
 

 

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Opus Dental 

-julkaisutiedot 

14.1.2019 

 

 

Versio   
7.1.506 

 
 

  
 
  
  
     
  



 

 

Versio 7.1.506 (muutokset version 7.1.501 jälkeen) 

Recall-kutsut 
• Korjattu edelliseen versioon eksynyt virhe, joka aiheutti ongelman kutsukorttien 

tulostamisessa, jos rc-kutsut siirrettiin ajanvarauskirjaan manuaalisesti. 

Versio 7.1.501 (muutokset version 7.1.494jälkeen) 

KELA taksapäivitys 
• Kela on julkaissut muutoksia toimenpidekoodeihin ja taksoihin 1.1.2020 alkaen. 

o Huom! Taksatiedosto täytyy päivittää erikseen toiminnon Päivitä etukäteen 
tallennettu tieto avulla (valikossa Työkalut > Erikoistoiminnot...), ks. päivitysohje 
liitteenä. 

o Taksapäivitys ei automaattisesti lisää uusia toimenpidekoodeja, vaan koodit tulee 
lisätä manuaalisesti. (ks. erillinen ohje) 

Hoitokertomus 
• Korjattu virhe, joka aiheutti virheilmoituksia kun kirjattiin aikaisempaa hammashoitoa ’Auto’-

painike valittuna. 

 

Versio 7.1.494 (muutokset version 7.1.468 jälkeen) 

Kutsukortin tulostus 
• Kutsukortin tulostuksessa (Tulosta > Kutsukortti > Uusi) ei pystynyt valitsemaan päivämäärää 

1.1.2020 jälkeen. Tämä virhe on nyt korjattu. 

Hoitokertomus 
• Kun hoitokertomukseen kirjattiin toimenpide Implantti-painikkeella, ohjelma antoi virheellisesti 

ilmoituksen ”Yhtä tai useampaa hammasta ei ole merkitty puuttuvaksi tai poistetuksi”, vaikka 
puuttuva hammas oli kirjattu. Tämä virhe on nyt korjattu. 

Tapahtumalogi 
• Uusi tapahtuma 8000 ”Lähetti sähköpostin” lisätty tapahtumalogiin. 

 

Versio 7.1.468 (muutokset version 7.1.460 jälkeen) 

Potilastiedon arkisto (Kanta) integraatio 
• Vanhentuneilla protetiikan koodeilla kirjatut toimenpiteet aiheuttivat virheilmoituksen Kanta-

arkistoon lähetettäessä. Tämä virhe on nyt korjattu, toimenpiteet siirtyvät Kanta-arkistoon 
huomautuksella ”Toimenpide, jossa vanhentunut koodi”. 

Ajanvarauskirja 
• Työtunnit: Kun työtuntien ennakkosuojauksiin (esim. WEB ajanvaraus) tehdään muutoksia, ja 

käytetään toimintoa ”Toista viikko”, poistetaan aikaisemmin tehdyt ennakkosuojaukset 
toistettavan viikon asetusten mukaisesti. 



 

 

• Pikakutsujärjestelmä: Jos potilaalle on varattu aika, johon on merkitty pikakutsutoivomus 
(QCS), ja ajanvarausta siirretään, näytetään aikaa siirrettäessä kysymys ”Haluatko poistaa 
pikakutsujärjestelmän odotuslistalta?”. Jos tähän vastataan ”Ei”, pysyy pikakutsu odotuslistalla, 
vaikka ajanvarausta siirretään. 

• Kutsukortti: Kutsukorttia ei voi enää tulostaa uudelleen ajan muuttamisen jälkeen, jos kirjekuori 
on suljettu. 

 

Versio 7.1.460 (muutokset version 7.1.451 jälkeen) 

Kela taksapäivitys 
• Kela on julkaissut muutoksia rintamaveteraanien protetiikan toimenpidenimikkeisiin ja 

korvaustaksoihin 1.1.2019 alkaen. 

o Huom! Taksatiedosto täytyy päivittää erikseen toiminnon Päivitä etukäteen 
tallennettu tieto avulla (valikossa Työkalut > Erikoistoiminnot...), ks. päivitysohje 
liitteenä. 

o Päivitys voidaan tehdä etukäteen, uudet taksat astuvat automaattisesti voimaan 
1.1.2019 

o Taksapäivitys ei automaattisesti lisää uusia toimenpidekoodeja, vaan koodit tulee 
lisätä manuaalisesti. (ks. erillinen ohje) 

 

Hoitokertomus 
• Edellisessä versiossa Hygienia -painikkeen kautta kirjattujen rivien poisto aiheutti 

virheilmoituksen. Tämä virhe on nyt korjattu. 
 

Kelan sähköinen tilitys 
• Kelan sähköisen tilityksen tekeminen ei onnistunut, jos mukana oli rintamaveteraani, jolle oli 

virheellisesti kirjattu toimenpiteitä normaalilla korvaustaksalla. Tämä virhe on nyt korjattu niin, 
että rintamaveteraanit poimitaan automaattisesti erilliseen tilitykseen riippumatta siitä mitä 
taksaa on käytetty. 

 
 

Versio 7.1.451 (muutokset version 7.1.448 jälkeen) 

Potilastiedon arkisto (Kanta) 
• Liittyminen potilastiedon arkistoon on nyt mahdollista kaikille Opus käyttäjille. Liitäntä on 

toteutettu eRA-palvelun välityksellä ja se vaatii erillisen liittymishakemuksen ja 
käyttöönottokokeen suorittamisen. Opuksen asetuksissa on oma kohtansa palvelun aktivointiin. 
Lisätietoja liittymishakemuksen tekoon ja käyttöönottokokeen suorittamiseen liittyen voi kysyä 
tuotepäällikkö Tiina Sydänlammilta (tiina.sydanlammi@plandent.com) 
 

Parodontologian status 
• Paron statusta on korjattu niin, että puuttuvan hampaan korvaavalle implantille kirjatut 

taskunsyvyydet näkyvät myös grafiikassa. 
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• Parodontologian status -ikkuna voidaan nyt myös pienentää, aikaisemmin se ei ole ollut 
mahdollista. 

 

Ajanvarauskirja 
• Kaksinkertaiset ennakkosuojaukset: Aikaisemmin ajanvarauskirjaan saattoi muodostua 

kaksinkertaisia ennakkosuojauksia, jos ennakkosuojauksia määritettiin ajanvarauskirjan ja 
työtunnit -näkymän kautta. Nyt toiminto ”Suunnittele ajanvarauksia ja ennakkosuojauksia” 
Työtunnit -ikkunassa näyttää myös ajanvarauskirjan kautta määritetyt ennakkosuojaukset. 
Samoin toiminto ”Toista viikko” korvaa aikaisemmin luodut ennakkosuojaukset. 
 

Maksut -luettelo 
• Viitenumero: Aikaisemmin laskun viitenumero ei ole näkynyt Maksut -ikkunasta tulostettavassa 

listauksessa. Nyt sen saa näkymään tulosteessa, jos Yritysinformaatio -ikkunassa on määritelty 
OCR ID -kenttään jokin arvo. 
 
 

Versio 7.1.448 (muutokset version 7.1.442 jälkeen) 

eRA-palvelu 
• Opus yritti virheellisesti avata eRA-palvelun arkistoliitäntää myös sellaisille käyttäjille, joilla on 

ainoastaan e-reseptipalvelu käytössä. Virhe ei näy mitenkään Opus käyttäjille, mutta aiheuttaa 
virhekirjauksen eRA-palvelun lokitietoihin joka kerta, kun Opus käyttäjä kirjautuu e-
reseptipalveluun. Tämä virhe on nyt korjattu. 
 
 

Versio 7.1.442 (muutokset version 7.1.410 jälkeen) 

GDPR  
• Potilaan rekisterikortilla on nyt uusi valinta: ”Markkinointilupa”. Lista markkinointiluvan 

antaneista potilaista voidaan hakea valikosta Luettelot -> Luettelot. 
 

Recall -kutsut 
• Kutsukorttien tulostus (Tulosta -> Kutsukortti -> Uusi): Tietyillä asetuksilla Opus saattoi jättää 

joidenkin potilaiden kutsut tulostamatta/lähettämättä. Tämä virhe on nyt korjattu. 
 

• Tekstiviestikutsu: Tekstiviestikutsu poistettiin, jos kutsuaikaa siirrettiin ennen kutsujen 
lähettämistä. Tämä on nyt korjattu niin, että kutsu lähtee normaalisti, ja viestiin päivitetään 
automaattisesti uusi ajankohta. 
 

• Kutsukorttien tulostus: Korjattu useita pikkuvirheitä, joita esiintyi lähinnä silloin kun ”Ohita 
toivottu ilmoitustapa” ei ollut valittuna.  Myös kutsukorttihistoria on korjattu, ja tulostetut 
kutsut näkyvät nyt oikein historiassa (Tulosta -> Kutsukortti -> Historia). 



 

 

 

• Kutsukorttien uudelleentulostus (Tulosta -> Kutsukortti -> Historia): Uudelleentulostus tietyillä 
asetuksilla aiheutti toisinaan uusintakutsun väärällä kutsutavalla. Tätä on nyt tutkittu ja 
toiminnallisuutta parannettu. 

 

SMS 
 

• Tekstiviestin lähetys Päivän potilaat -ikkunassa: Lähetä SMS -painike Päivän potilaat -ikkunassa 
toimii taas oikein. 
 

• Tekstiviestien päivitys: Jos potilaan matkapuhelinnumero tai ”Toivoo SMS” asetusta muutetaan 
rekisterikortilla, ohjelma ei enää kysy päivitetäänkö tekstiviestit, vaan päivitys tehdään 
automaattisesti. 
 

• Tekstiviestimuistutukset: Ajanvaraukselle määritetty tekstiviestimuistutus saattoi jäädä 
aktiiviseksi vanhaan ajankohtaan, kun ajanvarausta siirrettiin. Tämä virhe on nyt korjattu, eikä 
muistutuksia enää lähetetä virheellisesti alkuperäisestä ajanvarauksesta. 
 

• Kiitos käynnistä -viesti (Työkalut -> Asetukset – Valittu hoitohenkilö -> SMS tekstit): Opus yritti 
lähettää ”Kiitos käynnistä” -viestiä myös potilaille, joille ei ole rekisteröity oikeanlaista 
matkapuhelinnumeroa. Tämä virhe on nyt korjattu. 

 

Internet ajanvaraus 
• Sukunimen päivitys: Potilaan sukunimi ei päivittynyt rekisterikortille oikein, jos se muutettiin 

Internet ajanvarauksen yhteydessä. Virhe on nyt korjattu, ja vanha sukunimi tallennetaan 
”Entinen sukunimi” -kenttään. 

 

Muuta 
• Tietyt käyttöoikeus- ja hoitohenkilöasetukset aiheuttivat tarpeettoman virheilmoituksen Opusta 

suljettaessa. Tämä virhe on nyt korjattu. 
 

• Järjestä hinnastot (Työkalut -> Asetukset – Kaikki hoitohenkilöt) – toiminto jumittui toisinaan. 
Tämä virhe on nyt korjattu. 
 

• Esitietolomake: Kaikki lisätyt sairaudet eivät näkyneet esitietolomakkeessa. Tämä virhe on nyt 
korjattu ja kaikki esitietolomakkeen asetuksissa määritellyt sairaudet ovat taas näkyvissä kun 
esitietoja päivitetään potilaalle (”Uusi” -painike). 
 

• Pikakutsujärjestelmä: Pikakutsulistalle kuulumattomat potilaat poistetaan nyt listalta 
automaattisesti. 
 

• Luo uusi hinnasto (Työkalut -> Asetukset – Kaikki hoitohenkilöt -> Hinnastot): Uutta hinnastoa ei 
voi enää luoda, ellei lähdehinnastoa ole valittu. 
 

• Romexis-liitäntä: Uudet Romexis-painikkeet päivitetty Hoito -ikkunaan. 
 
 


