Mörkret tätnar och kylan kryper närmare
Löven har inte bara skiftat i färg, de börjar nu även lossna från träden som snart står alldeles kala i den bistra
novemberluften. Men här på ALMASOFT är stämningen allt annat än bister.
Hos oss sprider flitens lampa massor av ljus. Vi har just släppt en ny version av Qdent, och på Swedental, som går av
stapeln om bara ett par veckor, får vi äntligen presentera vår nya version av ALMA som vi slitit så hårt med den
senaste tiden. Vi är mycket stolta och nöjda över vårt verk och ser med skräckblandad förtjusning fram emot att få
visa upp det.
Och vår friskvårdsutmaning som pågått under hela oktober har spridit värme i såväl våra egna kroppar som hos
Cancerfonden. Med bara några få dagar kvar av stegutmaningen går vi nu in på upploppet, och det ska bli spännande
att se hur mycket pengar våra steg faktiskt har genererat.
Vi hoppas verkligen att vi får träffa dig på Swedental i november.
Du kommer hitta oss i monter A:15:28 där vi kommer vara laddade med fina
erbjudanden och våra allra största leenden, redo att visa upp våra spännande nyheter.
Har du ingen möjlighet att ta dig till mässan behöver du inte vara ledsen, du kommer
såklart få möjlighet att ta del av våra mässerbjudanden ändå. Självklart kommer du även
kunna följa våra äventyr på mässan via våra sociala medier.

Förändringarnas vindar blåser genom ALMA detta år. Vårt gedigna system moderniseras steg för steg, och
först ut i denna process var lanseringen av vår molnbaserade version av ALMA, nämligen ALMA Cloud.
Nästa steg är ett nytt utseende med bland annat en ny färg. Hur det kommer se ut i systemet får du
vänta lite till på, vi håller som bäst på att skruva på de sista detaljerna, men vi kanske får lov att
presentera ALMAs nya systemikon så länge?

Du har väl förresten inte missat vår SMS-kampanj?
Under hela vecka 43 (25-31 oktober) beställer du SMS med 20% rabatt.
Beställer du via vår eButik anger du rabattkod: HÖST20 i kassan.

På tal om SMS så är det just det som är temat för månadens nyhetsbrev.
Du kan ju göra så mycket mer än att bara skicka påminnelse-SMS eller kalla via SMS.
Du kan även skicka manuella SMS, antingen via massutskick, eller skicka ett och ett.
Låt oss visa dig...

1. Skicka mass-SMS
Att skicka mass-SMS är lätt som en plätt. Du går bara in under Funktioner -> Patienturval.
Här kan du sortera ut vilka patienter du vill skicka SMS till, exempelvis alla vuxna aktiva patienter som accepterar
SMS. När du gjort ditt urval kan du i fliken Resultatvisning se vilka, och hur många, patienter som faller inom ditt
urval.
Så här skickar du mass-SMS:

1. Fyll i dina önskade urval
2. Klicka på knappen "Gör urval"
3. Klicka på knappen "SMS-flera"

4. I nästa dialog kan du se hur många SMS-krediter du har kvar på kontot.
(Se till att du har tillräckligt många SMS kvar för att kunna skicka till ditt önskade urval).
Det är även i den här dialogen du skriver ditt meddelande samt avsändare och skickar iväg det genom att klicka på
"Sänd". Klart!

Du kan även skicka mass-SMS till alla tidbokade patienter
(Obs! Endast för dig som har ALMAs tidbok)

Under fliken Uppgifter hittar du panelen Dagens arbete.
Här har du möjlighet att skicka SMS till alla tidbokade patienter för ett önskat datumintervall.

Längst upp i dialogen hittar du knappen Sänd SMS. Denna knapp tar dig vidare till nästa dialog där du skriver ditt
önskade meddelande och skickar iväg det genom att klicka Sänd.

OBS!
Du kan inte använda platshållare när du skickar mass-SMS då platshållarna endast
fungerar när du skickar SMS ett och ett till en specifik patient.

2. Skicka SMS direkt från tidboken
•

Högerklicka på bokningen i tidboken och välj Utskrifter/SMS -> Skicka SMS.

•

Välj önskad meddelandemall och tryck Kopiera.
(Alt. skriv ett valfritt meddelande med fritext i Meddelande-fältet och fyll i Avsändare).
Bocka i Överför direkt och klicka på OK.

______________________________________________

3. Skicka manuellt SMS till patient utan bokning i tidboken
•

Öppna SMS-dialogen, antingen via Funktioner -> SMS-hantering, eller genom fliken Uppgifter och knappen
SMS.

•

Markera den patient du vill skicka SMS till.

•

Välj önskad meddelandemall och tryck Kopiera.
(Alt. skriv ett valfritt meddelande med fritext i Meddelande-fältet och fyll i Avsändare).

•

Klicka på OK.

Markera patientens namn i listan under fliken Ej överförda och klicka på knappen Överför.

_______________________________________________

Nu är det bara att skicka SMS så det ryker om det.
Som vanligt är du varmt välkommen att slå oss en signal om du behöver hjälp.

Rysligt varma hösthälsningar
//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:

Almasoft | Programutveckling för svensk privattandvård.
Nyhetsbrev Arkiv (almasoft.se)

Där hittar du även våra publicerade nyhetsbrev i utskriftsvänligt pdf-format:

