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Afgreiðsla (gaSab)

Afgreiðsla - Afsláttarkort

Ef stilligildi 2059 er virkt (Athuga trygginalegasstöðu hjá SÍ) að þá athugar Saga ekki hvort afsláttarkortið er 
útrunnið.

ac#37201,tt#49255,tt#49256

Biðlisti (gaWaitingList)

Eyðublað

Ef stilligildi #1164 er gert óvirkt þá er ekki boðið upp á að tengja Innlagnarbeiðni við Aðgerðalýsingu þegar 
Aðgerðalýsingin er stofnuð.

ac#37331,tt#49245,tt#49246

Eyðublöð (gaSheetModule)

Eyðublöð - Þjónustuflokkar opnir eða lokaðir í tré

Ef stilligildi 152 er virkt þá opnast eyðublaðatréð með þjónustuflokkana lokaða, annars opna.
ac#37259,tt#49178,tt#49179

Eyðublöð - rafræn undirskrift

Nú er hægt að undirrita og samþykkja blað beint í eyðublaðaeiningunni. Forskilyrði eru að innskráður notandi 
sé læknir. Blaðið staðfestist við aðgerðina.

ac#37315,tt#49185,tt#49301

Meðferðarskráning (gaTreatment)

Meðferðarskráning - Breyta greiningu

Breyta aðgerðin verður ekki lengur óvirk þar til einingin er endurræst ef notandi reynir að draga eitthvað 
annað í trénu með músinni en greiningu.

ac#37454,tt#49269,tt#49270

Meðferðarskráning - Verkþættir

Þegar hjúkrunargreiningu sem hafði átt verkþátt var eytt þá urðu allir aðri verkþættir sem skráðir hafa verið í 
grunninum ógildir. Þessi villa hefur verið löguð.

ac#37454,tt#49283,tt#49285

Meðferðarskráning - Skráning framvindu og framkvæmd verkþátta

Nú er hægt að skrá framvindu og/eða framkvæmd verkþátta án þess að velja þurfi greiningu í trénu fyrst. 
Eftir sem áður þarf sjúklingur að vera valinn og hann þarf að eiga a.m.k. eina greiningu til að hægt sé að 
skrá framvindu.

tt#49295,tt#49302

Raðnúmer sjúklinga (gaPatientSerial)

Raðnúmer sjúklinga

Nú er einstaklingur settur sem kerfissjúklingur vandræðalaust þegar smellt er á hann í listanum.
ac#37518,tt#49274,tt#49305

RIS (gaRISLinkII)

RIS

Einingin sem hýsir RIS vefsíðuna felur núna villur sem koma upp á vefsíðunni.
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Einnig enduropnast einingin sjálfkrafa ef hún er í bakgrunni í Sögu í 20 mín, til að leysa vandamál með að 
session er að renna út í RIS vefsíðunni.

ac#37397,tt#49223,tt#49284
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