
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen höst 

Nu kan vi nog vara överens om att hösten verkligen är här på riktigt. Träden skiftar i nyanser av rött, gult och 

orange, och de första löven har börjat dansa ner mot marken. 

Vi lämnar en händelserik september bakom oss och laddar upp för en minst lika händelserik oktober som inleds med 

såväl en SMS-kampanj som en DentalEye-kampanj. 

 

Dessutom har vi förökat oss. Vår personalstyrka har nämligen fått  

förstärkning i form av såväl en supportmedarbetare med fokus på Qdent  

och kvalitetsarbete, som en programmerare, vilket vi är oerhört glada över.  

Vi säger varmt välkomna till Anneli och Samer. 

 

 

 

Nu i september har vi varit en sväng i Italien där vi fyllde upp magen med ljuvlig mat, och minnesbanken med härliga 

minnen och upplevelser med ett gäng fantastiska kunder. 

Vi kommer även avsluta denna månad på topp med en kursresa till vackra Ästad Vingård. 

Sedan kommer vi att ladda om och förbereda oss för årets Swedental. Hoppas vi ses där! 

 

Erbjudanden 

Nu går vi in i sluttampen av vår eTand-kampanj. Du har väl inte missat att du under hela september månad får 30% 

rabatt när du tecknar nytt eTand-avtal? 

Och för att fortsätta lysa upp höstmörkret lite extra bjuder vi på ett par riktigt fina erbjudanden även i oktober. 

Vad sägs till exempel om 30% rabatt på DentalEye under hela oktober månad? 

Eller 20% rabatt på SMS 1-9 oktober? 

Beställer gör du enklast i vår eButik på hemsidan, eller genom att ringa eller maila oss. 

Beställer du SMS i vår eButik anger du rabattkod: SMS20 så dras rabatten av i kassan. 

 

 

 

 

https://www.almasoft.se/component/virtuemart/view/category/virtuemart_category_id/52


Sociala medier 

Visst följer du oss på sociala medier? För inte vill du väl missa våra tävlingar, nyheter, erbjudanden, smarta tips och 

tjuvkikar bakom kulisserna? 

 

 

Tips från supporten 

Den här månaden tänkte vi göra en djupdykning i ALMAs ganska nyvunna flexibilitet, för vi tycker det är synd om inte 

programmet utnyttjas av er användare till sin fulla potential. 

Vi har nämnt det förr, men vi tycker ändå att möjligheterna till att själv anpassa layouten i ALMA efter sina egna 

behov och önskemål förtjänar lite mer uppmärksamhet. Så här kommer en liten layout-guide. Varsågod! 

______________________________________________ 

1. Anpassa vänstermenyn 

Med hjälp av hamburger-menyn, det vill säga de tre horisontala strecken  

längst upp till vänster, kan du välja om du vill ha vänstermenyn utfälld så  

du ser alla menyalternativ i klartext, eller om du föredrar att ha den infälld  

så att du endast ser ikonerna. 

På så vis kan du enkelt anpassa menyn till storleken på din skärm. 

Menyn i sin tur är som bekant uppdelad i två:  

Huvudmeny där alla funktioner finns, samt Favoritmeny som du själv skräddarsyr efter eget önskemål. 

Favoritmenyn ställs in per dator och per inloggad användare i ALMA. 

För att kunna skräddarsy sin favoritmeny plockar man genvägar ifrån huvudmenyn, och med hjälp av dra-och-släpp 

kopierar man helt enkelt in de önskade genvägarna till sin egen favoritmeny. 

Obs! Tänk på att menyn måste vara utfälld för att kunna anpassas! 

 

 

 

______________________________________________ 

2. Visa eller dölj fältet för Patientinformation och Uppgifter 

När man vill låta journalflikarna ta så mycket plats i anspråk som möjligt kan det vara tacksamt att själv kunna välja 

när man önskar visa fältet för Patientinformation/Uppgifter och inte. Genom att helt enkelt vänsterklicka en gång på 

den grå skiljelinjen kan du snabbt och lätt dölja eller ta fram fältet för Patientinformation och Uppgifter. 
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https://url10.mailanyone.net/scanner?m=1ocnZ9-0005jz-4Z&d=4%7Cmail%2F90%2F1664196600%2F1ocnZ9-0005jz-4Z%7Cin10g%7C57e1b682%7C13557092%7C9165637%7C6331A017625F37B28717547140946B75&s=xV_hT6OAZSysZUr-iDvfZ1j7_G4&o=%2Fphtw%3A%2Fwtsoaw.kebofcmm.csalao%2F%2Fes.tfo


_______________________________________________ 

3. Välj hur panelerna under Uppgifter ska presentas 

Ska de vara stora eller små?  

Ska de visas från vänster till höger eller uppifrån och ned? 

Genom att högerklicka i panelområdet under Uppgifter öppnas en liten meny i botten  

på skärmen där du kan välja hur du vill ha dina paneler presenterade på skärmen på  

aktuell dator.  

Klickar du på alternativet Storlek väljer du om panelerna ska vara stora eller små,  

och klickar du på Layout-riktning väljer du om de ska visas från vänster till höger eller  

uppifrån och ned. 

Tips! 

I Huvudmenyn under Arkiv-Behörighet-Uppgifter kan du även välja vilka paneler  

som ska presenteras genom att bocka ur de paneler som inte är relevanta för dig,  

samt se till att de paneler du vill se är ibockade. 

 

 

 

_______________________________________________ 

4. Visa flera flikar tillsammans på skärmen 

Kanske vill du kunna se Tandstatus/Parod tillsammans med Daganteckningarna?  

Eller föredrar du kanske att visa flikarna enligt standardvyn? 

 

Hur du presenterar flikarna på din skärm ställer du in via Huvudmenyn under  

Arkiv-Layout-Vy Flikar. Utöver standardvyn finns ytterligare 3 vyer att välja  

på; Sida vid sida, Över och under samt Vänster dubbel.  

Du väljer helt enkelt den vy som passar dig och ditt arbetssätt bäst. 

Tips! 

Dra ner dina favoritvyer till Favoritmenyn så blir det ännu snabbare och  

enklare att skifta mellan de vyer du föredrar att jobba i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________________________ 

 

Behöver du lite assistans att skräddarsy din ALMA-layout vet du var vi finns.  

Var inte blyg, vi hjälper mer än gärna till! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Där hittar du även våra publicerade nyhetsbrev i utskriftsvänligt pdf-format: Nyhetsbrev Arkiv (almasoft.se) 

https://www.facebook.com/almasoft.se/
https://www.instagram.com/almasoft.se/
https://www.linkedin.com/company/almasoft-se/
https://www.almasoft.se/
https://www.almasoft.se/support?id=560:nyhetsbrev-arkiv&catid=119

