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ENDRINGSLOGG 2017.150.1
UD-17.040 GJØRE «SAMLEREGNING» MULI G OGSÅ FOR TANNLEGER UTEN DIREKTEOPPGJØR
Tannleger som skal rapportere inn egenandeler, og som ikke har avtale om direkte oppgjør kan sende inn disse via
behandlerkravmeldingen, men må oppgi sum krav pr. takst og pr. enkeltregning til 0,-. Da vil egenandelene bli
videresendt til frikortregisteret samtidig som det ikke vil bli utbetalt refusjon til tannlegen for utført behandling.
Dette er nå mulig.
UD-17.103 ADVARSEL HVIS MAN FLYTTER ALLE AVTALER ÈN DAG
Det har vært mulig å velge «Flytt alle avtaler denne dag» i avtaleboka, men dersom du kom borti denne ved en
feiltagelse kunne du risikere å klippe ut alle avtalene. Neste klikk du tok ville (om du hadde innstillinger for det) lime
dem inn igjen der du klikket. Du fikk ikke noen advarsel om dette.
Vi har nå lagt til advarsel.
UD-17.104 PÅSE AT EGEN GENEATOR FOR REGNINGSNR BLIR GENERERT PER NYE BRUKER
Ved opprettelse av en ny bruker, må det opprettes en generator for RegningsNr for denne spesifikke brukeren.
Dette er nå sikret, så man ikke vil oppleve duplikate RegningsNr.
UD-17.105 «GRID OUT OF RANGE» I JOURNAL
Dette var en feil som tidvis dukket opp ved åpning av en journal.
Komponentet som forårsaket feilen er nå byttet ut, og problemet er løst.
UD-17.106 OMSETNINGSSKJEMA, TOTALT PR.DAG SKAL IKKE VISE HELFO SEPARAT
Dette er rettet.
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ENDRINGSLOGG 2017.151
UD-14.120 MODUL: REGNSKAP HELSE ØKONOMIFORVALTNINGEN (HELFO) OPPDATERER IKKE VISNING
VED BYTTE AV BEHANDLER
Ved bytte av behandler, ble ikke visningen automatisk oppdatert.
Dette er nå rettet, og muligheten for å velge mellom «Hele Klinikken» eller «Nåværende behandler» er klarere.
UD-17.102 SQL-FEILMELDING NÅR MAN DOBBELT-KLKKET PÅ JOURNALLINJEN «SYKEMELDING»
Ved å klikke på følgende linje i journalen, for å åpne en sykemelding, fikk man en SQL-feilmelding.

Dette er nå rettet, og man kan dobbeltklikke på linjen i journalen for å komme til den aktuelle sykemeldingen.
UD-17.109 PARAMETER NOT FOUND I MODULEN REGISTRE
Om man skulle forsøke å modifisere en av de merkede verdiene for en HELFO takst, fikk man følgende feilmelding.

Dette er nå rettet, og man har muligheten for å redigere disse feltene.
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UD-17.110 ENDRE «UTESTÅENDE FAK TURA»-RAPPORT SÅ BEHANDLERE ER VIST SEPARAT
Dette er nå fikset, og både visning og utskrift viser korrekte verdier og filtrering.
UD-17.112 KLARER IKKE FINNE UT OM REGNINGSNR ER BETALT ELLER IKKE, NÅR NOEN LINJER I
JOURNALEN ER EN TOM STRENG
Når man lager samleregning, er nå metoden for å finne ut om ett RegningNr er betalt; forbedret.
UD-17.113 FEIL NÅR MAN FORSØKTE Å LAGRE SCANNET BIL DE
Mindre feil funnet når mappen for å lagre bildene er plassert på serveren, og klientmaskinen ikke har etablert
forbindelse med serveren.
Dette kan skje hvis klientmaskinen slås på før serveren er slått på.
UD-17.117 UTESTÅENDE FOR NAV, V ISER IKKE KORREKTE VERDIER
Utestående NAV, kan nå hentes samtidig som vanlig utestående fakturaer.
Også nå mulighet for utskrift per behandler – ref: UD-17.110.
UD-17.119 RUNTIME ERROR NÅR MAN FORSØKER Å LUKKE DE NTAL
Hvis man ved en anledning forsøkte å lukke Dental, men valgte å trykke «Nei» på advarselen, ville muligheten for å
lukke Dental være borte.
Dette er nå rettet, og man kan lukke Dental på normal måte.
UD-17.125 EDI HENVISNING, EXCEPTION NÅR MAN ÅPNET DETTE TO G ANGER
Modulen ga en exception når man lukket denne, og man fikk ikke åpnet modulen igjen uten å restarte Nextsys.
Dette er nå rettet, og man kan åpne og lukke denne som normalt.
UD-17.126 EDI DIALOG MELDINGS MODUL, EXCEPTION MED MELDINGEN : «CONTROL ‘NSSENDER’ HAS
NO PARENT WINDOW»
Hver gang denne modulen ble lukket, dukket denne meldingen opp, og det var ikke mulig å åpne modulen igjen, før
man hadde restartet Nextsys.
Dette er nå rettet.
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