
 

 

Nu är den officiellt här! 

Våren alltså. Även om ett och annat bakslag fortfarande kan slå till vågar vi ändå påstå att vi nu har lämnat den 

mörka och kalla vintern bakom oss, och vi går en ljus vår till mötes. Äntligen! 

Kanske har just den här vintern känts lite extra mörk och tung? 

Då passar det ju perfekt att kickstarta våren och ljusets ankomst med lite påskfirande! 

Vi kommer ha lite avvikande öppettider i vår support under påskhelgen, men det kommer säkerligen även du ha så 

förhoppningsvis kommer du inte sakna oss allt för mycket. 

Alla vill vi ju ha tid att frossa i ägg och godis. Så här kommer våra öppettider att se ut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du missar väl förresten inte vår påsktävling på Facebook och Instagram? 

Där kommer du ha chansen att vinna ett helt års eRecept för en förskrivare utan kostnad!  

 

 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lPKu4-0008WQ-4P&i=57e1b682&c=PyotCCtDUkurx5M7gMk6rQGX7mpBvOgqB7YEzbdX6e435J-Irhv6klsuQY6Cad-MTZs18UxyuOzqdLvFvh3-uhIfv_bjXGUIYwMOJT29ec1HJELtwQ58_M5TurKAsfidyvxXFWi23XpPy7WaDb0_d98Lbpq7AuiH6XHb68_yP2_gm-P69W-GrNIzVAgMOEP4Y0ULAFzfJGSjE_sRF_p-ItME2uiUP6zu9xWKZX_JQluag1OGlbfCkexOw7vApT78
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lPKu4-0008WQ-4P&i=57e1b682&c=G_UgKhD5ML3fnnlx_v6jF24bxoZP4pQXKwueFLKz6NKyMrkp-Pnv61mkEfR8Y4LwZbdabV7_jxNukkT78csrmkS52qKsv81CGcNMjXRE8pV8laKD5B9z7IRQhTi6Uh-1BMnUJWXWSVUn2MULezYQyzV6d-bLL6LIYVyGbtzldDXVEbcPhzurwiWYE4xRtI6OV85vIsqEnLU66wXngAs0lrzPzU38po3j2GTJTFU1KQn6LDqmMKpnl-9ZL4EXijBz


Vad händer på ALMASOFT just nu? 

Här är det bråda tider. Vi håller som bäst på att lägga sista handen vid ALMA Cloud, vår molnbaserade 

version av ALMA, och laddar för att börja lansera den redan nu i vår. Det är så spännande så vi nästan 

smäller av. Kolla bara in vilken snygg ikon den har fått! 

Vill du hänga med på tåget och lyfta upp ditt ALMA till molnet?  

Hör av dig till oss så berättar vi mer. 

På tal om ikoner förresten. Hela vår grafiska profil håller faktiskt på att få sig ett rejält ansiktslyft.  

Bland annat kommer såväl ALMA-ikonen som Qdent-ikonen att få nya utseenden så småningom.  

Det kommer dock dröja ett litet tag till innan de nya ikonerna tas i bruk då det är en del som måste  

landa innan dess. Först ut är Qdent, och generösa som vi är vill vi såklart bjuda på en liten smygtitt. 

Snygg va? 

Men ALMA-ikonen tänker vi vara så fräcka att vi håller lite på. Man kan inte avslöja allt spännande på 

en och samma gång. 

Vi kan dock lova dig att spännande saker är på gång i ALMA. 

Kanske, kanske händer det något spännande med designen. Kanske, kanske får vi se en annan 

färgskala... 

Men ingen anledning till panik. Även om vi kanske, kanske jobbar med ett litet designlyft kommer det 

inte bli värre än att du känner igen dig. 

Om det nu händer något spännande med designen, vill säga... 

Vi kan ju liksom inte paja spänningen genom att avslöja för mycket redan nu. Förhoppningsvis är vi redo att visa upp 

något snyggt lagom till årets mässa. Kanske, kanske. 

Fortsättning följer... 

Däremot kan vi avslöja att sprillans nya hemsidor ligger i startgroparna för lansering. 

Både ALMASOFT och DentalEye har fått helt nya fräscha hemsidor, och just nu jobbar vi så svetten lackar för att 

kunna sjösätta dem båda snarast möjligt. 

Men nog om oss, nu skiftar vi fokus till dig i stället. 

Den här månaden tipsar vi om varför du ska välja att jobba med Terapiplanen framför Kostnadsförslaget. 

Terapiplanen är helt enkelt ett bättre alternativ med fler finesser som ger dig ett betydligt smidigare 

arbetsflöde. Här bjuder vi på ett litet axplock av fiffiga grejer du kan göra i Terapiplan men inte i 

Kostnadsförslag. 

_______________________________________________ 

1. Du kan föra över raderna från Terapiplanen till Daganteckningarna 

Genom att markera en åtgärdsrad i Terapiplanen  

och klicka på knappen Utförda sätter du åtgärden  

som utförd samtidigt som raden kopieras över  

till Daganteckningarna. På så sätt slipper du  

skriva samma sak en gång till, och kan därmed  

debitera patienten snabbare. 

 

 

 

 

 

 



_______________________________________________ 

 

2. Du kan skapa makron för snabbare terapiplanering 

I stället för att lägga in en åtgärdsrad i taget i din Terapiplan kan du lägga in en hel grupp med åtgärder. Dessa 

åtgärdsgrupper skapar du själv under Hantera makron. Makron kan du även skapa under Register-> Terapiplan-

makron. 

För att använda ett färdigt makro i din Terapiplan klickar du på knappen Makro. 

 

 

______________________________________________ 

 

3. Du kan skapa en Terapiplan direkt ifrån Tandstatus 

Registrera patientens tandstatus och fyll i Planerad vård. 

Obs! Hittar du inte fältet för Planerad vård? 

Om du tittar i längst ner till vänster i botten på Tandstatus hittar du en knapp med två pilar. Trycker du på den 

öppnar du upp dialogen där du hittar Planerad vård till höger. 

 

 

 

 

 

 

Markera raderna i Planerad vård och välj Skapa TP. Lätt som en plätt. Väl inne i din Terapiplan kan du såklart 

fortsätta komplettera med fler åtgärder om du så önskar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

 



 

4. Du kan boka in planerad vård direkt från Terapiplanen till Tidboken 

Koppla åtgärdsraden i Terapiplanen till en Tidboksmall och välj sedan Lägg ut i tidbok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Sammanfattningsvis; allt du kan göra i Kostnadsförslag kan du även göra i Terapiplan. 

Men allt du kan göra i Terapiplan kan du inte göra i Kostnadsförslag. 

Så låt det gamla Kostnadsförslaget gå i pension och låt Terapiplanen ta över tronen istället. 

Blev du nu sugen på att lära dig allt som är värt att veta om Terapiplanen? 

Hör av dig till oss på supporten så kan vi boka in en skräddarsydd utbildning. 

Men först och främst tar vi sats och dyker ner i närmsta påskägg med huvudet före! 

 

 

 

 

 

 

 

Påskiga hälsningar 

//Ditt ALMA-team 

 

Följ gärna almasoft.se på Facebook, Instagram och Linkedin. 

 

 

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

film. 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  

https://www.facebook.com/almasoft.se/
https://www.instagram.com/almasoft.se/
https://www.linkedin.com/company/almasoft-se/
file://///AlmaFS01/users/EmmaD/Mailutskick/Nyhetsbrev%202018/word/www.almasoft.se
http://www.almasoft.se/tls/support-alma-tls/supporten-tipsar

