
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu nalkas ljuva sommartid... 

Känner du den? Semesterkänslan alltså. Den brukar komma som ett brev på posten så här omkring  

midsommar och förflytta vårt fokus från tankar på arbete till drömmar om sol, bad och saltstänkta  

klippor. Men bara lugn, vi på ALMASOFT kommer ha öppet som vanligt hela långa sommaren med  

undantag för midsommarhelgen då vi stänger kl 15.00 torsdagen den 20:e juni och håller  

helt stängt på midsommarafton fredagen den 21:e juni. Du kan känna dig helt trygg med att vi kommer ha fullt 

fokus på dig som kan tänkas behöva vår hjälp under sommaren (även om en och annan tanke på saltstänkta klippor 

med all säkerhet kommer passera revy i våra tankar emellanåt). Men sörj inte för vår skull, vi på ALMA-supporten 

kommer också få ha semester, men vi kommer gå omlott under sommaren vilket innebär att vi jobbar med mindre 

styrka än brukligt, detta gör att det är svårt att boka till exempel utbildningar under semesterveckorna. 

             Viktig information för dig som har ALMA Betaltjänst via Fortus! 

             Fortus har bytt telefonväxel och i och med detta är det ett nytt telefonnummer som gäller om man vill 

             komma i kontakt direkt med Fortus. 

Det nya numret är: 010-222 15 00.  

Men fortfarande är det bäst om du i första hand vänder dig till oss på ALMASOFT om du har frågor eller behöver 

support gällande ALMA Betaltjänst via Fortus. 

 

Nu har vi gått igenom och analyserat resultatet från enkäten vi skickade ut till er i våras. Tusen tack för er feedback 

och era hurrarop, vi hoppas ni är lika alerta på att svara på vår uppföljningsenkät som kommer i höst.  Många 

önskade att vi skulle öppna lite tidigare om dagarna och vi hör er bön, från och med vecka 40, den 30:e september, 

kommer vi att öppna en timme tidigare. Våra nya öppettider kommer alltså att vara måndag-torsdag 7.00-17.00 med 

lunchstängt mellan 12.00-13.00, samt fredagar 7.00-13.00. 

 

Nu kommer nyhetsbrevet ta sommarlov och är tillbaka igen i augusti, men innan vi rusar ut på semester och slänger 

oss i solstolarna bjuder vi på lite tips för att göra ditt ALMA semesterredo. 

 

 

 

 

 



 

1. Töm Gamla rader 

Vi börjar med att reda ut vad Gamla rader egentligen är; Gamla rader visar  

helt enkelt vilka patienter som har åtgärdsrader liggande under Faktura-fliken.  

Orsaken till att det ligger åtgärdsrader där kan till exempel vara att man faktiskt  

missat att skriva ut Tandvårdsräkningen helt och hållet, eller att man kanske fått  

ett avslag på en räkning man tidigare skickat in till Försäkringskassan.  

Oavsett anledning behöver detta åtgärdas snarast möjligt. Innan du går på  

semester bör det vara tomt under Gamla rader. 

 

 

 

 
_______________________________________________ 
 
2. Skicka in till Försäkringskassan 

 

Är du helt säker på att du verkligen sammanställt allt till  

försäkringskassan nu innan du skuttar ut på semester?  

För säkerhets skull, Sammanställ och Hämta en gång till. Kolla också  

så att sammanställningslistan verkligen är tom efter att du sammanställt. 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

 

 

                 3. Har du eTand? 

                   Stäng i så fall inte av din server när du går på  

                   semester! 

För inte vill du väl att eTand, din digitala reception, ska vara stängd under  

hela din semester?  

Kontrollera också så schemat är blockerat för onlinebokning under din  

semester så inga patienter står och bankar förgäves på din port. Se även till  

att du rullat ut förbokningsområden till efter semestern så dina patienter har  

en chans att boka in sig till hösten. 

 

 

    

           

______________________________________________________ 



 

4. Har du sms-tjänsten? 

 

Förläng i så fall sms-bevakningen inför din ledighet så att  

patienterna som har tider inbokade första dagarna efter din  

semester får sina sms. 

Så här gör du: 

Gå in under Funktioner -> SMS-hantering ->Inställningar  

(längst upp i vänstra hörnet). Välj fliken ”Övrigt”. I rutan  

”Antal dagar framåt för bevakning” skriver du in hur långt  

fram i tiden du vill att sms-hanteringen ska titta, alltså hur  

länge kommer kliniken att vara stängd. Lägg på några extra  

dagars marginal, har du till exempel stängt i 30 dagar, ställ in  

bevakningen på 35 dagar. Spara och stäng inställningsdialogen genom att klicka på OK. 

Klicka på knappen "Tidbok" (1) i SMS-fönstret, Klicka sedan på "Markering- Alla" (2) och för sedan över dina sms som 

vanligt genom att klicka på "Överför" (3). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obs! Glöm inte att direkt efter överföringen ändra tillbaka bevakningen till normalläge igen, då slipper du tänka på 

detta när du kommer tillbaka efter semestern. 

 

______________________________________________________ 

 

                   5. Har du eBackup ifrån oss? 

 

                     Meddela oss om du har tänkt hålla stängt under sommaren, och i så fall mellan vilka datum, framför 

                     allt om du avser stänga av din server. Då slipper vi jaga upp dig från hängmattan i onödan om vi 

                     märker att din Backup inte kört som förväntat. Om du inte vill ringa oss och informera om din ledighet 

                     går det bra att även skicka oss ett mail till support@almasoft.se med denna information. 

 

 

______________________________________________________ 
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Nu känner vi oss helt trygga med att lämna över dig till den väntande solstolen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varma och soliga sommarhälsningar 

//Ditt ALMA-team! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ps: Du vet väl om att du alltid kan gå in på vår hemsida och se Mina sidor, läsa om våra nyheter, produkter, se film 

och läsa vår FAQ. Allt detta hittar du på: www.almasoft.se. Dessutom finns alla våra utgivna nyhetsbrev i 

utskriftsvänligt pdf-format på vår hemsida: http://www.almasoft.se/tls/support-alma-tls/supporten-tipsar Tänk på att 

du måste vara inloggad för att kunna läsa. 
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