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Forsíða starfsmanns 
Vinnulisti - Skilaboð - Flýtilyklar - Fyrirspurnir 

Saga 2017.2.1 
 

• Nú er hægt að skoða ferilsögu eyðublaðs í vinnulista með því að ýta á hnappinn 

„Ferilsaga eyðublaðs“ eða hægrismella þegar eyðublað er valið í vinnulistanum. 

 

• Nú er kominn nýr hnappur sem leyfir notanda að senda ný skilaboð í vinnulistanum. 

  

• Einnig er kominn nýr flýtilykill í Sögu: Ctrl+Shift+N sem opnar ný skilaboð í öllum 

einingum í Sögu. Notandi er staddur í Eyðublaðaeiningu og ákveður að senda skilaboð á 

starfsmann.  Hann smellir á Ctrl + Shift + N og þá opnast „Ný skilaboð“ glugginn. Þessa 
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lykla getur notandi smellt á í öllum einingum í Sögu og þá opnast þessi gluggi. 

 

• Nú sést staða rafrænna sendinga eyðublaðs efst í textasýn þegar textasýn fyrir eyðublað 

er skoðuð i vinnulistanum (allir flipar nema „Beiðnir). 

 

• Bætt hefur verið við möguleika að sía lesin skilaboð og tilkynningar í forsíðu starfsmanns 

 

 

 

 

 

 

 

• Bætt hefur verið við tveimur flýtilyklum: 

o Lyklinum „F6“ til að hoppa á milli eininganna „Forsíða starfsmanns“ og 
„Eyðublöð“. 
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o Lyklinum „F9“ til að hoppa á milli eininganna „Forsíða starfsmanns“ og „Ný 

Textasýn“. 

• Á starfsmannastikunni er nú flýtihnappur inn í „Fyrirspurnir” gluggann í forsíðu 

starfsmanns. Hjá flýtihnappinum sést einnig fjöldi ósvaraðra fyrirspurna og ef 

músarbendill fer yfir flýtihnappinn þá birtist svifmynd með yfirliti um fyrirspurnirnar. 

 

• Í Fyrirspurnum í Forsíðu starfsmanns og Veru skjáborði hefur nú verið bætt við 13 

flýtitextum. Hægt er að sjá flýtitextana með því að smella í textaboxið og ýta á „Ctrl + Shift 

+ T” á lyklaborðinu og þá opnast valgluggi fyrir flýtitextana.  

 

 

Einnig er hægt að velja flýtitexta með því að slá inn %kóði og síðan ýta á „Ctrl + T”. Þar 

sem kóði stendur fyrir flýtitextakóða. T.d. er hægt að skrifa %vera1 og smella svo á 

Ctrl+T og þá birtist flýtitextinn sem skilgreindur er undir kóðanum vera1. 
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• Búið hefur verið til stilligildi 1198.  Ef stilligildið er virkt fara beiðnir um lyfjaendurnýjun frá 

Veru sjálfkrafa í Lyfjaendurnýjunarflipann í Forsíðu starfsmanns og í Mínar fyrirspurnir 

undir Veru hjá heimilislækni einstaklings. Ef það er óvirkt þá birtast beiðnir um 

lyfjaendurnýjanir frá Veru einungis í skjáborði í Veru þar sem læknaritari getur sent þau á 

heimilislækni með nýjum takka sem heitir „Senda á heimilislækni“. 

 

Einnig hefur verið bætt við síu sem að síar í burtu þær fyrirspurnir sem hafa þegar verið 

sendar á einhvern starfsmann. 

 

Með kveðju, 

TMS - Heilbrigðislausnir 


