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Partner-tabel i MultiMedWEB

OBS! Partner-tabel i MultiMed Dos

Efter at SOR-registret er blevet ændret er
MultiMed er igen klar med en ny partner-tabel og
vil fremadrettet løbende opdatere tabellen, hver
måned. Opdateringen vil ske automatisk, dvs. på
samme måde, som når præparatlisten indlæses.
Partnertabellen er et udtræk for det nationale
centrale register tilpasset til brugerfelterne i
MultiMedWEB systemet. Med den løbende
opdatering hver måned er klinikken bedre sikret i
forhold til ændringer hos samarbejdspartnere.

Det er ikke længere muligt for MultiMed, at opdatere
Partnerskabs-tabellen automatisk i kliniksystemet
MultiMed Dos.
Brugere af MultiMed Dos kan kontakte os og få
hjælp i forbindelse med oprettelse af partnere i
eksisterende tabel.

Partnertabellen er testet hos flere brugere af
MutiMedWEB.
Før vi igen kan opdatere din kliniks partner-tabel,
beder vi dig om at gennemgå/overveje, om der i
mellemtiden er nogle af jeres selvoprettede
lokationsnumre, som ikke må overskrives. Disse
kan brugere af MultiMedWEB markere med en vinge
i rubrikken ”Må ikke overskrives”.
Partnertabellen findes under ”Administration” –
”Skemalister” – ”Partner”
MultiMed Web

MultiMed Dos bliver ikke længere udviklet i forhold
til de nye tiltag f.eks. det Fælles MedicinKort.
Datagruppen MultiMed opfordrer derfor brugere af
MultiMed Dos, at kontakte os og få en snak om
fremtiden i forhold til et skift til MultiMedWEB.
Datagruppen holder også et informationsmøde for
brugere af MultiMed Dos i eftersommeren 2013. Der
vil blive sendt en særskilt invitation ud.

Nye ansigter hos MultiMed
MultiMed har i foråret 2013 ansat Simon Holmgaard
Mortensen som ny medarbejder i Datagruppen
MultiMed ApS.
Simon er uddannet datalog og skal yde support til
kunder og være med til at sikre fortsat udvikling af
systemet.

Brush-up besøg
Som led i MultiMeds fokus på bedst service til
kunderne er det muligt at få en times opfølgning i
brugen af MultiMed Web uden beregning
Kontakt Bente Wengler, bw@multimed.dk, hvis din
klinik gerne vil have en times ”Brush-up besøg ”

Vi beder dig melde tilbage på bw@multimed.dk,
når jeres klinik er klar til at få opdateret jeres
partnertabel automatisk. Hvis I melder tilbage
senest d. 27. juni 2013, kommer I med i første
bølge (opdatering d. 28. juni 2013). Ved senere
tilbagemelding vil I få partnertabellen ved den
efterfølgende førstkommende opdatering.

MultiMed ønsker alle en god sommer

Med venlig hilsen

Kristian Foged, Lone Thomsen, Erik Jacobsen

