Endringsliste E-timebok
Endringer i versjon 1.10.6.0







Forbedret håndtering for endring av timebestilling, og forbedret synkronisering av
ukenummer (#12061).
Forbedret funksjonalitet av innstillingen «Ny timeavtale aktivert» samt håndtering av
avvikelse under Media-innstillinger (#12342)
Rettet problem med timebestilling når innstillingen «Hopp over bekreftelse» er
aktivert (#13530)
Korrekt versjonsnummer vises nå i Opus Online Client (#12834)
Endring av logotype er nå mulig (#13558)
Autentiseringsoppdatering for ITB (#12315)

Endringer i versjon 1.8.4.254


GDPR oppdateringer (#12437)
o I samband med GDPR er det lagt til samtykke bekreftelse i portalen ved
timeregistrering i E-timeboken.
o Lagt til konfigurasjon for behandleren i Opus Online Client. Innstillingene gjør
at behandlerens profil bilde og tittel ikke kan synes i portalen uten
behandlerens samtykke.

Endringer i versjon 1.6.5.247






Forbedret håndtering ved internettavbrudd for E-timeboken (#12808).
Problem med SMS fra Link Mobility er løst for E-timeboken (#12669).
Korrigert problem med registreringslistene (#12364).
Forbedringer gjort i kombinert visning. Nå er det ikke mulighet til å fremprovosere feil
ved bruk av denne settingen (#12218).
Problem med at to behandlere har samme navn er nå løst. Tidligere fikk ikke disse
behandlerne opp sine distribuerte tider i portalen (#12632).

Endringer i versjon 1.5.116.233
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Forbedret visningen av tider ved bruk av innstillingen ”kombinert visning” (#12017)
Hastighetsforbedringer gjort for at responstiden og at registrering av avtale via Etimeboken skal gå raskere (#11976)
Forbedret valideringen av gyldig personnummer (#12016)
Forbedret validering av ugyldige mobilnummer. Nå opprettes SMS til foresatte korrekt
som følge av dette (#12105)

Endringer i versjon 1.5.100.217








Nye fleksible innstillinger i Opus Online Client
o Nå er det kommet en ny innstilling som Tillater endring av timeavtaler som
ikke er gjort med forhåndslagrede timeavtaler. (#11578)
o To nye innstillinger som registrerer endring og avbestilling av timeavtaler i
journalen til pasienten (#11559)
Design forandring i de fleksible innstillingene (#11578)
Begrensningen for antall mulige endringer av en timeavtale fungerer nå korrekt
(#11582)
Innført reservasjon av tid i E-timeboken. Nå er tiden reservert i opptil 5 minutter.
(#11253)
Nå er det innført flere anvendelige språk for Opus Online Client (#11774)
SMS inloggning innført.

Endringer i versjon 1.3.38.76




Driftsmeldinger sendes ikke lenger til avsluttet konto (#11113)
Opus Online Client krever nå .Net versjon 4.5.2 (som kommer via Windows Update)
(#11114)
Problemet med oppgradering av E-timeboken er nå løst, og genererer ikke lenger en
feilmelding når du logger på. (#11105)

Endringer i versjon 1.3.31.69





Enterprice funksjonalitet (#10820)
o Støtte for flere databaser mot ett og samme sertifikat (#10698)
Pride – Bedre støtte for Pride er innført (#9644)
Avvikelser – nye innstillinger som gjør at klinikken selv kan utarbeide informasjon som
kommer på nettsiden ved bruk av vedlikeholdsinnstilling(#10792)
Ny informationsflyt for E-timebok – Klinikken får nå automatisk e-post ved
driftsmeldinger fra E-timeboken
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o Sertifikathåndtering (#10639) – Klinikken får flere varsel i forkant av at
sertifikatet til E-timeboken utgår.
o Registreringsfeil som følge av driftstans (#10791) – Nå får klinikken varsel ved
driftsstans av E-timeboka.
Designoppdatering av login knappen på nettsiden (#10832)
Nye timeavtaler gjort via E-timeboken er ikke lenger i uthevet skrift (#10833)

Endringer i versjon 1.2.3.20


Forbedret kompatibilitet mellom nyere Opus Online Client og eldre Opus versjon
(#10535).

Endringer i versjon 1.1.3.15



Løst problem med at gruppering av klinikker av og til sluttet å fungere (#9997).
Ved endring av avtale fikk pasienten av og til melding om at tiden ikke var ledig, selv
om den var det. Dette er løst (#10290).

Endringer i versjon 1.1.0.13




Kombinert visning (Online Client > Web > Fleksibilitet) er lagd for å minske antall steg som
må gjøres ved bookning.
Valgbar innstilling for recaptcha (Online Client > Web > Fleksibilitet).
Kampanjekode (Online Client > Web > Fleksibilitet).

Endringer i versjon 1.1.0.11




Gruppering av klinikker (Online Client > Web > Klinikker) De klinikkene som har samme grupper
navn vil kunne grupperes på booking siden (#9856).
Korrekt landskode opprettes nå på pasienten (#9854).
Fanene Avansert (Online Client > Web > Avansert) Nå har denne funksjonen økt
begrensningen for antall tegn, slik at mer kompliserte script kan kjøres (f.eks. Bing UET tag)
(#9992).
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