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Tilbage til oversigten 

 
Programnyheder til version 6.01 

 
Denne version indeholder en del ændringer, der tager hensyn til persondataforordningen. 
Heriblandt vores nye smarte alLOGON (Chip login løsning), hvor man blot behøver at føre en chip 
hen over en læser for at logge ind eller ud af al dente.  
Versionen indeholder også muligheden for at benytte dankort løsning fra Verifone, som giver 
mulighed for mobilepay/e-dankort betalinger direkte igennem jeres al dente løsning. 
 

• Patienter 
o Patienter 
o Journal 
o Aftalebog 
o Regning 
o Overslag 

 

• Økonomi 
o Posteringer 
o Posteringsark 
o Opslag / Udskrifter 
o Kreditor 
o Debitor 
o Regnskab 

 

• alBIZ 
o Kriterier 
o Lister 

 
 

• Stamdata 
o Ydelser 
o Kompleks 
o Klinik 
o Data 
o Kartoteker 
o Indstillinger 
o Arkiv 

 

• Generelt 
 

• Persondataforordningen (GDPR) 
 

• Tilkøbsmoduler 
o alLOGON 
o Doc2mail 
o EDI 
o FMK 
o Verifone Dankort 
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Patienter: 
Patienter 
 
[Rettet] Når patienter kørte deres sundhedskort igennem kortlæseren, kunne mellemnavne 

blive registreret med småt forbogstav.  
 
[Rettet] Hvis man gensendte en rykker via ”rykkeroversigten” i ”åbne poster” ville vinduet, 

hvor der skal vælges afsendes åbne sig bagved al dente.  
 
[Rettet] Hvis man har automatisk kryptering på regninger, men ikke ønsker at sende en sms 

med koden. Blev sms’en sendt alligevel. 

 
Journal 
 
[Nyhed] Ved print og eksport af journaler kommer der nu to ekstra bokse op, som skal besvares. 
 

 
 

Svarene til disse bokse vil blive journalført som en af nedenstående: 
 

 
 

eller 
 

 
 

eller 
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[Nyhed] Igen i denne version har vi udviklet nye makroer, til hjælp til journalskrivningen vedr. 
risikovurdering i forbindelse med profylaktisk antibiotika før invasive/blodige indgreb. 
Herunder vises menu-makroerne og hvilken opsætning, vi anbefaler. Forkortelserne 
på hver makro, kan ses i billederne herunder i højre side under ”kalder”. 

 
Den nye menumakro – mrisk*pab: 

 
 
 Det anbefales at menu-makroen ”mrisk*pab” opsættes i knappen ”KIRG” (herunder 

hedder menuen, som knappen henter ”mykirg”, som den hedder hos de fleste):  
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[Rettet] Ved print af journal som PDF, bliver recepter nu printet som bilag. Ligesom recepter 

ved import af nye journaler, nu kan vises som bilag. 
 
[Rettet] Nogle klinikker har fået nulstillet den aktuelle tandgrafik på enkelte patienter. 
  

[Info] Den korrekte tandgrafik kan gøres aktuel igen, ved at vælge den i 
”Status” under tandgrafikken. Højre klik på ordet ”Status” og vælg ”Ja” 
til denne skal overtage som den aktuelle. 

 
[Rettet] Nogle skærmopløsninger kunne bevirke at scrollbaren så ud til at starte i toppen af 

journalen, men visningen af journalen var i korrekt rækkefølge. 
 
[Rettet] Når man scrollede i journalen og åbnede et dokument for at læse det, ville man ende 

tilbage i bunden af journalen, når man lukkede dokumentet.  
 

Journal – Patientarkiv 
 
[Rettet] Det er nu ikke muligt at scanne via arkivet, hvis man ikke har alSCAN modulet. 

 
Aftalebog 
 
[Rettet] Der er optimeret på hastigheden af aftalebogen og dagens patienter, samt  

reduceret i ressourcebehovet på terminalserver opsætninger. 

 
Aftalebog - Indkald 
 
[Rettet] Under indkald er det nu muligt at filtrere på behandler i listen ”mangler på næste 

indkald”. Der søges på patientens stambehandler.  
 
[Rettet] Nogle klinikker oplevede at patienter, som tidligere har haft et kombi-behov blev på 

indkalde listen, selv om patienterne havde en fremtidig aftale til SU/FU og intet behov. 
Patienterne kunne ikke slettes fra indkaldet. 

 
[Info] Rettelsen gør, at de ”skjulte” behov bliver synlige, og manuelt skal slettes 

på den enkelte patient. Indkaldeliste skal derefter opdateres. 
 

[Nyhed] Når der tages en ydelse, der opdaterer indkaldet, lægges der automatisk 1 uge til det 
behov, der genereres.  
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[Info] Dette sker for at undgå, at patienter får en tid få dage før, de er 

berettigende til tilskud. 
 

Regning 
 
[Rettet] Print af Regionsafregning blev ikke afbrudt, selv om man klikkede ”annuller” til printet. 
 

Overslag 
 
[Nyhed] Overslag, der skal sendes som e-mail, får nu automatisk udfyldt patientens e-mail  

adresse automatisk.  
 
[Rettet] I bunden af et overslag, på et medlem af Sygeforsikringen danmark – gruppe 5, hvor 

patienten har været medlem i mere end 5 år, bliver refusionen for skift til gruppe 1 
eller 2 vist fejlagtigt med aktuelle anciennitet. Det er rettet og refusionen for gruppe 
1 eller 2 der vises nu, er medlemskabet fra dags dato.  

 
[Rettet] Overslag kan nu igen sendes som ”Samlet PDF” med automatisk kryptering. 
 
[Rettet] Hvis der vises et overslag - klar til print, kunne der skiftes patient i al dente, og dermed 

give fejl. Nu kan der ikke skiftes patient, før overslaget er lukket.  
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Økonomi: 
 
[Rettet] Hvis man forsøgte at kreditere en regning med flere behandlere, hvor den ene 

behandler var sat som inaktiveret, (behandleren stoppet på klinikken) ville der opstå 
en difference i åbne poster / patient konto, da kun den aktive behandler blev 
krediteret. 

 
[Nyhed] Regning og rykkergebyr kan nu krediteres hver for sig. Dvs. tilbageføres en regning, 

bliver rykkergebyret ikke automatisk tilbageført. Rykker gebyret vil nu stå skyldigt på 
patienten. Gebyret kan tilbageføres for sig selv.  

 
Posteringsark 
 
[Rettet] Ved posteringer af Debitor eller Kreditor i posteringsarket, kunne posteringerne blive 

skjult, dog synlige ved bilag- og kontoforespørgsel. Det er rettet.  
 
[Rettet] Bilagsnummerserien ved postering af Debitor- og Kreditorposteringer i 

posteringsarket tæller nu fra den valgte opsætning i fanen ”Regnskab”. Således 
anvendes samme logik som ved bogføring i åbne poster. 

 
 [Info] sættes ”Debitor” og ”Kreditor” til 0, tælles bilagsnumrene blot fortløbende fra 

”Finans interval”.  
 

 
 

[Rettet] Hvis der anvendes en bogføringsdato fra en lukket regnskabsperiode i posteringsarket, 
vil der nu komme en advarsel, når arket forsøges bogført. Arket vil ikke blive bogført. 
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Opslag / Udskrifter - Assistentregnskab 
 
[Rettet] Teknikudgiften blev i særlige tilfælde beregnet til 0 kr., selvom der var bogført 

teknikudgifter i lønperioden. Dette er nu rettet. 
 

[Rettet] Teknikudgifter bogført via ydelser i journalen, blev ikke medregnet ved aflønning efter 
indbetalt omsætning, hvis der var modregnet en forudbetaling ved print af aktuelle 
regning. 

 

Opslag / Udskrifter - Igangværende behandlinger 
 
[Rettet] Under ”Igangværende behandlinger” er det nu muligt at fakturere regninger som 

indeholder behandlingskoder. 
 

Opslag / Udskrifter - Dagslut 
  
[Rettet] Dagssedler printet ved dagsslut var blanke. Det er nu rettet.  
 

Debitor 
 

[Rettet] Ved tilbageførelse af kommune regning i en allerede afviklet regionsafregningsperiode 
blev der ikke altid spurgt, om regningen skulle tilbageføres hos Regionen. 

  

Regnskab - Kontoplan 
 
[Rettet] Der var ved en fejl kommet to ekstra kolonner i kontotabellen. De er nu slettet, da de 

ingen anvendelse havde. Nogle klinikker oplevede, at de ikke kunne oprette eller rette 
i konti, pga. de ekstra kolonner. 

 

[Rettet] Der er nu sat en spærring for, at en konto i kontoplanen kan ændres fra ”Drift” eller 
”Status” type til ”Overskrift” eller ”Sammentælling”, hvis der findes posteringer på 
kontoen. 

 
Regnskab – Systemkontering 
 
[Rettet] For at rette eller oprette en ny systemkontering, skal al dente support kontaktes.  
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alBIZ: 
 

Kriterier 
 
[Nyhed] Under F11 er det nu muligt at søge på LOT nr., hvis en ydelse er sat op til at spørge 

efter LOT nr. 
 
[Nyhed] Mulighed for at slette patienter – se afsnit under ”Persondataforordningen” 
 
[Rettet] ”Patienttilgang” og ”Patientafgang” har nu de rigtige overskrifter i resultatvisningen. 
 
[Rettet] ”Totalomsætning i perioden fordelt på overenskomstområder” er ændret til 

”Journalført omsætning i perioden fordelt på overenskomstområder”. 
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Stamdata: 
Ydelser 
 
[Nyhed] Der er nu mulighed for at opsætte en ydelse til at ”Spørg efter” LOT nummer. Det kan 

fx være kroner, implantater og proteser. 
 

 
 

[Tip] LOT nummer kan søges frem via F11 søgning. 
 
[Info]  Er en ydelse allerede opsat til at kalde eks ”Andet LOT nr.” kan denne 

opsætning blot bevares. Disse LOT nr. kan også fremsøges via F11.  
 
[Rettet] Ydelse 1801 er ”max tilskud” fra Sygeforsikringen danmark rettet til kr. 800,-. 
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[Rettet] Opsætningen af Sygeforsikringen Danmarks tilskud for BUT65 er flyttet til ”Danmarks” 

fanen under Stamdata -> Ydelser. 

 
Klinik 
 
[Nyhed] Det er nu muligt at tilgå og oprette ”Systemkontering”, ”Arbejdstider”, ”Afvigende 

arbejdstider” og ”Ferie” ved at højre klik på en behandler under ”Stamdata” -> ”Klinik” 
 
 Dermed skulle det gerne være nemmere / hurtigere at oprette nye behandlere. 
 

Data 
 
[Rettet] Datasikringer (Interne datasikringer) via al dente har skiftet fil type. De er skiftet fra 

.zip til .adb for at gøre det nemmere at identificere dem. 
 

Kartoteker 
 
[Rettet] Patientens fødselsdag kan nu anvendes som flettefelt <pat_fdato> i breve.  
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Generelt: 
 
[Rettet] Flere klinikker har fra tid til anden oplevet, at nogle vinduer ikke ville vises på skærmen, 

men i stedet  ”åbnede” udenfor skærmen, og dermed låste al dente. 
 
[Rettet] Ved skift af bruger, som var logget ind i al dente, kunne man opleve at de forskellige 

faner blev blandet sammen i visningen. 
 

[Tip] Ved tast af Ctrl + q logges en bruger ud af al dente.  
Vores nye alLOGON kan også benyttes til hurtig, nem og sikker 
brugerstyring.  

 
[Rettet] Knappen ”Varebestilling” peger nu på den rigtig web adresse hos Nordenta. 
 

 
 
 
[Rettet] Nordenta LAB tekniksedler er blevet opdateret. 
 
[Rettet] Når klinikken afsendte en krypteret journal, kunne man komme ud for at have afsendt 

en tom mail til modtageren. 
 
[Rettet] En gang imellem fik en klinik sendt en e-faktura med sum fejl. Hvilket betød at klinikken 

blev kontaktet af al dente support, der rettede problemet.  

 
[Rettet] ”Krypter vedhæftede PDF dokument” kunne give en fejl, hvis man fik klikket i en anden 

rækkefølge, end programmet forventede. 

 
[Rettet] De klinikker der køre med skjult CPR nr., altså hvor de sidste 4 ciffer vises som XXXX, 

kan nu finde patientens CPR nr. ved at gå i journalfanen. 

 
[Info]  Hvis klinikken ønsker de sidste 4 ciffer skjult,  kontakt da al dente 

support. 
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Persondataforordningen: 
 
[Nyhed] Der er nu lavet adgangskode indstillinger i al dente. Således er det muligt at definere 

krav til klinikkens adgangskode sikkerhed. 
 

Som standard har vi sat opsætningen til: 
- Minimum 8 karakter i adgangskoden. 
- Adgangskoden udløber efter 3 måneder. 
 
Som er det, der bliver betragtet som ”best practice”. 
 
[Tip] Husk, at en adgangskode, skal indeholde små og store bogstaver, samt 

tal. 
 
Skulle klinikken ønske at ændre i reglerne for adgangskoderne, kan klinikejeren rette 
det via ”Redigér” -> ”Brugeropsætning” -> ”Opret brugere” 
 

 
 
[Info]  Dette er en klinik indstilling, og vil gælde for alle nye brugere, eller når 

eksisterende brugere skifter adgangskode. 
  

Adgangskoden kan skiftes via menupunktet ”Redigér” – ”Skift 
adgangskode” – herefter slår de nye ”regler” for adgangskoden i 
gennem. 

 
[Nyhed] Der er lavet en ny indstilling under Stamdata -> Indstillinger -> Arbejdspladser, som 

muliggør at al dente låser, hvis Pc’en efterlades og skifter til pauseskærm. 
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[Nyhed] I forbindelse med persondataforordningen, som træder i kraft 25. maj 2018, skal man 
nu kunne slette persondata, man ikke har grundlag for at opbevare længere. Herunder 
patienter som ikke har været i behandling i 10 år og patienter som fraflytter klinikken.  
 
Persondataforordningen kan dog ikke stå alene, da der er flere lovgivninger, som 
journallovgivningen og bogføringslovgivningen der også spiller ind.  
 
Derfor har vi valgt at løse opgaven på følgende måde i al dente:  

 
I alBIZ/Statistik skuffen – fanen ”Lister”, kan der nu opbygges lister/udtræk, som 
forberedelse til sletning af data. Data slettes via patientfanen.  
 
Der er to kategorier. 
1. Oprydning af ”gamle” patienter/journaler, ud fra gældende krav:  

o Sletning af patienter/journaler hvor sidste journalnotat er 10 år eller ældre. 

o Sletning af patienter med tomme journaler (inaktive patienter).  

 
2. Fraflyttede patienter. Tandlægeskift.  

o ”sletning” af patienter, der er fraflyttet klinikken – permanent 

tandlægeskifte.  

 
Sletning af persondata skal foretages med stor omhu. Data kan ikke rekonstrueres.  
 
Herunder uddybes hver listedannelse og funktionerne bag.  

 
 

1. Oprydning af ”gamle” patienter/journaler, ud fra gældende krav.  

Der er krav til jer om, at journaler hvor sidste journalnotat er 10 år eller ældre ikke må 
opbevares på klinikken, medmindre der er lavet en specialaftale med patienten. Derfor 
kan der nu opbygges en liste over de patienter, der bør slettes. Patienter/journaler i 
denne kategori kan kun slettes, hvis patienten er markeret som ”inaktiv”.  
 
Der er følgende muligheder:  

 
”Inaktive patienter – sidste journalnotat er 10 år eller ældre” 
Med denne liste dannes et samlet udtræk, over de inaktive patienter, hvor sidste 

journalnotat er 10 år eller ældre. Efter listedannelsen, skal der tages stilling til, hvorvidt 
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patienterne skal forberedes til en samlet sletning (Batch kørsel). Der vil også være 

mulighed for at danne en liste, der enten kan udskrives, overføres til Excel eller der 

kan oprettes en patientliste, hvis man ønsker en manuel gennemgang. Det er som sagt 

”kun” inaktiverede patienter, der kan slettes, og der er jo taget stilling til dem ved 

inaktiveringen.  

Når patienterne er markeret til sletning, kan man fra patientfanen gå i menupunktet 

”patienter” – ”slet patienter”. Sletningen vil tage nogen tid, alt efter hvor mange 

patienter listen indeholder.  

 
OBS: Sletning kan tage flere timer, alt efter hvor mange patienter der er på listen. Vi 
anbefaler at sletningen startes sidst på dagen.  

 
”Aktive patienter – sidste journalnotat er 10 år eller ældre” 
Med denne liste dannes et samlet udtræk over de aktive patienter, hvor sidste 

journalnotat er 10 år eller ældre. Listen kan bruges til manuel gennemgang og 

forberedelse til sletning. For at en patient i denne kategori kan slettes, skal patienten 

inaktiveres og kan dermed slettes via udtrækket med de inaktive patienter. (se 

beskrivelsen herover). Sættes en patient til ”inaktiv” i denne fase, skal der angives 

”ingen årsag” ved inaktivering af patienten, ellers vil der komme et nyt journalnotat 

og dermed vil patienten først kunne slettes om yderligere 10 år.   

”Inaktive patienter – uden journalnotat – tom journal” 
Med denne liste dannes et samlet udtræk over de inaktive patienter, som har en helt 

tom journal. Efter listedannelsen skal der tages stilling til, hvorvidt patienterne skal 

forberedes til sletning. Selve sletningen foregår som beskrevet ovenfor.  

Reglen for at kunne slette en patient er derfor, at det ”kun” er inaktive patienter, der 
kan slettes. Ønskes det, at en patient ikke skal kunne slettes i en batchkørsel, skal 
patienten aktiveres, inden sletningen påbegyndes.  

 
2.  Kategori.  

 
I forbindelse med persondataforordningen har en patient ”right to be forgotten” og 
dermed ret til at få slettet alle sine data! Dog er der andre regler, der også spiller ind 
her.  

o Patientens journal (originale journal) skal være videresendt til og 

bekræftet modtaget af anden tandlæge eller embedslægen. 
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o Der opfordres til at opbevare en journal i 5 år, hvis der skulle opstå en 

klagesag. 

o Er der økonomiske bevægelser på patienten indenfor de sidste 5 år, skal 

disse opbevares af hensyn til bogføringsloven og skat.   

Derfor har vi valgt at løse opgaven på følgende måde:  
 
Når en patient journal bliver enten eksporteret eller journalen printes, skal der tages 
stilling til, hvor vidt der er samtykke fra patienten, og om det er en flytning af journalen 
(tandlægeskift). Svares der ”JA” til begge dele, markeres patienten til at kunne slettes 
om 5 år regnet fra fraflytningsdatoen. Grunden til de 5 år er af hensyn til 
klagesystemet.  
 
Dog med et OBS:  
Patienter, som har økonomiske data, der er mindre en 5 år, men journalnotatet er 
mere end 5 år, vil ikke blive slettet. De skal opbevares til datoen for sidste postering er 
mere end 5 år gammel. Disse patienter vil dog få slettet deres journaler, hvis klinikken 
vælger at slette patienten, når sidste journalnotat er mere end 5 år. Patientens cpr nr 
vil blive ændret til det internnr opdelt af et ”X”, f.eks.: 000000X2222. Denne gruppe 
patienter kan der dannes lister over, som beskrevet længere nede.  
 
Listerne/udtræk hedder:  
 
”Fraflyttede patienter – markeret til sletning. ” 
Findes der patienter i klinikkens data, der er markeret til sletning, vil patienten blive 

fremsøgt på denne liste. Dog er det ”kun” patienter, som er markeret til sletning for 5 

år siden eller ældre, der kan slettes. 

For sletning: gå i patientfanen – ”patienter” – ”slet patienter”. Her skal der svares på 
flere spørgsmål:  

o Der skal bekræftes, at journalen er modtaget hos ny 

tandlæge/embedslægen og er brugbare. 

o Der skal angives patientsamtykke. 

o Brugerens login kode til al dente skal angives,  

o Administratoren på klinikken skal angive sit brugerlog in.  

NB! Vi har valgt at gøre det sådan for at sikre jer som klinik, at der ikke sker fejl. Er en 
patient/journal slettet, kan den ikke genskabes! 
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Patienter med økonomiske data der er yngre end sidste journalnotat. 
Håndtering af sletning af ”patienter”, som ved en tidligere sletning (hvor blot journalen 
blev slettet)  har fået ændret deres cpr til internr.  

 
Har patienten økonomiske data, der er mindre end 5 gamle, træder 
bogføringslovgivning i kraft, som siger der ikke må slettes økonomiske data, der er 
under 5 år gamle. Ønskes en patient slettet 5 år efter sidste journalnotat, vil der ske 
en ”scrambling” af cpr nr. Cpr nr. vil blive ændret til 000000Xxxxx, hvor patientens 
internnr + nuller opdelt med et ”X” bliver patients ”nye” cpr nr.  
 
Journalen kan slettes i disse tilfælde, og patienten opbevares blot for økonomidata. 
(se beskrivelsen overfor) 

 
Der kan til en hver tid dannes en liste med patienter med de ”scramblede” cpr nr, som 
har økonomiske data, der er under 5 år. Listen hedder:  

 
”Fraflyttede patienter med ændret cpr, hvor økonomidata er mindre end 5 år. ” 

 
Der kan dannes lister over disse patienter, når økonomidata er mere end 5 år gamle, 
som så kan slettes efterfølgende. Denne liste hedder:  

 
”Fraflyttede patienter med ændret cpr, hvor økonomidata er mere end 5 år og 
dermed klar til sletning. ” 

 
Logning af hvem der har slettet data.  
I version 6.01 og frem vil det være muligt at logge en bruger, og dermed kan man altid 
finde frem til, hvem der har slettet en patient. Det kræver, at man benytter 
”brugerlogin” i al dente. ”Brugerlog” kan findes under menupunktet ”Fil” i al dente.  

 
[Rettet] Hvor vi tidligere har vist patienters cpr nr., viser vi nu de interne journal ID nr. Denne 

ændringer gælder igennem hele al dente. Det vil sige at CPR nr. nu er skjult i udskrifter, 
åbne poster og patient konto.  

 
[Tip] Der kan søges på interne ID ved at skrive  - (minus) efterfulgt af 

patienternes interne nr.  
Fx -22 så vil patienten med det interne nr. 22 blive slået op i al dente. 
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Tilkøbsmoduler: 
 

alLOGON 
 
[Nyhed] Med vores nye modul alLOGON kan klinikken nemt, sikkert og hurtigt logge ind og ud 

i al dente. Hver medarbejder har en personlig chip, som scannes eller lægges på en 
læser. Når arbejdspladsen forlades igen, scannes chippen igen eller chippen fjernes fra 
læseren, og man bliver logget ud af al dente. 

 
[Info] I kan læse mere om al dente’s alLOGON modul på vores hjemmeside, 

under menupunktet ”Moduler”. For yderligere information kontakt al 
dente support på 87681619.  

 
Doc2mail 
 
[Rettet] Kommuner og Regioner har mulighed for at sende e-mail til patienternes e-Boks. Hvis 

patienten ikke er tilmeldt e-Boks, sender Doc2mail et papirbrev til patienten. 
 

EDI 
 
[Nyhed] Det er nu muligt at sende journaler til Tandplejere, Specialtandlæger og forsikring via 

EDI integrationen i al dente. 
 
[Rettet] Man kunne få en fejl, hvis overførte en meget stor journal eller mange røntgenbilleder 

til EDI, og tidsforbruget for overførslen overskred 1 minut. Tidsforbruget er nu hævet 
til 2 minutter.  

 
[Info] I kan læse mere om al dente’s EDI modul på vores hjemmeside, under 

menupunktet ”Moduler” eller ved at klikke her. 
 

FMK 
 
[Rettet] Favorit apoteker blev nulstillet, når man opdaterede apoteker listen. 
 
[Rettet] Skifter man patient imens et medicinkort er åbent i FMK modulet, lukkes FMK og 

dermed også det hentede medicinkort.  
  

http://www.nordenta.dk/al-dente/moduler/edi.aspx
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[Rettet] Formuleringer til risikovurdering der er markeret med ! og ? er ændret til: 
- Ved ? står der: "Ingen kendskab til interaktioner" 
- Ved ! står der: "Muligvis andre relevante interaktioner”. 

 
[Rettet] Det er nu igen muligt at oprette bemyndigelser til klinikassistenter og tandplejere via 

al dente. 
 
[Rettet] Fanen ”Apotek og levering” er nu inaktiv, hvis der er valgt ”Sendes til receptserver”. 
 
[Rettet] Det var ikke muligt at oprette en ordination til en patient, der ikke havde andre 

ordinationer, som var mindre end 2 år gammel. 
 
[Rettet] Når flere linjer med medicin er overført fra FMK til journalen, og man derefter åbner 

linjen med medicin i al dentes journal, blev visningen lavet om, når tekst boksen lukkes. 
 
[Rettet] Vi har, efter ønske fra NSI, lavet om i det format vi sender recepter på. 
 
[Rettet] Nogle klinikker oplevede at medicinpriserne ikke automatisk blev opdateret. 
 

[Info] Der kan læses mere om al dente’s FMK modul på vores hjemmeside, 
under menupunktet ”Moduler” eller ved at klikke her. 

 

 
Verifone Dankort 
 
[Nyhed] Med vores to nye dankortterminaler, fra Verifone kan man tilbyde sine kunder 

mulighed for at betale med kort eller e-dankort samt MobilePay. Begge terminaler kan 
håndtere 1 regnskab.  

 
 Endvidere giver terminalerne mulighed for at tilbagebetale penge til patienternes kort.  
 

[Info] I kan læse mere om al dente’s Verifone modul på vores hjemmeside, 
under menupunktet ”Moduler”. For yderligere information kontakt al 
dente support på 87681619.  

 
 

http://www.nordenta.dk/al-dente/moduler/fmk.aspx

