Sögustund 27. mars 2020

Samþætting Sögu við posa
Saga 2018.3
Ný virkni hefur verið þróuð í Sögu og er þessi virkni seld sérstaklega; „Samþætting Sögu við
posa“.
Virkni í Sögu:
Til að virkja kortalesara (posa) við afgreiðslukerfið í Sögu, þá þarf að fara í Afgreiðslu, velja
þar „Uppsetning“ – „Kvittanir / Stafasett.

Í glugganum sem kemur upp þarf að haka í „Virkja posa á þessari tölvu“.

Aðrar kerfisstillingar:
Til þess að Saga geti tengst kortalesara frá Valitor þá þarf að gera eftirfarandi:
1. Tölvan sem keyrir Sögu verður að vera með fasta IP tölu.
2. .NET 4 þarf að vera uppsett á vélina sem keyrir Sögu.
3. Keyrið inn reg.bat fyrir nýjan DLL.
4. Þegar setja á IP tölu posans inn í kassann skal setja „Hlustun:4000“ sem IP tölu
posans. Þetta merkir að DLL mun hlusta eftir posanum á porti 4000.
5. Setja IP tölu tölvunar í posann (posinn tengir sig inn til tölvunnar, því þarf tölvan að
vera með fasta IP tölu.)
Bæta þarf við eftirfarandi viðbótum í réttri röð ef setja þetta á upp á 2018.3.1:
1. Final signed dlls from Valitor.diff
2. Final v.2.0 Bætt við afgreiðsluseðil .diff
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Hægt er að stilla nokkur atriði í DLL-inum án þess að forrita fyrir því með því að hafa
skránna „amounttopos.config“ með DLL skánni.
Eftirfarandi atriði má stilla í config skránni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pos print Posprinting (0=register print, 1=terminal print)
Port Port that the register listens to
AutoDisconnect Auto disconnect (0=NO, 1=YES)
CardType Card type allowed (0=all cards)
PingTime Ping time interval in seconds
ReceiveTimeout Timeout waiting for responce from terminal
Address Address that the register uses
MaxLinePrintSize Max print when sending a text to the printer
Status Send status message
Stilligildi 2074 í Sögu

Ef stilligildi 2074 er virkt þá er ekki valið sjálfgefið greiðsluform í afgreiðsluglugganum, sem er
„Staðgreitt“. Notandinn verður að velja greiðsluform til að geta afgreitt þar sem
greiðsluhnapparnir „Staðgreitt“, „Prenta“ og „Greiða með posa“ eru óvirkir þar til
greiðsluform hefur verið valið.
Í þeim tilfellum sem reikningur sem sjúklingur á að greiða er 0. kr. þá er alltaf valið
„Staðgreitt“ hvort sem sjálfgefið greiðsluform er virkt eður ei og ekki er hægt að greiða með
posa, greiðslukortum né skuldfæra slíka reikninga.
Ef upphæð sem sjúklingur á að greiða er hærri en núll krónur, þá virkjast möguleikar á að
greiða með greiðslukortum eða skuldfæra.
Ef stilligildi 2074 er ekki virkt þá er sjálfgefið greiðsluform Posi ef hann er merktur/virkur,
tengdur og sjúklingur þarf að greiða upphæð sem er hærri en 0 kr.
Virkni í Sögu
Ef samband næst við kortalesara, þá breytist valmöguleiki fyrir greiðsluformi í staðgreitt og
greiða með posa.
Ef samband næst ekki við kortalesara, þá kemur tilkynning þess efnis og má reyna að ná
sambandi við kortalesarann með því að ýta á hnappinn „Ath. tengingu við posa“. Ef tenging
næst ekki þá breytist greiðsluform í handvirkt eins og áður.
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Hér er dæmi um hvernig þetta gæti litið út í Sögu þegar þetta er komið upp. Hnappar eru
ekki virkir en sýnilegir í skjáskoti:

Með kveðju
Origo Heilbrigðislausnir

