5458

Nú kemur ekki lengur upp villa í textasýn þegar birtur er ERNA samskiptaseðill þar sem ekkert gildi hefur verið valið fyrir Breyting frá
síðustu samskiptum í Greiningar kaflanum.

Ung og smábarnavernd (gaChildrenObservation)

Ung og smábarnavernd  Brigance

SAG5487

Nú birtist notandi/notendur sem hafa breytt prófi í reitnum ,,Prófandi´´ þegar brigance próf er opnað. Ef ekki er pláss fyrir alla notendur í
reitnum þá birtist ,,...´´ fyrir aftan 28. staf, Textinn er alltaf sýndur í heild sinni þegar farið er með músabendilinn yfir hann.

Vefþjónustur (external)

Vefþjónustur

SAG5180

Ný vefþjónusta er nú í Sögu sem er hægt að nota til að "pinga" og staðfesta að kerfið sé í gangi og samband náist við gagnagrunninn.
Slóðin er http://<IP TALA Á SÖGU.NET VÉL>/Services/Common/CommonService.svc/Ping/

Adt vefþjónustur  nýjar vefþjónustur með heiti lotu

SAG5393

Bætt var við nýjum vefþjónustuköllum í AdtService sem innihalda AdmissionName og AdmissionInfoId. Vefþjónustuköllin er útgáfa 2 af
vefþjónustuköllum sem til voru fyrir. Þau haga sér eins og gömlu köllinn fyrir utan að skila þessum auka upplýsingum.
IEnumerable<TreatmentInfoData_V_2> GetTreatmentsByPersonId_V_2(UserAuthentication user, string personId, bool
exludeAmbulatory);
IEnumerable<TreatmentInfoData_V_2> GetActiveTreatmentsByPersonId_V_2(UserAuthentication user, string personId, bool
exludeEndedAdmissions);
IEnumerable<TreatmentInfoData_V_2> GetActiveTreatmentsByServiceGroup_V_2(UserAuthentication user, int groupId, bool
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exludeEndedAdmissions, bool exludeAmbulatory);
IEnumerable<TreatmentInfoData_V_2> GetActiveTreatmentsByWard_V_2(UserAuthentication user, int wardId, bool
exludeEndedAdmissions, bool exludeAmbulatory);
IEnumerable<TreatmentInfoData_V_2> GetActiveTreatmentsByResponsibleDoctor_V_2(UserAuthentication user, int
doctorUserId, bool exludeEndedAdmissions, bool exludeAmbulatory);
IEnumerable<TreatmentInfoData_V_2> GetActiveTreatmentsByResponsibleNurse_V_2(UserAuthentication user, int nurseUserId,
bool exludeEndedAdmissions, bool exludeAmbulatory);
IEnumerable<TreatmentInfoData_V_2> GetActiveTreatmentsByUser_V_2(UserAuthentication user, bool exludeEndedAdmissions,
bool exludeAmbulatory);

Vera (Samskiptaborð)

Eldri fyrirspurnir í Veru

SAG4512

Til að leita í eldri fyrirspurnum skrifið leitarorð í "Leita" reitinn og ýtið síðan á "Enter" á lyklaborðinu til að virkja leit.

Vera (Samskiptaborð)  Eldri fyrirspurnir

SAG5778

Núna er hægt að leita eftir fleiri en einu leitarorði og leitarniðurstöður eru takmarkaðar við 400 færslur.

Vera  Samskiptaborð

SAG6214

Villa sem gerði það að verkum að læknaritarar gátu ekki hafnað lyfjaendurnýjunarbeiðnum í samskiptaborði Veru hefur nú verið lögð.

Viðhengi (gaAttachments)

Viðhengi  Viðhengis flipi

SAG4978

Nú kemur ekki upp villa þegar flokkunarstika er notuð í viðhengistöflunni.
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