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What's New

Nýjungar í Sögu
ADT Innritun/Útskrift

ADT Innritun/útskrift  dagdeildarsjúklingar í rúm

SAG7348

Nú eru rúm merkt upptekin þegar dagdeildarsjúklingur er innritaður í rúm.

ADT Innritun/Útskrift  Dagdeildarsjúklingar

SAG7398

Ef dagdeildarsjúklingur er innritaður fram í tímann þá er ekki boðið upp á að skrá hann í rúm í
innritunarferlinu. Þegar mæting er síðan staðfest þá er valið rúm.

Afgreiðsla (gaSab)

Afgreiðsla  Komur

SAG7338

Nú verður til 0reikningur ef einstaklingur er merktur farinn í komu flipa ef stilligildi 2039 er ekki
virkt.

SAG7201

Tenging við Díönnu kerfi
Komin er tengin á milli Sögu og Díönnu. Nú er hægt að opna Díönnu forritið úr Sögu, samræma
lykilorð á milli Sögu og Díönnu og stofna nýja sjúklinga í Díönnu þegar sjúklingur er stofnaður í
Sögu.
Skrár sem þarf fyrir samþættinguna:
https://tmsoftware.box.com/s/tr1p8tlb8tfz2pafeoghaptrnjjakovz
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Opna Díönnu í Sögu
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Opna Díönnu í Sögu
Búa þarf til eininguna með heitir gaDiana.
Afrita þarf DianaMaintain.dll og config.ini skránna undir gaShell möppuna eða eitthvert í path þar
sem dllinn finnst. Stilla þarf config.ini til að benda á Diönnu.

Samræma lykilorð
Komin er startup þjónustan "Diana Password sync" sem þarf að virkja.
Afrita þarf DianaMaintain.dll og config.ini undir Saga application server möppuna og stilla
config.ini.
Gert er ráð fyrir því að notandanafnið í Sögu sé það sama og í Díönnu.

Stofna sjúklinga í Díönnu
Komin er startup þjónustan "Diana Create Patient" sem þarf að virkja.
Afrita þarf dllinn og config skránna undir appserver.

Eyðublöð (gaSheetModule)

Eyðublöð  Fjölskyldutré og tengslakort

SAG7166

Nú er hnappur fyrir Fjölskyldutré og tengslakort í tólastikunni við hliðina á Aðstandendur
hnappinum.

SAG6939

Eyðublað  Bréf og greinagerðir (nr 112)
Nú stendur "Varðandi" í stað "Skjólstæðingur" í útprentun á "Bréf og greinagerðir"

KIOSK (uppfletting heimilisfólks)

Kiosk
http://hcvm142008/WhatsNew/WhatsNew.html
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Breytti leitinni þ.a leitað er eftir fornöfnum og leitin byrjar samstundis (var upprunalega 3 sek bið).
Ekki sést rúmnúmer sjúklings heldur bara nafn, deild og/eða herbergi
Ekki þarf að doubleklikka á nafn í leitardropdown menu heldur bara einsmella

Legur (gaADTAdmissions)

ADT  Legur  Dagdeildarsjúklingar

SAG7317

Nú birtast dagdeildarsjúklingar og dagdeildir í legum ef stilligildi 180 er virkt. Þar er hægt að
framkvæma sömu aðgerðir á þá eins og ef um legusjúkling væri að ræða.

Meðferðarskráning (gaTreatment)

Meðferð  Villa við að eyða hjúkrunargreiningu löguð

SAG7235

Löguð var villa sem kom þegar hjúkrunargreyningu var eytt.

Sjúklingaval (gaPatientSelectionBar)

Sjúklingaval  deildir

SAG7379

Nú sjást ferlisjúklingar á dagdeild í deildarlistanum ef stilligildi 180 er virkt.
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