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Information ISPASS 2
Vi kommer att uppgradera ISPASS till version 23.
Den 19/2 uppgraderar vi på servern. Detta medför att ISPASS går ner ca 30 minuter mellan
10,00-10,30.
Logga in innan kl. 10,00 så går det att skriva journaler.
Det kommer inte att märkas någonting ute i bilarna direkt. Efter den 19/2 kommer
systemspecialisterna att uppgradera i bilarna efterhand.

Nyheter i ISPASS Version 23
Nytt zoomläge i Paratus Navigation Nu kan man välja ett nytt zoomläge där Paratus
Navigation kommer att visa både destinationen och fordonets position samtidigt. När man
närmar sig målet zoomar kartan automatiskt in.
Förbättrat adressök dialogen i Paratus G2 så att man numera inte behöver skriva in hela
gatunamnet för att kunna välja gatunummer. Detta åtgärdar även ett problem där dialogen
ibland tog lång tid att visa första gången.
Lagt till ett navigeringsläge där zoomnivån i navigator justeras så att både bilens och
larmpunktens positioner hela tiden är synliga. Detta läge kan bytas till både automatiskt och
manuellt.
Lagt till möjlighet att visa återstående tid tills man är framme vid destination.
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Nya funktioner i parameterdiagrammet
I den mobila journalen finns det sedan tidigare ett diagram över några vitalparametrar.
Diagrammet har i denna version fått sällskap av fler parametrar och innehåller nu blodtryck,
SpO2, puls, hjärtfrekvens, andningsfrekvens, kroppstemperatur, VAS, blodsockerhalt, EtCO2,
GCS och läkemedel.

Rättat att RETTS-ålder i ESS vyn ibland visade åldern i månader även för åldrar över 2 år.
i MOBIL JOURNAL

Åtgärdat att det gick att använda webbläsarens bakåtknapp för att backa in i journalen efter att
man hade loggat ut utan att stänga webbläsaren efter sig. Det gick dock inte att göra något i
varken journal eller system i övrigt.
i EXTERN JOURNAL, WEBBJOURNAL

Korrigerat att kryssrutorna för lokalisation under kroppsinspektion (sekundär undersökning)
inte låg placerade tillsammans med fälten för symptom.
i WEBBJOURNAL
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