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1. Navigasjon/generelt
Hovedmeny
Hovedmenyen gir deg tilgang til alle hoveddelene i Vetweb og finnes alltid på venstre side av
skjermen.

Infopanel
Infopanelet finnes på høyre side av skjermen og viser brukerinfo/logg ut, samt hvilken kunde og
hvilket dyr som er valgt, med snarveier for å åpne og redigere disse. Infopanelet viser også salg
som gjøres. Om du er på en tablet eller en PC/Mac med lav oppløsning vil panelet være skjult.
Trykk på den mørke grå stripen til høyre i skjermen for å vise det.

OBS: At en kunde eller et dyr er satt som aktivt i infopanelet betyr ikke at du ikke kan opprette
avtaler eller gjør andre handlinger for andre kunder. Det betyr bare at enkelte felter er
forhåndsutfylte. Tenk på det kun som en snarvei til den “aktive” kunden.

Skjermbildet over viser infopanelet til høyre. Her er Ola Normann og Buster valgt som kunde og
dyr. Disse vil automatisk bli valgt når man velger å gå til avtalebok, resepter, konsultasjon og salg.
Alle elementer som vises i infopanelet kan åpnes/redigeres uansett hvor du har navigert til.
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Søkefeltet
Søkefeltet oppe til høyre er den raskeste måten å finne kunder på, og søkeresultatene
oppdateres fortløpende for hvert tegn som skrives inn. Du kan søke på for- og/eller etternavn.
Søkeresultatene har to knapper; mappe-ikonet åpner kunden og setter den som aktiv i
infopanelet, sikte-ikonet setter kun kunden som aktiv uten å åpne/bytte side. Søkefeltet er alltid
tilgjengelig og er den raskeste måten til å åpne en spesifikk kunde/dyr på.

Tilbake-knapp
Tilbake-knappen finnes alltid til venstre for overskriften og vil ta deg til den forrige siden du
besøkte. Den fungerer også som en opptatt-indikator når det skrives ut resepter, rapporter o.l.

Bildet over viser tilbake knappen ved siden av Ola Normann. Man kan også benytte
tilbakeknappen i nettleseren for å gå tilbake til forrige navigasjonspunkt.

2. Hjem/forside
Hjem-siden viser kommende avtaler for valgte veterinærer/i valgt periode samt snarveier til ny
resept, konsultasjon og kunde. Dersom en aktiv kunde er valgt i infopanelet til høyre, vil disse
være forhåndsvalgt for snarveiene. Forsiden brukes ofte for å få oversikt over hva man har gjort
inneværende uke eller dag. Man kan se alle konsultasjoner og avtaler som er registrert i uken.
For å se hva som er gjort i andre perioder kan man velge via pilene øverst.
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3. Innstillinger
På innstillinger kan man justere informasjon om organisasjonen, avtaler og behandlinger.
Informasjonen her blir brukt når Vetweb generer pdf-utskrifter. Det er kun lyseblå felter som må
fylles ut.

Logo
Vetweb kan benytte seg av egendefinerte logoer på utskrifter. For å laste opp egen logo klikker
man på det grå område under logo. Man har da mulighet til å velge en bildefil som vil bli brukt
som logo.
Støttede filtyper er gif, jpeg og png. Bildet har en maksstørrelse på 1000x1000 pixler.
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Avtaleinnstillinger
Under avtaleinnstillinger vil man ha mulighet til å sette en tidsperiode der organisasjonen
opererer.
Disse innstillingene blir brukt i Avtalebok-menypunktet for å vise avtaleboken.
Under avtaletyper kan legge til eller endre eksisterende avtaletyper. Avtaletyper brukes i
avtaleboken og velges når man oppretter en ny avtale. Avtaletypene er fargekodet så det er lett
å se type avtale som er gjort i avtalebok-oversikten. Man kan sette en standard varighet på
avtaletypen som vil være den standard valgte varigheten når en avtale opprettes. Dette kan
overstyres når avtalen opprettes eller etterpå.

Behandlinger
Under behandlinger vil man ha muligheten til å definere behandlinger. Behandlinger som blir
registrert her kan brukes i konsultasjoner. På hver behandling kan man definere en kostnad for
●

Honorar

●

Medikament

●

Utstyr
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Det er valgfritt om man ønsker å legge til en pris på hvert punkt. Om man legger til en pris vil
denne prisen bli brukt når man velger å legge til en konsultasjon på ett salg.
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Brukerinnstillinger og digital signatur
Innstillinger på den innloggede brukeren kan redigeres ved å trykke på navnet øverst i
infopanelet. I tillegg til å redigere personlige detaljer som epostadresse kan man her også laste
opp en digital signatur ved å klikke på det grå feltet under “Digital signatur”. Man har da mulighet
til å laste opp en bildefil på format gif, jpeg og png. Signaturen bør være i svart-hvitt format og
ikke større enn 1000x1000 pixler. Bildet blir brukt på genererte resepter og besøks/konsultasjons
rapporter.
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4. Kunder og dyr
Den enkleste måten å åpne en kunde eller dyr på er å bruke søkefeltet eller info-panelet til
høyre. For å opprette et nytt dyr må man åpne aktuell kunde og velge "Nytt dyr". En ny kunde kan
opprettes enten fra snarveien på Hjem-siden, eller via knappen "Ny kunde" som finnes under
Kartotek-siden på hovedmenyen.
Det finnes to type kunder man kan opprette. Bedriftskunde og privatkunde. For smådyr er
standardvalget privatkunde.

For å redigere en kunde, bruk "Rediger"-knappen inne på kundesiden. Man kan også åpne
redigeringsvinduet via redigeringsikonet i infopanelet.
Kundens registrerte epostadresse vil stå som standardmottaker på kvitteringer o.l. som sendes
fra systemet, dersom man heller vil sende det på epost enn å printe det ut.

Kontaktpersoner
Kontaktpersoner er bare relevant om man registrerer bedriftskunder. Hver bedriftskunde kan ha
opptil 15 kontaktpersoner. Legg til kontaktpersoner under vinduet “Rediger kunde”. For å
redigere en kontaktperson, velg riktig person fra listen og lagre som normalt.
Alle kontaktpersoner på en bedriftskunde legges automatisk til på mottakerlisten når man sender
en kvittering på epost.
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5. Konsultasjoner
Man oppretter en konsultasjon enten ved å trykke “Ny konsultasjon” på Hjem-siden eller ved å
først velge et dyr, og trykke “Ny konsultasjon” fra toppraden.

Feltene “Kunde” og “Dyr” er påkrevd, og må fylles ut før man kan lagre en konsultasjon. Disse er
automatisk fylt ut om man har en kunde/dyr i infopanelet.
Journalførningsdato inneholder som standard dagens dato, mens datofeltet (dato for
konsultasjonen) kan være en hvilken som helst dato.
Listen over tilgjengelige behandlinger blir hentet fra innstillinger. Flere behandlinger kan legges
til på en konsultasjon om ønskelig. Behandlinger er grunnlagsdata som blir brukt om man ønsker
å legge til en konsultasjon til ett salg. Man må da ha definert noen standard takster under hver
behandling i indstillinger.
Før en konsultasjon kan printes ut eller legges til et salg, må den låses (låste konsultasjoner kan
låses opp frem til midnatt samme dag).

9

Filer kan lastet opp og lagres med konsultasjonen via knappen “Last opp fil”.
En liste over konsultasjoner finner man ved å åpne det aktuelle dyret, som igjen åpnes via
kunde/eier (som man finner ved å søke eller ved å bla i kartoteket).

Man kan også se alle konsultasjoner som er gjort på en dag eller uke fra forsiden. Denne
oversikten kan filtreres slik at man kun ser egne konsultasjoner om man er mange veterinærer på
klinikken.

Salg og konsultasjoner
En eller flere konsultasjoner kan legge til samme salg dersom den har registrert behandlinger
med takster (les Innstillinger). Dersom et salg ikke er startet vil man kunne starte et nytt salg fra
konsultasjonen når man trykker på Legg til salg. Dette kan kun gjøres på konsultasjoner som har
blitt låst.

Når man trykker legg til salg vil man legge til alle behandlingene på konsultasjonen til det aktive
salget. Aktiv salg vises i infopanelet. Dersom det ikke er påstartet et salg vil det bli automatisk
påstartet når man trykker på Legg til salg.
Slik kan man legge til flere forskjellige konsultasjoner på samme salg.

10

Skjermbildet under viser et aktivt salg der det er blitt lagt til 3 utgifter. Man kan åpne salget når
som helst fra infopanelet ved å trykke på det blå mappeikonet.

Når man åpner salget vil man kunne se hva som er blitt lagt til. Skjermbildet under viser at man
har lagt til en konsultasjon som har 3 behandlinger. Hver behandling har registrert en utgift på
honorar. Les mer om salg under Salg.
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Oversikt over dagens konsultasjoner
Hjem-siden vil vise oversikt over alle konsultasjoner enten per dag eller for hele uken gruppert
per dag. Se kapittel “Hjem/forside”. Oversikten vil vise hvilken veterinær som utførte
konsultasjonen, diagnosen på dyret og navnet til kunden. I tillegg vil man kunne se om
konsultasjonen har blitt låst og dermed er ferdigbehandlet.

6. Resepter
Reseptmodulen i Vetweb Fiskehelse består av følgende funksjonsområder:
A. Hovedside for resepter
B. Skjema for oppretting og redigering av resept
C. Legemiddel- og leverandørdatabase

Hovedside
Her ligger det full historikk over alle resepter som er lagret i Vetweb, med mulighet for søk. For
hver resept i historikken er det snarveier tilgjengelig for å redigere, skrive ut rapport eller sende
rapport på epost.
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Skjema for oppretting og redigering
Skjema for oppretting og redigering av resept er tilgjengelig fra en rekke steder i Vetweb:
1.

Fra forsiden kan man velge ‘Ny resept’

2. Fra hovedsiden for resepter kan man velge ‘Ny resept’
3. Fra hovedsiden for resepter kan man åpne eksisterende resepter
4. Fra siden for hver lokalitet kan man opprette ny resept for denne lokaliteten, samt se en
oversikt over resepthistorikken for denne lokaliteten.
Skjemaet består av fire grupper:
1.

Generell informasjon om resepten, inkludert løpenummer, ansvarlig veterinær, kunde og
lokalitet

2. Informasjon om fisken, inkludert art, størrelse, etc
3. Informasjon om legemiddelet resepten gjelder for
4. Veterinærens kommentar samt dokumentstøtte
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Legemiddel- leverandørdatabase
Legemiddel - og leverandørdatabasen brukes til å holde oversikt over medikamenter som er
tilgjengelig for reseptskriving, samt leverandører av disse medikamentene. Ved å registrere
kontaktinformasjon og epostadresse til disse leverandørene kan reseptene automatisk sendes til
disse når resepten er klar.
Normal arbeidsflyt ved oppretting av resept
1.

Start en ny resept fra et av stedene beskrevet over

2. Fyll ut nødvendig informasjon. Man kan mellomlagre resepten så mange ganger man vil
underveis
a. I Vetweb er alle felter som må fylles ut markert med blå bakgrunnsfarge
b. Kunde og lokalitet er ferdig utfylt dersom man har en aktiv kunde/lokalitet i
systemet, derfor kan man enkelt opprette en ny resept ved å først søke opp
lokaliteten med navn eller lokalitetsnummer, og deretter opprette ny resept
c. For at man skal kunne velge legemiddel til resepten må man først legge inn
legemidler i medikamentdatabasen. Vetweb kan tilby en ferdig utfylt database
med de vanligste medikamentene innen fiskehelse dersom dette er ønskelig.
3. Last opp eventuelle vedlegg. Disse filene vil automatisk bli sendt sammen med resepten.
4. Før resepten kan skrives ut og/eller sendes på epost til kunde/leverandør, må resepten
låses. Dette gjøres med knappen øverst i skjemaet. Å låse rapporten tilsvarer å signere
resepten, og veterinærens digitale signatur vil automatisk bli inkludert i resepten.
a. En låst rapport kan låses opp igjen samme døgn den ble låst, i tilfelle man låser
den ved et uhell. Merk at man ikke kan låse opp en resept dersom rapporten har
blitt sendt på epost (se neste punkt)
5. Etter at resepten er låst kan den skrives ut eller sendes direkte til
kunde/lokalitet/leverandør.
Man kan bruke eksisterende resepter som mal for nye resepter, hvis det f.eks er en type
legemiddel man ofte skriver resept på og disse som oftest har samme innhold. Man kan gjøre
dette ved å åpne en eksisterende resept og velge ‘Kopier til ny’. En ny resept vil da bli opprettet
som er ferdig utfylt med de samme verdiene som kilderesepten, men med dagens dato og
innlogget veterinær. Man kan deretter redigere den nye resepten etter behov.
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7. Avtalebok
Avtaleboken i Vetweb er en enkel kalender som kan brukes til å registrere planlagte oppdrag,
lokalitetsbesøk, osv. Den fungerer som en typisk kalender som f.eks Outlook eller Gmail.
Avtaleboken har to perspektiver; egen kalender i tre oppløsninger (dag, uke, måned) samt
dagsoversikt med alle veterinærers avtaler.
For å opprette en ny avtale gjør man følgende:
1.

Trykk på ønsket tidspunkt i avtaleboken

2. Man får opp et eget vindu der man kan fylle inn detaljer om avtalen
3. Om ønskelig kan man velge å få en påminnelse enten 15 minutter før avtalen, på starten
av dagen, eller i starten av uken. Man kan redigere og opprette egne avtaletyper fra
Innstillinger (Avtaler)

Man kan redigere detaljer eller slette avtalen ved å klikke på avtalen i avtaleboken.
Når avtalen er lagret, kan den flyttes rundt i avtaleboken ved standard dra-ogslipp-funksjonalitet.
Man kan også endre lengden på avtalen ved å ta tak nederst på boksen og strekke/krympe den
etter eget ønske.
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Vetweb støtter også flere avtaler på samme tidspunkt på samme veterinær. Dette kan benyttes
om man er få veterinærer på klinikken eller om man har 2 små avtaler på under 15 minutter.

8. Salg
TODO
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