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ZSAGA-12343 Villa við að greiða R reikning h4. Afgreiðsla
í 2018.3.11
Þegar notandi velur að greiða afgreiðsluseðil
verður hann að velja greiðsluform svo hægt sé
að klára færsluna.

Component/s
Afgreiðsla (gaSab)

Fix Version/s
2018.3.2018

Bug

h4. Reikningsyfirlit
ZSAGA-12289 Enn hægagangur í
Reikningsyfirliti sérfræðinga framhald
Hægagangur við að vista reikninga (xml) var
lagaður.
ZSAGA-12248 Posi: Athugsemdir við posa h4. Greiðslu posi frá Valitor - Vörpun yfir í Sögu
virkni í afgreiðslu.
greiðslumöguleika
Eftirfrandi vörpun gildir fyrir greiðslur með posa
frá Valitor:

TR Reikningar
(gaTRInvoice)

2018.3.2018

Afgreiðsla (gaSab)

2018.3.2018

Bug

||Valitor||Saga||
|VISA Electron|Visa Electron|
|Maestro|Maestro|
|Landsbankakort|Visa Electron|
|VISA|Visa|
|VISA (foreign)|Visa|
|Mastercard|Mastercard|
|JCB|American Express|
|Diners|American Express|
|AMEX|American Express|
|Discover|American Express|
|Union Pay|American Express|

1 of 4

Bug

Bug

ZSAGA-12228 Ekki athuga posa tengingu
þegar afgreiðslugluggi er
opnaðu

h4. Afgreiðsla

ZSAGA-12227 Enn hægagangur í
Reikningsyfirliti sérfræðinga

h4. Reikningsyfirlit

Afgreiðsla (gaSab)

2018.3.2018

TR Reikningar
(gaTRInvoice)

2018.3.2018

Nú er hægt að virkja posa með því er að fara í
Uppsetning -> Kvittanir/Stafasett og haka við
Virkja posa á þessari vél. Posinn virkjast þá
aðeins á þessarri útstöð.
Óþarfi er að endurræsa Sögu ef posi er gerður
virkur eða óvirkur.
!image-2018-12-19-10-25-14851.png|thumbnail!

Hægagangur lagaður
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Bug

ZSAGA-12220 Hægt er að velja Prenta án
þess að velja greiðsluform

h4. Afgreiðsla
!Afgreiðsla.PNG|thumbnail!
Ef stilligildi 2075 er virkt þá er tenging við posa
athuguð í afgreiðslukerfinu, ef ekki þá hagar
kerfið sér eins og áður.

Afgreiðsla (gaSab)

2018.3.2018

Afgreiðsla (gaSab)
ZSAGA-12215 Ekki hægt að haka við "Visa" h4. Afgreiðsla
er sjúklingar eru afgreiddir í
Afgreiðslukerfinu og ekki
Ef upphæð sem sjúklingur á að borga er 0 kr. þá
hægt að skuldfæra
er einungis hægt að velja „staðgreitt“
möguleikan.
Heimahjúkrun
ZSAGA-12214 Ekki leyfa breytingu á dögum
stundarskrárfærslu

2018.3.2018

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.

Bug

Bug

2018.3.2018
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Feature ZSAGA-12193 Þjónustur til að breyta og
Request
eyða framvindu - 2018.3
branch

h4. Vefþjónustur Sögu - TreatmentService
(Meðferð)

Vefþjónustur (external)

2018.3.2018

Búin voru til vefþjónustuköll til að breyta og eyða
framvindunótum. Aðgerðirnar eru Audtitlog-aðar
þar sem fram kemur að gögnin séu skráð úr
utanaðkomandi kerfi.

Bug

ZSAGA-10131 Aðstandendaskráning hreinsa nöfn af slæmum
táknum

Yfirskriftin á vefþjónustuköllunum lítur svona út:
{code}
/// <summary>
/// Update progress note
(NursingDiagnosisAction)
/// </summary>
/// <param name="user">User authentication
object</param>
/// <param name="diagnosisId">Id of the
diagnosis whom the progress note belongs
to"</param>
/// <param
name="diagnosisActionId">Id</param>
/// <param name="dateTime">Date and
time</param>
/// <param name="note">Progress note
text</param>
/// <param name="invalidateReason">Reason
for invalidating last version/reason for
update</param>
[OperationContract]
[FaultContract(typeof(WcfExceptionShieldFault)) Aðstandendaskráning

2018.3.2018
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