Endringer i NISSY 5.0 for rekvirenter
En ny versjon av NISSY settes i drift iløpet av helgen 23-25. august.
Dette innebærer en rekke endringer for brukerne av NISSY.
Bakgrunnen for endringen er primært å kunne støtte pasientreisekontorenes nye verktøy for
planlegging av reiser. Denne rulles gradvis ut på kontorene i perioden september 2019 – april 2020.
For brukerne i NISSY vil de største endringene være:
•

Ett nytt brukergrensesnitt i ensides rekvisisjon. Feltene er de samme som tidligere men kan
være plassert litt annerledes.

•

Brukerne kan ikke lenger selv bytte behandlingssted, men er knyttet til ett behandlingssted.
Dersom brukeren jobber ved flere behandlingssteder må dette legges inn av det lokale
pasientreisekontoret.

Brukeren kan fortsatt rekvirere reiser til andre behandlingsteder, men må søke opp dette
som hente-/leveringssted under opprettelse av rekvisisjonen.
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•

«Hent rekvisisjon»-funksjonen og «Transportstatus»-funksjonen er slått sammen til en
funksjon hvor man vil kunne se de samme detaljene som tidligere i samme skjermbilde.
Det er lagt inn flere nye søkemuligheter.
I Søkefeltene fødselsnummer, navn og rekvisisjon vil du få treff på rekvisisjoner som går til
eller fra eget behandlingssted.
I feltet rekvirent vil du få treff på alle rekvisisjoner du selv har opprettet.

•

Det er gjort noen endringer rundt pålogging for brukerne.
Det kommer nå en pop-up etter pålogging til rekvisisjonsmodulen dersom rekvirentens
passord er i ferd med å utløpe.
Når en bruker har tastet feil passord 3 ganger vil brukeren bli sperret.
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Når passordet er 180 dager gammelt vil det sendes et varsel pr. e-post til brukeren dersom
brukeren er registrert med gyldig e-post adresse. Etter 180 dager vil brukeren komme direkte
til siden for å endre passord. Dersom passord ikke er byttet innen 190 dager vil brukeren bli
sperret og må kontakte pasientreisekontoret for å aktivere brukeren.

•

Spesielle behov
Feltet for «Antall ledsagere» er flyttet under de spesielle behovene og ledetekst (ved å holde
mus over) for de spesielle behovene er lagt til.
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•

Søk pasient
I forrige versjon av NISSY kom man til en ny side for å søke opp pasient. Nå utføres søket på
hovedsiden
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