VÄLKOMMEN TILL DIGITALTOLK
Region Skånes nya tolkförmedling

Du kan boka via webben, läsplattan
eller vår app.
Tänk på att DigitalTolk är ett ord när du laddar ner appen.
Självklart kan du även boka via kundtjänst på
010-199 45 00.
OBS! alla bokningar inom 24 timmar ska göras genom
webb, app eller telefon då systemet automatchar.

Distanstolkning, telefon och videotolkningar
Region Skånes mål är att öka distanstolkningarna.
Bättre för miljön och ekonomin, samt ökar tillgängligheten och möjligheten till högre
kompetensnivåer. Boka telefontolkningar i första hand. Videotolkningar görs
tillgängligt när Region Skåne säkerställt tillvägagångssätt.
Mer info kring detta kommer vartefter.

Boka planerade uppdrag
Tänk på att boka varierande tider, det vill säga, andra tider än 10.00 och 13.00. Det
ökar tillgängligheten!

Brådskande bokning, när tolkens behövs NU!
Använd akutbokningen när du behöver en tolk omgående, det vill säga inom 5
minuter. Det är enkelt att boka akuta uppdrag genom webben och appen. Får du
svar att vi ej kan tillsätta - ring alltid kundtjänst direkt på telefon 010-199 45 00.

Kundnummer & inloggningsuppgifter
Ett mejl med kundnummer och inloggningsuppgifter har skickats till alla enheter som
identifierats med angiven gemensam mejladress i Skånekatalogen
Det medföljer en enkel instruktion som kan skrivas ut. I denna finns även lösenord
angivet.

Ändringar eller frågor rörande kundnummer
Finns det uppgifter som behöver korrigeras, har du frågor kring kundnummer eller i
det fall enheten ej har fått kundnummer och inloggningsuppgifter?
Kontakta kundtjänst på info@digitaltolk.se
eller så får ni gärna chatta med oss.

Inloggning till konto

Boka

Så fort du har fått dina inloggningsuppgifter kan du logga in och boka.
Det är enkelt att boka oavsett om du bokar via vår hemsida eller i
appen. Du väljer språk, datum, när och hur länge. Därefter väljer du
sluttid.

Planerade uppdrag är alla typer av uppdrag (telefon/plats/video)
som är mer än 5 minuter fram i tiden.
1. Välj språk.
2. Ange dag för tolkning.
3. Ange starttid för tolkningen.
4. Ange sluttid för tolkningen.
5. Ange vilken typ av tolkning som önskas, per telefon, tolk på plats
eller tolk via video.

Observera att bokningen automatiskt skickas ut i prioritetringsordning,
det vill säga bokningen skickas i första hand till sjukvårdstolkar.

Specifika önskemål
Önskar du en specifik tolknivå, kön eller tolk, tryck på
+ Fler val och 8 valfria önskemål. Tänk på att ju fler valmöjligheter som
ges, ju större chans till tillsättning.

Brådskande bokning - Akutbokning

Akutbokning - DigitalTolk-appen

Välj Akutbokning i menyn, välj språk, hur länge du behöver tolken,
tryck boka. Därefter väljer du bekräftelsesätt. Samtalet kan komma
igång direkt!

1. Tryck på akutbokning.
2. Välj språk.
3. Välj hur länge du behöver tolken.
4. Tryck boka.
5. Välj bekräftelsesätt.

Klart!

Det går att välja specifikt kön och kompetens, men
tänk på att endast begränsa bokningen i undantagsfall.

Avboka, se detaljer, redigera eller gör en liknande bokning
Tryck på “Hantera” i bokningen under “Aktuella bokningar”. Här går det att se mer detaljer
kring bokningen, exemplevis tolkens kontaktuppgifter, avboka, se mer detaljer, ändra i en bokning,
göra en ny bokning och så vidare.

När du bokar - bekräftelse
Alla bekräftelser skickas till er funktionsbrevlåda. Vill du även ha en till
din mejl eller någon kollega är det enkelt att lägga till i samband med
bokningen.
Följande ska alltid anges:
•

Bokare, vem är det som bokar.

•

Behandlare/tolkanvändare, vem ska använda tolken.

Meddelandeservice
När du behöver meddela någon något, men där du som beställare inte
behöver prata eller ha kontakt med tolken, då kan du välja att använda
Meddelandeservice. Du fyller enkelt i formuläret. Välj på vilket språk
meddelande ska förmedlas, skriv in vad som ska förmedlas samt när
det ska förmedlas. Viktigt att ange kontaktuppgifter till den person som
ska motta meddelandet. Här går det även att ladda upp filer.

Feedback för optimering av tjänsten
Du ska alltid ge feedback på utförd tolkning. På så sätt optimeras tjänsten. Det kan
göras både via appen och webben, eller direkt från det mejl som skickas i samband
med att tolkningen avslutas. Det är mycket enkelt och smidigt och tar max 10-15
sekunder.
Först får du upp en ruta med 1-5 stjärnor. Tryck på antalet stjärnor och lämna sedan
betyg. 1 stjärna står för grov avvikelse och 5 stjärnor för ett perfekt genomfört
uppdrag.

Kundtjänst & Support
Kundtjänst finns tillgänglig via telefon och mejl. Mejl besvaras under kontorstid på
info@digitaltolk.se. Under kontorstid är även chatten öppen och det går att chatta
både via webben och i appen. Telefonsamtal besvaras dygnet runt på
010-199 45 00.

Boka via mejl
Bokningar via mejl görs till bokning@digitaltolk.se.
Observera att bokningar inom 24 timmar ska göras via webben, appen, chatten eller
telefon.

FAQ & Videos
För mer detaljerad information kring beställningsystemet, se vår FAQ - Vanliga
frågor och ta del av instruktionsvideos. Sidan finns tillgänglig på DigitalTolks
hemsida, när du är inloggad, under fliken FAQ, samt på Vårdgivare Skåne:
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-ochtjanster/boka-tolk.

