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Kære klinikker
Vi håber, I alle er kommet godt i gang
efter sommeren. Her i A-Data har vi
travlt som altid og ser frem til efterårets mange aktiviteter — kurser,
workshop for klinikpersonale og brugergruppens årsmøde og generalforsamling.

Sikkerhed, sikkerhed, sikkerhed
Der er ingen tvivl om, at sikkerhed er
centralt i vores arbejde med sundhedsdata. Det er vores alles ansvar at
sikre, at der ikke opstår situationer,
hvor sikkerheden bliver kompromitteret.

Ude hos jer…
… er der en række lovkrav, som skal
opfyldes, når I har adgang til sundheds-

datanettet. Vi har erfaret, at i nogle
klinikker benytter flere medarbejdere
samme login til WinPLC og FMK, hvilket
er en alvorlig sikkerhedsbrist og i strid
med lovgivningen. Sådanne overtrædelser kan medføre lukning af klinikkens adgang til sundhedsdatanettet.
Vi opfordrer endnu engang til, at alle
får opsat klare retningslinjer for håndtering af IT i klinikken og sikrer jer, at I
efterlever alle krav til håndtering af
sundhedsdata.
A-Datas tekniske afdeling hjælper gerne med at få styr på sikkerheden ved
hjælp af vores akkrediteringsgennemgang i jeres klinik. Læs mere og bestil
akkrediteringsgennemgang her.

Hos os i A-Data…
… kommer der endnu mere fokus på
sikkerhed over de kommende måneder. Vi har valgt at blive certificeret
efter ISO 27001-standarden allerede i
2017, hvilket betyder, at vi kommer til
at skærpe sikkerhedskravene yderligere på en lang række områder.
Certificeringen er med til at sikre, at
A-Data fortsat er helt i front. Det er
vores og jeres fremtidssikring af AData som førende leverandør til sundhedsvæsenet.

Jørgen Granborg
Læge, Direktør
A-Data A/S

Nyt skrivebordsikon til WinPLC

Skræddersyet kursus til jeres klinik

Efter næste opdatering vil skrivebordsikonet
for WinPLC være udskiftet til nedenstående.

Det er ikke alle, der har mulighed for at deltage
i vores aftenkurser, så derfor vil vi gerne tilbyde
at komme ud i klinikken og undervise jer.

Eksempler på kurser i klinikken:



Bestil forbrugsstoffer online
Husk at du nemt og hurtigt kan bestille forbrugsstoffer til klinikkens printere på A-Datas
hjemmeside. Ved bestilling inden kl. 12 bestræber vi os på, at du har dine varer næstkommende hverdag. Forsendelsen koster kun kr. 40.

Ja, tak—send mig til bestillingssiden





Specialkursus i det parakliniske skema
Tips til at lave patientudtræk over f. eks.
diabetespatienter
FMK og DDV
Introduktion til den nye kalender
Andet efter jeres ønske

Vi anbefaler 3-5 deltagere pr. kursus.
2 timers undervisning (ekskl. kørsel) koster kr.
3.000 inkl. moms.

Få overblik over logins i WinPLC

Advarsel mod firma

Vi har udviklet et nyt specialudtræk i WinPLC,
som fortæller hvilke brugere, der har været
logget ind på hvilke datoer, hvor lang tid og på
hvilken maskine.

Vi har erfaret, at nogle af jer har modtaget et
”informationsbrev” fra et firma ved navn Veeva.

Det nye udtræk kan være en stor fordel administrativt men også sikkerhedsmæssigt, da I
altid vil kunne dokumentere jeres brug af systemet. Du finder udtrækket her:

Firmaet skriver, at de gerne vil dele jeres data
med parter inden for den biovidenskabelige sektor. De skriver intet om, at jeres data er fortrolige
eller vil blive behandlet som fortrolige.
Vi kender ikke firmaet og opfordrer til at se bort
fra henvendelsen. Det har ingen relevans for jeres
klinik, og vi advarer på det kraftigste mod at indlede samarbejde med sådanne firmaer.
Oplever I lignende henvendelser, bedes I
straks kontakte A-Data på tlf. 38 77 00 40

Få styr på sikkerheden i klinikken
Akkrediteringsgennemgangen omfatter en undersøgelse og analyse af klinikkens IT-miljø på en række
nøje udvalgte områder.
Klinikken vil efterfølgende modtage en udførlig tilstandsrapport med teknikerens resultater, samt en
handlingsplan med konkrete anbefalinger til tekniske forbedringer, fremtidssikring af klinikkens IT og
ændringer af sikkerhedsprocedurer og -retningslinjer.



Indgående analyse af klinikkens komplette IT-miljø foretaget af A-Datas teknikafdeling



Gennemgang af klinikkens IT-sikkerhedspolitikker på en række vigtige områder



Udarbejdelse af IT-tilstandsrapport til klinikken med udspecificering af alle analyserede elementer



Udarbejdelse af handlingsplan med konkrete anbefalinger til tekniske forbedringer, fremtidssikring af klinikkens IT og ændringer af sikkerhedsprocedurer og -retningslinjer



Skriftligt fremsendt tilbud på de konkrete anbefalede tiltag i handlingsplanen

Priser
Akkrediteringsgennemgang på klinikken, inkl. kørsel
Gælder server og max. 8 arbejdspladser
Pr. arbejdsplads derudover

Bestil akkrediteringsgennemgang

kr. 2.500,kr. 375,-

Har I husket at tilmelde klinikken til Leverandørservice?
Hos A-Data tilbyder vi, at dine fremtidige regninger bliver håndteret
automatisk via LeverandørService (svarende til Betalingsservice). Du
slipper for unødig administration og sikrer dig samtidig, at dine regninger altid bliver betalt til tiden.
LeverandørService fungerer ved, at banken sørger for at indbetale beløbet på forfaldsdagen.
A-Data sender dig fortsat fakturaer løbende via mail, så du altid har
overblik over dine betalinger.
Har du spørgsmål eller kommentarer til din faktura, kan du som altid
kontakte vores regnskabsafdeling på tlf. 38 77 00 40.
Hent blanketten ned på din pc og udfyld den elektronisk. Den skal derefter underskrives og indsendes til A-Data pr. post, fax (38 79 09 53)
eller e-mail (indscannes).
Hent blanket

Ny forbedring til Cave

Næste personaleworkshop 3/10-16

Hvis der er registreret fritekst under Cave på
en patient, vil det nu fremstå som Bekræftet
Cave med et rødt C og advarselstrekant:

Vi glæder os til at se jer i næste måned, hvor vi
gentager succesen og fortsætter arbejdet med at
gøre WinPLC til et endnu bedre redskab for klinikkens sekretærer og sygeplejersker.

Vær opmærksom på, at dette også gælder,
selvom der er oprettet struktureret cave på
patienten med ”ingen cave”.

Gå ikke glip af muligheden for at sætte dit præg
på WinPLC. Vi tager imod konkrete ønsker til forbedringer i programmet og diskuterer, hvordan
programmet kan gøre din hverdag nemmere.

Du skal derfor altid være opmærksom, når
cavesymbolet er rødt, og ekstra opmærksom
på fritekst, når der er en advarselstrekant.

Tilmelding til workshoppen

Efterårets kurser: stadig få ledige pladser
Der har været stor interesse for vores kurser i det
nye FMK, og derfor har vi løbende tilføjet flere hold.
Der er stadig nogle ledige pladser tilbage på datoerne til højre.

Kursus i det nye FMK
Aalborg, d. 21. september, kl. 16-18
Rødovre, d. 26. oktober, kl. 16-18

På vores gratis kursus for nyt personale i klinikken er
der nu meget få ledige pladser.
Gratis kursus for nyt personale

Klik her for tilmelding

Rødovre, d. 11. oktober, kl. 14-18 (få pladser)

4:3 skærme — en uddød race
Vi kan se, at der stadig er nogle få brugere tilbage på det
ældre 4:3 format.
Vi udvikler ikke længere WinPLC til visning på disse skærme, og vi opfordrer til en udskiftning hurtigst muligt.
Skærmen er for smal til at vise det fulde indhold i WinPLC
og kan resultere i, at menuerne bliver presset sammen og
i visse tilfælde helt ind over hinanden.
For det bedst mulige overblik i WinPLC anbefaler vi en
23,6” (16:9)skærm.

Kontakt os på tlf. 38 77 00 40 for bestilling af nye skærme til klinikken

Konverter tale til tekst i WinPLC med medicinsk talegenkendelse
A-Data tilbyder teknologisk avanceret talegenkendelse, som er specielt udviklet til dansk diktering inden for
medicin og sundhed. Løsningen er et samarbejde mellem A-Data og firmaet Sectra og giver WinPLC-brugere
mulighed for at konvertere tale til tekst—direkte i WinPLC.

Effektivt system, som hele tiden bliver bedre
Løsningen er et dynamisk værktøj, som bliver bedre og bedre, hver gang det anvendes. Fra første gang det
tages i brug, vil systemet analysere brugerens stemme og fonetiske lyde og bruge disse data til at afkode
brugerens sprog fremadrettet. Brugeren vil derfor opleve, at systemet kontinuerligt leverer forbedrede resultater.
Løsningen er uafhængig af dialekter og udtaleformer. Der er også inkluderet en ordbog, hvori nye ord eller
fagspecifikke termer kan optages.

Fordele ved talegenkendelse fra A-Data:
 Udviklet specielt til medicinsk fagsprog
 Kender din stemme og forbedres hurtigt ved brug
 Mere effektiv journalføring
 Talekommandoer minimerer tastetryk/museklik

Kontakt os for mere information og priser på tlf. 38 77 00 40

