Ändringslista E-tidbok
Ändringar i version 1.10.6.0


Förbättrad hantering för att ändra bokning och förbättrad synkronisering av
veckonummer (#12061).



Förbättrad funkonalitet vid inställningen «Ny bokning aktiverad» och hantering av
avvikelse under Media-inställningar (#12342)




Rättad problem med bokning när inställningen "Hoppa över bekräftelse" är aktiverad
(# 13530)
Korrekt versionsnummer visas nu i Opus Online Clienten (#12834)



Ändring av logotyp är nu möjlig (#13558)



Autentiseringsuppdatering för ITB (#12315)

Ändringar i version 1.8.5.255
•

Vi har implementera en ny variant av recaptcha vid bokning. Detta är en funktion för
de som inte använder SMS/Mail kod som används vid bokningsbekräftelse (#13165).

•

GDPR förändringar(#12437)
o
I samband med GDPR har vi uppdaterat portalen med ett val för
samtycke vid bokningsbekräftelse.
o
Vid konfiguration av behandlare har vi lagt in två samtyckes. Dessa två
inställningar gör att behandlarens bild och titel inte syns i portalen utan
behandlarens samtycke.

Ändringar i version 1.6.5.247
•

Förbättrad hantering vid avbrott i internetanslutningen för E-tidboken(#12808).

•

Rättning så att SMS från Link Mobility fungerar med E-tidboken(#12669).

•

Bokningsmallslistor för E-tidboken fungerar nu korrekt igen(#12364).

•

Ett fel som gjorde att tid inte gick att boka när Grupp och Sammanslagen visning
användes samtidigt har rättats(#12218).

•

Problemet där två behandlare med samma namn inte fick tider i portalen har lösts
och skall nu fungera korrekt igen(#12632).
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Ändringar i version 1.5.116.233
•

Förbättrat stöd vid inloggning i portalen via flera typer av E-legitimation(#10889)

•

Problemet där tider inte visades korrekt med kombinationen av funktionerna Grupp
och Sammanslagen visning har rättats (#12017)

•

Allmänna prestandaförbättringar har gjorts för att minska responstider och göra
flödet smidigare(#11976)

•

Rättning av felet som gjorde det möjligt att boka tider på ett felaktigt personnummer
(#12016)

•

Förbättrad validering av ogiltigt mobilnummer. Nu skickas SMS till guardian korrekt
som ett resultat av detta (#12105)

Ändringar i version 1.5.100.217
•

Nya flexinställningar
o Vi har lagt till två inställningar under Bokningsinställningar som heter Tillåt
ombokning/avbokning utan bokningsmall. Aktiveras dessa tillåter E-tidboken
att bokningar som har gjorts utan bokningsmall går att omboka/avbokas
(#11578) o Två nya inställningar för att automatiskt låta kliniken registrera
ombokningar och avbokningar i journalen (#11559)
o Registrera ombokning i journalen

•

Designförändring i flexinställningar – Efter hand som fler inställningar har tillkommit
här har vi valt att flytta några från kategorin Allmänna Inställningar till
Bokningsinställningar (#11578)

•

Ombokningsfel - Inställningen Antal dagar för bokningsmallar fungerar nu korrekt
igen även efter flera ombokningar (#11582)

•

Reservation av tid i portalen – När en tid har valts i E-tidboken av en användare
kommer tiden att reserveras i 5min vilket innebär att den inte kan bokas av andra
användare under den perioden (#11253)

•

Språkval – I nedre vänstra hörnet av Opus Online Client har vi placerat en flagga som
kan användas för att ändra språket i programmet (#11774)

•

SMS inloggning – Vi har infört

Ändringar i version 1.3.38.76
•

Varningsmail skickas inte längre till avslutat konto (#11113)

•

E-tidboksprogrammet kräver nu .Net version 4.5.2 och eventuellt felmeddelande vid
installation stämmer överens med detta (#11114)
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•

Problemet med uppgradering av E-tiboken är nu löst och genererar inte längre ett
felmeddelande vid inloggningen (#11105)

Ändringar i version 1.3.31.69
•

Enterprise (#10820) o Stöd för flera databaser mot ett eller flera certifikat (#10698)
o Stöd för inloggning via E-leg till Enterprise (#10822)

•

Pridebokningar – Stöd för enklare pridebokningar har införts. Vänlig se separat
informationsdokument (#9644)

•

Avvikelser - nya flexibilitetsinställningar där kliniken själv kan designa sin text för tex
underhållsläge(#10792)

•

Informationsflöde – Kliniken får nu varningsmail ifall fel uppstår i E-tidboken o
Certifikat (#10639) – Kliniken skall nu få tre olika varningsmail när certifikatet går ut.
o Bokningsfel (#10791) – Vid bokningsfel på portalen skickas nu ett varningsmail
till kliniken med information.

•

Designuppdatering av login knappen på portalen(#10832)

•

Nya bokningar från ITB är inte längre i fetstil i Opus Tidbok (#10833)

Ändringar i version 1.2.3.20
Löst problem som uppstod vid tidsregistrering via internet. Vid nyare Opus Online
Client eller Opus Dental version uppstod ett registreringsproblem mellan klient och
databasen(#10535).

Ändringar i version 1.1.3.15
•

Löst problem med att gruppering av kliniker ibland kunde sluta fungera (#9997).

•

Vid ombokning av tid fick patienten i vissa fall meddelande om att tiden redan var
upptagen trots att tiden var ledig (#10290).

Ändringar i version 1.1.0.13
•

Sammanslagen visning (Online Client > Webb > Flexibilitet) för att minimera antalet
bokningssteg.

•

Valbar inställning för recaptcha (Online Client > Webb > Flexibilitet).

•

Kampanjkod (Online Client > Webb > Flexibilitet).
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Ändringar i version 1.1.0.11
•

Gruppering av kliniker (Online Client > Webb > Kliniker) går nu att göra t ex på olika orter. De
kliniker som fått samma gruppnamn kommer att grupperas tillsammans på bokningssidan
(#9856).

•

Rätt landskod (+358) skapas nu på patienternas bokningar (#9854).

•

Fältet Avancerat (Online Client > Web > Avancerad) har utökats så att fler tecken kan anges
vilket möjliggör att man kan lägga in fler script (t ex Bing UET tag) (#9992).
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