
 

 

 

 

 

 

 

Dags att tända det första ljuset 

Vi lämnar snart en alldeles fantastisk november bakom oss och ser fram emot en minst lika fantastisk december.  Vi 

laddar upp med massor av glögg och pepparkakor för nu står ju första advent alldeles bakom knuten och lurar. 

Till att börja med vill vi ödmjukt tacka alla som kom förbi och förgyllde våra dagar i montern på Swedental. Vi fick 

träffa både branschkollegor och såväl befintliga som nya kunder. Vilket lyckopiller!  Nu är vi trötta i fötterna och 

påfyllda med massor av ny energi inför vårt kommande versionssläpp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Men innan vi släpper taget om november har vi en sista smällkaramell att bjuda på. Den 

26:e november är det nämligen Black Friday, och det uppmärksammar vi genom att 

erbjuda SMS för hela 50 % rabatt hela den dagen. Ange rabattkod: BLACKFRIDAY om 

du beställer via eButiken på vår hemsida. 

Givetvis går det även bra att mejla eller ringa in din beställning.  

Kom ihåg att kampanjen bara gäller beställningar som inkommer den 26:e 

november mellan 00:00-23:59. 

 

Snart gör december entré, och det betyder att årets julkalender snart har premiär.  

Den kommer vara späckad med fina erbjudanden, tävlingar med grymma priser,  

och smarta tips och trix. Varje dag från 1:a december och ända fram till julafton kommer  

vi att öppna en ny lucka.  Julkalendern kommer att finnas tillgänglig på Facebook,  

Instagram och vår hemsida. 

Se till att följa oss på sociala medier och håll koll på hemsidan så du inte missar något.  

Säg även till dina kollegor att följa oss för större vinstchanser i våra tävlingar.? 

 

 

 

Den 10:e december kommer vi att släppa nästa version av ALMA. 

"Designversionen" som vi kallar den. För att du ska känna dig så bekväm som möjligt inför detta versionssläpp vill vi 

förbereda dig så mycket vi kan på vad som komma skall. 

Det är ingen stor uppdatering det handlar om, det kommer inte vara krångligare eller ta längre tid än någon annan 

uppdatering. Men när uppdateringen är klar kommer du se en radikal förändring i ditt ALMA. Vi har nämligen gjort om 

grafiken. Vi har inte hunnit göra klart alla drygt 200 formulär riktigt än, men för att du inte ska behöva vänta allt för 

länge på den nya versionen kommer vi därför släppa de förändringar som hittills är klara. 

Sedan kommer ALMA bit för bit att transformeras till det nya utseendet för varje version. 

Vi har dock inte gjort några förändringar i funktionaliteten, förändringarna som är gjorda är mestadels grafiska. Vi 

hoppas såklart att du ska tycka om den nya designen när den landat och dina ögon vant sig lite. 

I månadens nyhetsbrev kommer vi presentera såväl en liten uppdateringsguide, som kommande versionsnyheter. 

Håll till godo. (Du vet väl förresten om att alla våra utskickade nyhetsbrev finns publicerade i utskriftsvänligt  

PDF-format på vår hemsida?) 

 

 

 

______________________________________________ 

1. Uppdatera ALMA  

Obs! Notera att du kan göra uppdateringen först från och med 10:e december! 

Den nya referensprislisan börjar gälla den 15:e januari 2022 så för smidigast möjliga arbetsflöde, planera in din 

uppdatering mellan 10:e december och 15:e januari. 

Referensprislistan kommer automatiskt att börja gälla den 15:e januari om du bara uppdaterat ditt ALMA och läst in 

prislistan innan dess.  Om du uppdaterar ALMA utan att läsa in referensprislistan kommer du inte att kunna debitera 

några åtgärder efter den 15:e januari, så se till att fullfölja alla steg i uppdateringen enligt nedan instruktioner. 

 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1mqAMq-000177-5c&i=57e1b682&c=IEqqxPvDLHp6eAjtn0EAdcWbuGtOxO7Ep4c8i-IFuutv6Qqmmxcm-gCO9o4md__8w2tfD2R_79E6sP-YMjXafYq13guY0r7-oSxzvyhVZpeNyIOt8hxKbxi_FRopx1nFYVu4o9KeGBHUsLOj3hKrgjE3wVKD-yHRW4fc-Zw3tlpSmKoM_-aAj2t8O9uXEeHXtcm5g_aUhH7NOCeL26jAam_Sycdvqvd6NLY3a1eUkGWpjhN3pSlPaAyv0rjpxOgt
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1mqAMq-000177-5c&i=57e1b682&c=vwo_i4g6_jsOLMXozfSDg7MMOqzU7cNHF3ISKiO-lYT0OB72fC6xY8NmvsVecfOcH_DVShk10D-RFXNtMXEd7uiVo5mF022g-nUNQTUC0GuyoBhI3mXpWDxsZ-efx6s3l8ua9L3XxHN1Atg0sumbuSTEfauhSW7JuJZwvxxzpcAKeEsFTT27jje4-NkjESS7CcuVI4VAL3teGHxYdhWOJDvspyGIZJSow4DDm0j6fXnnKYrPLsGs3Q9Ccvjcamuu
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1mqAMq-000177-5c&i=57e1b682&c=hacPQx3AVbldtkQEHiRw_TGRdA1quaUuLl0KdohilWDfmPnlTKMeGYak2YoaUCRA43bxHfSg1Fth0L-IRaOyrX3FS5izxkXFECQpTMhOZFXZD_Yga4fOlvX_IKrq3MfW-37b_fyqUwECD_uPJFKL-EpjnFxtFSSEbHpOObVj9bQXSd-SEm4vDI5ivtDRfNX-531ta52gvjUXyOxrS04cngQBIP8W63kCOk4ERRtoaEtUKl5cxo0sy9m0qQ65ZnFO
https://www.almasoft.se/support?id=560:nyhetsbrev-arkiv&catid=119


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som tidigare nämnts har det hänt en hel del med grafiken, så innan du påbörjar uppdateringen, se till att läsa all 

information först så du är förberedd på hur systemet kommer se ut efter uppdateringen. 

Du hittar information i såväl ALMA under fliken Uppgifter och Alma information, som på vår hemsida och på våra 

sociala medier. 

Inom kort kommer vi även publicera en liten instruktionsfilm på Youtube som beskriver versionsnyheterna. Filmen 

kommer även publiceras på vår hemsida. 

______________________________________________ 

 

2. Vi har "målat och möblerat om" i systemet 

• Till att börja med har vi fått en ny systemikon, som är grön istället för blå. 

 

• Efter uppdateringen kommer du mötas av en ny inloggningsdialog, men du loggar in precis som vanligt 

med dina vanliga inloggningsuppgifter. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

• Vi har fått en ny färgskala, och lämnat den blå färgen till förmån för grönt. 

 

• Vi har flyttat och ändrat om i menyerna.  

Du kan välja om du vill ha menyn infälld, så att endast symbolerna är synliga, eller utfälld, så att du ser 

menyalternativen i klartext hela tiden. 

Klickar du på "Hamburgaren" fäster du menyn i antingen utfällt eller infällt läge. 

Har du en lite mindre skärm är det infällda läget, där du enbart ser symbolerna,  

att föredra då detta ger dig mer plats på skärmen. När du klickar på en ikon i menyn fälls menyalternativen 

för den valda menyn ut till höger. Och klickar du utanför menyn fälls den in igen. 

 

• Vi har lagt upp två menyalternativ: 

 

- Huvudmeny, som innehåller Arkiv, Funktioner, Ekonomi, Register, Historik, Länkar och Hjälp.  

Har bytt plats från övre kanten till vänsterkanten. 

 

- Favoritmeny, som du själv anpassar från dator till dator genom att lägga till de menyalternativ  

du använder mest frekvent. Du skapar din egen favoritmeny genom att ha Huvudmenyn utfälld  

och sedan dra dina favoritfunktioner ifrån denna och släppa på Favoritmeny-symbolen (stjärnan)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men varför en hamburgare? 

Hamburgerikonen är det officiella namnet på en symbol som har kommit att betyda "meny",  

men du är kanske mer van att se meny-knappen som 3 streck, för det är så "hamburgaren"  

 brukar se ut när du surfar runt på nätet. 

Men i ärlighetens namn är väl tre streck inte ens hälften så roligt (eller pedagogiskt) som en faktisk hamburgare. Eller 

hur? 

 

______________________________________________ 

 



3. Möjlighet att visa flera dialoger samtidigt 

(Kan passa dig som har en lite större, bredare skärm med högre upplösning) 

Vad sägs till exempel om att kunna se Tandstatus/Parod samtidigt som Daganteckningar? 

Utöver standardvyn, Normal, finns ytterligare 3 vyer att välja på; Dubbelt delad,  Vertikalt delat och Höger 

delad. Du väljer helt enkelt den vy som passar dig bäst. 

Vy-inställningarna hittar du under Arkiv->Layout->Vyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips! Dra ner dina favoritvyer till Favoritmenyn så blir det ännu snabbare och enklare att skifta mellan de vyer du 

föredrar att jobba i. 

_______________________________________________ 

 

4. Patientinformationen är flyttad 

Patientinformation så som skuldsaldo och personuppgifter, samt informationen från Försäkringskassan har flyttats 

bort från fliken Patientinformation och ligger nu istället längst upp. Detta betyder att denna information alltid är 

synlig, oavsett vilken visning du väljer att ha på ditt ALMA. 

 

 

 

Övrig information om patienten, som; aktiva kallelsekort, kommande tidbokningar och aktiva remisser ligger 

fortfarande kvar i fliken Patientinformation. 

_______________________________________________ 

  



5. Omarbetad Patienter-flik 

Då denna flik innehåller så mycket information har vi satsat på att struktera upp informationen och göra det lite 

luftigare. Därmed har det tillkommit tre underflikar: 

• Personalia - Visar information om patientens namn och kontaktuppgifter, behandlare och eventuella 

noteringar. Vi har även flyttat fram funktionen Kategori till denna flik för att synliggöra och förenkla 

möjligheten att kategorisera dina patienter. 

• FK/Landsting - Här hittar du information om patientens tillhörighet till Försäkringskassa och Landsting. 

• Klinikuppgifter - Här ligger all klinikrelaterad information samlad; som datum för senaste behandling, 

pågående vårdperiod och hur länge personen varit patient på kliniken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

6. Sist men inte minst 

Vårt mål har varit att göra systemet mer konsekvent och lite luftigare. 

Till exempel har vi likställt standardknapparna i alla dialoger, och lagt alla funktioner som skapar något nytt under 

knappen Ny. På så vis blir det enklare att navigera och hitta samma funktion i de olika dialogerna. 

 

          Vi har även lagt till knappen Mer. 

Här hittar du de knappar och funktioner som inte finns i den vanliga knappraden, och som du inte använder 

dagligdags. Vi har alltså inte plockat bort något. Bara möblerat om lite. 

_______________________________________________  



 

Hoppas du är lika laddad på den nya versionen som vi är. 

Hör gärna av dig till oss om du har några funderingar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glöggstinna hälsningar 

//Ditt ALMA-team 

 

Följ gärna almasoft.se på Facebook, Instagram och Linkedin. 

 

 

 

Ps: Du vet väl om att du alltid kan gå in på vår hemsida och se Mina sidor, läsa om våra nyheter, produkter och se 

film. Allt detta hittar du på: Almasoft | Programutveckling för svensk privattandvård.  

Där hittar du även våra publicerade nyhetsbrev i utskriftsvänligt pdf-format: Nyhetsbrev Arkiv (almasoft.se) 

https://www.facebook.com/almasoft.se/
https://www.instagram.com/almasoft.se/
https://www.linkedin.com/company/almasoft-se/
https://www.almasoft.se/
https://www.almasoft.se/support?id=560:nyhetsbrev-arkiv&catid=119

