
 

 

 

 

 

 

 

Nytt år, nya möjligheter 

Det nya året fick en minst sagt flygande start. Version 12 har fått se dagens ljus och med den har ALMA fått ett nytt 

utseende. Från att ALMA i stort sett alltid sett ungefär likadant ut har det såklart varit lite omtumlande att plötsligt få 

ett helt nytt utseende i systemet, och en del av er satte morgonkaffet i halsen när ALMA startades upp efter 

uppdateringen. 

Och som om ett nytt utseende i ALMA inte vore nog, var det även dags för nya referenspriser. 

En och annan barnsjukdom har vi tyvärr dragits med i och med lanseringen av den nya versionen, men vi har jobbat 

hårt för att åtgärda dessa och tack vare hjälp från er engagerade användare har vi lyckats lokalisera och åtgärda 

problemen, och en alldeles ny färsk version av ALMA finns nu redo för nedladdning. 

Så här laddar du ner den: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Om du mot all förmodan uppdaterar från version 11 till version 12 först nu och inte har läst in den aktuella 

referensprislistan är det viktigt att du gör detta när versionen är uppdaterad. 

Så här gör du: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men varför har vi nu gjort den här stora layoutförändringen? 

Var det inte bra som det var? Var vi bara uttråkade och kände för att röra om i grytan lite? 

Nej, vi har tänkt både länge och väl på det här. Vi har de senaste åren fått en hel del kritik för att ALMA är så väldigt 

omodernt, och önskemålen om att modernisera systemet har haglat allt tätare. Vi har dock dragit oss länge för att 

ändra om i layouten av respekt för att det blir en tuff omställning för er användare. Men nu var det dags att ta tjuren 

vid hornen. ALMA var i behov av ett ansiktslyft, inte bara för att se modernare ut, men även för att vi måste hänga 

med i den teknik som så snabbt går framåt, annars blir vi helt enkelt omsprungna. Tekniken bakom ALMAs gamla 

layout var inte speciellt flexibel eller anpassningsbar till den nyare teknik som tar allt större plats i samhället. För att 

kunna fortsätta utveckla och leverera ett system som håller för framtidens krav hade vi helt enkelt inte något annat 

val. 

Nu har vi tagit det första steget mot framtiden, och vi vill ödmjukt tacka dig som användare för ditt tålamod i denna 

omställning, och för ditt engagemang och dina synpunkter och tips på hur ALMA kan fortsätta att utvecklas och bli 

ännu bättre. 

Denna version är bara början. För varje version vi släpper hädanefter kommer ALMA att bli lite snyggare, och lite 

bättre för varje gång. 

Häng gärna med oss på sociala medier för att ta del av alla nyheter och smarta tips och trix. 

 

Häng med på kurs 

2020 och 2021 blev ju inte riktigt som vi tänkt oss, och många av våra planerade event fick tråkigt nog ställas om 

eller ställas in. Men nu har vi ett nytt år framför oss, fullt av nya möjligheter, så vi har laddat om för att återigen 

kunna erbjuda våra populära kursresor. 

Vi ska äntligen få åka tillbaka till Italien nu i vår, och nytt för i år är att vi även erbjuder vårt kurskoncept på 

fantastiska Ästad vingård. 

Är du sugen på att fördjupa dina kunskaper i ALMA eller Qdent på ett lättsamt och trevligt sätt i härliga omgivningar 

och med trevligt sällskap tycker vi att du ska följa med! 

 

 

 

 

 

 

 

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/utbildning-start/112-public-content/589-kommande-event-och-kursresor


Tips från supporten 

Vi har full förståelse för att det känns jobbigt med en ny layout där saker och ting inte längre ligger där du är van vid, 

det tar trots allt en stund att ställa om ögonen (och muskelminnet) till det nya. Så för att hjälpa dig på vägen är 

månadens tips fokuserade på att guida dig rätt i de nya menyerna. 

______________________________________________ 

1. Ny placering på menyerna 

Vi har inte tagit bort någonting från menyerna, vi har egentligen bara bytt plats på dem. Huvudmenyn hittar du alltså 

inte längre längst upp i programmet, utan längst ut till vänster under en knapp som närmast kan liknas vid en våffla. 

Och den gamla knappraden (där du förr hittade knapparna som bland annat tog dig till bild-programmet, tidboken och 

terapiplanen) har ersatts av en favoritmeny som du hittar under stjärnan. Favoritmenyn har den stora fördelen att 

den kan skräddarsys per inloggad användare och dator, förutsatt att man använder personlig inloggning i ALMA. Här 

kan man med andra ord lägga genvägar till de funktioner man själv värdesätter att ha lättillgängliga. 

 

 

 

Du väljer själv om du vill jobba med dina menyer i infällt läge, eller i utfällt läge, genom att klicka på  

hamburgaren längst upp till vänster. 

I infällt läge ser du bara symbolerna i menyn vilket innebär att menyn tar betydligt mindre plats på skärmen. 

I utfällt läge ser du även klartexten på menyknapparna. Detta alternativ tar såklart mer plats och gör sig bäst om du 

har en större skärm. 

För att skräddarsy din favoritmeny behöver du jobba med menyn i utfällt, så kallat pinnat, läge. Klicka och dra det 

menyalternativ från huvudmenyn du vill ha som favorit och släpp den i önskad position i din favoritmeny som 

automatiskt öppnas när du greppar tag i ett menyalternativ från huvudmenyn. 

(Du flyttar inte funktionen från huvudmenyn till favoritmenyn, du skapar bara en genväg till funktionen i fråga i din 

favoritmeny, men funktionen kommer fortsatt även att ligga kvar i huvudmenyn.) 

Vill du plocka bort en genväg från din favoritmeny greppar du tag i genvägen och släpper den i papperskorgen som 

öppnas automatiskt när du börjar dra i något menyalternativ från favoritmenyn. 

______________________________________________ 

 

2. Möjlighet att visa flera dialoger samtidigt 

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

En av anledningarna till att vi gjort om vår layout och flyttat på menyerna är för att kunna utnyttja skärmens yta på 

ett effektivare sätt och på så vis få plats med mer information på samma yta.  

Vi ville även göra programmet mer flexibelt och öppna upp möjligheten för att du själv ska kunna organisera vilken 

information du vill visa på din skärm. 

Ett exempel är möjligheten att visa flera dialoger samtidigt genom att lägga till olika layoutalternativ. 

Hur du vill ha din layout ställer du in via Huvudmenyn-Arkiv-Layout-Vy Flikar. 

Utöver standardvyn, Standard, finns ytterligare 3 vyer att välja på; Sida vid sida, Över och under samt Vänster 

dubbel. 

Du väljer helt enkelt den vy som passar dig och ditt arbetssätt bäst. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

föredrar att jobba i. 

Du kan också välja hur du vill presentera Patientinformation och Uppgifter. 

Denna inställning hittar du under Huvudmenyn-Arkiv-Layout-Vy Patientinformation och Uppgifter. 

Välj mellan vyn Standard där Patientinformation och Uppgifter presenteras på skärmen som flikar som du kan 

bläddra mellan, eller vyn Sida vid sida, där Patientinformation och Uppgifter presenteras på skärmen sida vid sida. 

 

• För att dölja Patientinformation och Uppgifter, vänsterklicka en gång på skiljelinjen mellan 

patientinformationsfältet och själva journalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• För att ta fram Patientinformation och Uppgifter igen, vänsterklicka en gång på skiljelinjen mellan menyn och 

själva journalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

 

3. Om du saknar någon knapp 

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

Som 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. 

 

Högerklicksmenyn har fått en större roll.  Så för att spara på dina handleder (genom att slippa sitta och flaxa 

med muspekaren över skärmen och leta efter knappar) kan du alltid högerklicka för att hitta alla tillgängliga 

funktioner och knappar i respektive dialog. 

         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. 

 

 

 

_______________________________________________ 

 

 



 

Har du några funderingar, tankar eller synpunkter på den nya ALMA-versionen 

(eller på något annat för den delen) är du som vanligt varmt välkommen att kontakta oss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kylslagna januarihälsningar 

//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

