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Spesielle Utvalg
Spesielle utvalg er en mulighet man har i Extensor 05 til å spesialtilpasse et script, slik at man kan
sortere pasientutvalget etter kriterier man selv ønsker. Dett kan for eksempel være aktuelt om man
ønsker å filtrere etter de pasientene som er i behandling til en spesiell behandler. Et annet
bruksområde kan være om man skal sende ut e-post til et spesifikt kundeutvalg, for eksempel alle
daglige ledere hos bedriftskunder. Da kan man bruke spesielle utvalg for å definere gruppen med
personer som skal motta e-post.

1.1 Legge inn spesielle utvalg
For å legge inn scripte som styrer hva som vil vises på pasientutvalget går man til
Systemadm. -> Administrator i hovedmenyen på venstre side av skjermen.

Her kan man enten enkeltklikke på ”Redigering av spesielle utvalg” og så klikke på firkant-ikonet,
eller man du kan rett og slett dobbelt klikke på linjen.
Man får da opp et nytt vindu, hvor man kan legge inn nye script.

Det første man velger er om scriptet skal inneholde et utvalg av personer, bedrifter, grupper, eller
om det skal gjelde ved innkalling og masseutsendelse. Vi vil nå bruke «utvalg for personer» som
eksempel.
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Spesielle utvalg - brukermanual
Når man har valgt «utvalg
for personer», gir man
scriptet et navn, og lagrer
det (rød sirkel).
Så kommer det viktigste,
nemlig selve scriptet.
Dette er skrevet i SQL«språk». Har man
kunnskaper om dette, så
kan man lage scriptet
selv. I motsatt fall tar
man kontakt med
Extensor AS, og får laget
scriptet på bestilling.
Scriptet i dette
eksempelet sier at
pasientutvalget skal bestå
av pasienter som er i
behandling, og i tillegg
har den personen som er
logget på som behandler.
Når alt er ferdig skrevet klikker man på den blå disketten for å lagre.

1.2 Visning av spesielle utvalg

Når scriptet er lagt inn må man logge på på nytt før man kan
bruke det. Når dette er gjort finner man pasientutvalget på
høyre side av skjermen. Her klikker man på den lille pilen
markert med en rød sirkel, og velger ”Spesielle utvalg”.
Alle script man har laget vil ligge i denne listen. Man velger rett
og slett det scriptet man ønsker å få opp i pasientlisten ved å
krysse av i ruten foran scriptet, og klikker på oppdateringsikonet
oppe til høyre for å oppfriske listen over pasienter.
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