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Fix Version/s

Afgreiðsla (gaSab)
ZSAGA-13894 Form tímabókunar af gerðinni
Myndsamtal er ekki í boði á 32
vélinni eftir 2019.2.8 setup.
ZSAGA-13859 Klippingu (e. cut) af tímabókuðu Afgreiðsla (gaSab)
myndsamtali þyrfti að endurskoða.

2019.2.7,
2019.2.8

ZSAGA-13814 Eyða tímabókun fyrir myndsamtal
ef að skilyrði fyrir tímabókun eru
ekki uppfyllt
ZSAGA-13813 Aðgangstýra notendum sem geta
notað myndsamtalavirkni
ZSAGA-13727 Brancha breytingar á myndsamtali
á 19.2
ZSAGA-13131 Sem Saga skrái ég email og GSM
í persónuupplýsingar einstaklings
þegar notandi bókar tíma í
Heilsuveru

Afgreiðsla (gaSab)

2019.2.7

Afgreiðsla (gaSab)

2019.2.7

Afgreiðsla (gaSab)

2019.2.7

2019.2.7

Afgreiðsla (gaSab),
h4. Jafntímavera - tímabókanir, email og GSM 2019.2.7
Persónuupplýsingar,
Vera (Fyrirspurnalag) Nú er hægt að skrá email og GSM með þegar
tímabókun er gerð með
AppointmentBookingRequest.
Nánari upplýsingar um
AppointmentBookingRequest má finna í
málinu. Hafið samband við Origo
heilbrigðislausnir fyrir nánari upplýsingar.

Afgreiðsla (gaSab),
ZSAGA-13748 Útg. 2019.2.5 - Villa í
Vefbókanlegar áætlanir - stillingar Stillingar
(gaConfigurator)
ZSAGA-13628 Búa til scheduled task sem lokar Application Server
myndsamtöl frá sensa

2019.2.7

h4. Scheduled task

2019.2.7,
2019.2.8

Búið er að búa til nýtt scheduled task sem
lokar öllum útrunnum (expried)
myndsamtalsherbergjum.
Bug

ZSAGA-13811 Villa í Sögu - Index

Forsíða starfsmanns
(Vinnulisti)

2019.2.7
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Bug

ZSAGA-13716 Staðfesta í vinnulista (með gráa
takka neðst til hægri) gerir enga
validation

Forsíða starfsmanns, h4. Vinnulisti - Staðfesta óklárað eyðublað,
Vinnulisti (gaWorklist) birta aðvörun/villu þegar ekki er hægt að
staðfesta

2019.2.7

Staðfesting í Vinnulista einingu (grái takkinn
neðst til hægri) í „Óklárað hjá mér“ og
„Óklárað“ flipunum ætti nú að birta
aðvörun/villu þegar blað er ekki tilbúið til
staðfestingar og koma í veg fyrir að blaðið
hverfi úr vinnulistanum.
Bug
Bug
Bug

Bug

Bug

Bug

ZSAGA-13758 Rangur sjúklingur valinn í
Hreyfistjórn
ZSAGA-13669 Síðasta prósentuhlutfall hreyfingar
er tómt
ZSAGA-13585 Töflulykill gallaður á
REF_QUALITY_DOCUMENT_C
ODE_LINK - á að innihalda alla
dálka töflunnar
ZSAGA-13872 Taka út staðfestingarvirkni út frá
Fæðingaskrá á eyðublaðinu
Tilkynning um fæðingu

ZSAGA-13817 Lyf koma ekki rétt í XML fyrir
rafrænt læknabréf #186

ZSAGA-13698 Heimilislæknir kemur ekki upp í
útg. 2019.2 og stilligildi 1217 er
virkt

Hreyfiseðlar

2019.2.7

Hreyfiseðlar

2019.2.7

Meðferðarskráning
(gaTreatment)

2019.2.7

Mæðraskrá (eftir
h4. Mæðravernd - Fæðingarhluti - Staðfesta að 2019.2.7
fæðingu), Mæðraskrá fæðingu sé lokið
(fæðing)
Aðgerðin „Staðfesta að fæðingu sé lokið“
staðfestir ekki lengur eyðublaðið
„Fæðingartilkynning“. Aðgerðin staðfestir áfram
öll önnur eyðublöð sem verða til í mæðravernd
en fæðingartilkynningin verður staðfest
handvirkt.
Rafræn eyðublöð
h4. Eyðublöð - Læknabréf, XML útgáfa bréfs
2019.2.7
(.NET virkni)
lagfærð

Rafræn eyðublöð
(.NET virkni),
Stillingar
(gaConfigurator)

XML útgáfa læknabréfs innihélt aldrei ítarlegar
upplýsingar um lyfjakóða. Þær eru nú komnar
inn
h4. Rafræn eyðublöð - Heimilislæknir, gildi í
2019.2.7
dálk birtast nú rétt
Allir reitir í dálknum „Heimilislæknir“ í
einingunni „Rafræn eyðublöð“ voru auðir þrátt
fyrir að skjólstæðingar hefðu heimilislækni. Nú
ættu gildin að birtast rétt.
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Task

ZSAGA-13881 Útgáfu (reyk-) prófa 2019.2.7/8

Task

ZSAGA-13880 Byggja 2019.2.7/8 release og
setja upp
ZSAGA-13847 Nýja textasýn: Aðgerðir (undir
hamborgara) lýta ekki vel út
ZSAGA-13721 Textasýn - lagfæra framsetningu á Textasýn (WPF)
Lyfjabreytingablaði

Bug
Bug

Bug

ZSAGA-13720 Textasýn - Ekki nóg og góð
framsetning á litlum skjá

Saga internal
umhverfi
Saga internal
umhverfi
Textasýn (WPF)

Textasýn (WPF)

2019.2.7,
2019.2.8
2019.2.7,
2019.2.8
2019.2.7
h4. Lyfjabreytingablað nr. 39

2019.2.7

Framsetningu blaðsins í Textasýn hefur verið
breytt. Nú sjást lyf í megin dálk í stað dálks fyrir
ítarefni.
h4. Textasýn - Breytingar á framsetningu
2019.2.7
Lítillegar breytingar hafa verið gerðar á
framsetningu gagna í Textasýn. Pláss spássíu
hefur verið minnkað svo hún hafi minna vægi á
smærri skjám. Þá hefur „Sjá meira“ hnappur
verið færður og vægi meginefnis hækkað
þegar ítarefni er ekki birt.

Bug

Bug

ZSAGA-13719 Textasýn - Framvindunótur sjást
ekki í Textasýn

ZSAGA-13682 Villa í Ný textasýn ef
s_sheet.depm_dep_int vantar

Textasýn (WPF)

Textasýn (WPF)

h4. Ný textasýn - Framvindunótur á
Samskiptaseðli heimahjúkrunar (eb725)
Nú sjást framvindunótur og framkvæmdir
verkþátta fyrir vitjun með á Samskiptaseðli
heimahjúkrunar (eb725). Þær eru
aðgangsstýrðar skv. aðgangssýringum um
skrifaðan texta.
h4. Ný textasýn - villa ef
s_sheet.depm_dep_int vantar

2019.2.7

2019.2.7

Löguð var villa sem kom ef
s_sheet.depm_dep_int vantaði. Einnig voru
afköst bætt lítillega.
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Bug

ZSAGA-13657 GetAppointments þjónustan skilar Vefþjónustur
ekki appointments ef gefið tímabil (external)
er minna en sólarhringur

h4. Vefþjónustur Sögu ScheduleService.GetAppointments

2019.2.7

Þegar sama dagsetning var valin í fromDate og
toDate þá skilaði
ScheduleService.GetAppointments engu
jafnvel þótt tímar væru bókaðir þann dag. Þetta
hefur nú verið lagað.
Bug
Feature
Request

ZSAGA-13650 Gera AttachmentHelper CLS
complient
ZSAGA-13510 Ný vefþjónusta til að senda
skilaboð til einstaklings með
viðhengi

Vefþjónustur
(external)
Vefþjónustur
(external)

2019.2.7
h4. Vefþjónustur Sögu - Senda skilaboð með 2019.2.7
viðhengi [
PatientPortalService.SendNoReplyMessageTo
Patient ]
Möguleiki er að senda skilaboð til sjúklings í
Veru með einu viðhengi í gegnum Patient
portal þjónustuna
[http://[server_name]/SagaServices/PatientPort
al/PatientPortalService.svc]
SendNoReplyMessageToPatient.

Feature
Request

ZSAGA-13509 Ný vefþjónusta til að senda svar í Vefþjónustur
Heilsuveru
(external)

Viðhengið er valkvæmt.
h4. Vefþjónustur Sögu - PatientPortalService SendNoReplyMessageToPatient - Senda
skilaboð til sjúklings í Veru

2019.2.7

Möguleiki er að senda skilaboð til sjúklings í
Veru í gegnum Patient portal þjónustuna
[http://[server_name]/SagaServices/PatientPort
al/PatientPortalService.svc]
SendNoReplyMessageToPatient.
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Feature
Request

ZSAGA-13508 Vefþjónustan:
Employee:GetTimeSlots skili
upplýsingum um stöðu

Vefþjónustur
(external)

h4. Vefþjónustur - ScheduleService GetTimeSlots - „Eiginleikanum
'TimeSlotAvailability' er nú skilað“

2019.2.7

Þjónustan: [http://<ServerName>/SagaService
s/Schedule/ScheduleService.svc|http://localho
st/SagaServices/Schedule/ScheduleService.sv
c?wsdl]
Eiginleikanum 'TimeSlotAvailability' er nú
skilað fyrir hvert 'TimeSlot' og þegar hann er:
* *NoAppointments*, þá er slottið laust
* *NoValidAppointments*, þá er slottið laust og
allir tímar í slottinu eru með status
'DidNotShowUp'
* *ValidAppointments*, þá er slottið ekki laust
og a.m.k. einn tími í slottinu er ekki með status
'DidNotShowUp'

Bug

2019.2.7
ZSAGA-13645 Áætlun sem liggur ofan á eldri ætti Vera (Fyrirspurnalag) h4. Gagnaveitur Veru - Tímabókanir
að vera ríkjandi/ráðandi. Líka
þegar nýrri er ekki bókanleg
Áætlun sem er „Ekki bókanleg“ eða „Bókanleg
með staðfestingu“ lokar nú fyrir Verubókanir á
undirliggjandi áætlunum.

Bug

ZSAGA-13642 Vera tímabókanir - "Má bóka með Vera (Fyrirspurnalag) h4. Tímabókanir í Veru
staðfestingu" ætti ekki að sjást og
einungis vefbókanleg aðföng ættu
Nú birtast eingöngu tímar úr áætlun sem
að birtast
merktar eru með „Má bóka“ í „Bókun leyfileg“.
Nú birtast aðföng sem ekki eru vefbókanleg
ekki í Veru.

2019.2.7

Bug

ZSAGA-13885 Stilligildi 1237 (Myndsamtöl)
uppfærist ekki inn í gegnum
2019.2.7 setupið.

2019.2.7
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