
Åben mail i browser

Vigtigt! Nyt tidspunkt for Næste generation
Digital Post (NgDP)
 
Hej <<Fornavn>> 
 
Digitaliseringsstyrelsen har valgt at udskyde NgDP til 1. kvartal 2022. Det betyder, at
I uden problemer kan fortsætte med at bruge jeres nuværende digitale post løsning. I
skal ikke foretage jer yderligere. Og I får information, når NgDP er klar til at blive
implementeret hos jer. Hvis I har spørgsmål, skal I skrive til support@tk2.dk.  
 

Forbedret datasikkerhed i forbindelse med
TK2 Journalflyt
 
Nu kan du få forbedret din datasikkerhed i forbindelse med TK2 Journalflyt og TK2
Orto udveksling. Det sker via en sikker udvekslingen af journal-data gennem en
server til server VPN tunnel. Det eneste du skal gøre er at kontakte os via
support@tk2.dk. Så klarer vi resten for dig.
 

Nyheder i TK2 Reception
 
Ny venterumsfunktionalitet i TK2 Reception (2.7.0A6) 
Den nye funktion giver jer mulighed for at henvise patienterne til flere venteområder.
Og i Velkomstbeskeden at henvise den enkelte patient direkte til det venteområde,
der hører til den specifikke behandler. Dermed undgår I, at alle patienter skal via
receptionen og det centrale venteværelse.

Fordele ved den ny venterumsfunktion
 

• Mindre trængsel i det centrale venteværelse 
• Øger effektiviteten 
• Sparer tid hos både reception og behandlere  

Øvrige rettelser i TK2 Reception
 
Udviklingen og forbedringerne af TK2 sker løbende i en tæt dialog med jer som
brugere. Følgende funktioner er ændret og forbedret:
 

Procesoptimering i forhold til hukommelsesforbrug og styring, som gør at
svartiderne reduceres.
 

Rettelse af Luk Receptions funktion, som gør det muligt for IT at arbejde i
et servicevindue uden for arbejdstiden.
 

Mulighed for at Wake-on-Lan funktionen kan benyttes både til
servicevinduet og til opstart af PC inden Tandplejen møder ind. Det gør
det muligt for andre faggrupper at tilgå systemet.

Bliv opdateret om TK2 på ERFA-møderne i
2022
 
Du kan få mere viden om TK2, når de populære ERFA-møder genoptages i 2022.
Herudover er der flere ting i støbeskeen. Blandt andet en serie af webinarer, som
stiller skarpt på de forskellige moduler og funktioner. 
 
Du får yderligere information om både ERFA-møder og webinarer i begyndelsen af
det nye år.

Du kan få support i hele december
 

Du kan naturligvis få support henover jul og nytår. TK2 Supporten er åbent alle dage
mellem jul og nytår fra kl. 08.00 – kl. 15.00. Supporten kontaktes på: 

 
Telefon:  7027 4950

Mail:  support@tk2.dk
 

Venlig hilsen 
 

TK2 support og leverance 
Hans, Anne-Sofie, Jørgen, Helle og Tjalfe 

 
TK2 salg 

Dorte Sandholdt

 
IT Relation A/S 
Nygårdsvej 5A, 2. 
DK-2100 København Ø 
 
Tlf. +45 7027 4950

  
Du modtager denne mail, fordi du på et tidspunkt enten har tilmeldt dig på
vores hjemmeside eller via én af vores kampagner. 
 
Afmeld mails fra TK2 by IT Relation

Læs mere om udsættelsen

Kontakt support og vi sikrer din journal-data
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