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Formål og
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Hvor er jeg i
Nexus

Sidste ændret 31-07-2018
Formål: Forbedre navigations muligheder for tavlemøde holderen
Handlinger:
1. Sæt bruger op til overblik (1 gang)
2. Sæt fælles-overblik og borger-overblik som standard (før hvert møde)
3. Sæt fælles-overblik og borger-overblik til andet standard (efter hvert
møde)
Hvor som helst i Nexus

Hvilket som helst sted i Nexus, klik oppe i højre hjørne på dit brugernavn, og
Hvordan
sætter jeg min vælg ”præferencer”
bruger op til
overblik?
(Dette skal kun
gøres 1 gang.)
Der vil komme 2 felter frem:
”Startside ved Login”
”Startside på borger”
Klik på begge felterne og vælg ”Overblik”.
Klik ’Gem og luk’

Ekstra information:
’Startside ved login’ er den type af visning du vil starte på når du logger ind i
Nexus. Dette er ikke vigtigt, eftersom der ikke skal logges ud og ind tit.
’Startside på borger’ er den type visning du vil være på, hver gang du tilgår en
borger. Dette skal være borger-overblik, eftersom det er hvad der skal arbejdes
med som tavlemøde holder (Tidlig Opsporing overblik).
Din bruger er nu sat op til at benytte sig af standard overblik. Vi har endnu ikke
sat standard overblik op. Så før der sker en ændring skal vi:
- Sætte visninger op til standard (se næste afsnit)
- Logge ud og ind når vi er færdige
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Hvordan
ændrer jeg
standard
overblik?

Klik ind på visninger du vil sætte til standard. For tavlemøder er dette fællesoverblik ’Triage – Afdeling’ og borger-overblik ’Tidlig Opsporing’.
Klik ind på visningen du vil have sat til standard. Du kan have 1 standard-visning
per type (Fælles-overblik, fælles-borger, aktivitet, fælles-kalender, fælles-data,
borgeroverblik, plan, borgerforløb, borgerkalender og borgerdata).

I toppen af visningen klik ”Rediger visning”

Sæt flueben i ”Standard”

Klik Gem og luk.
Fællesoverblikket ’Triage – Afdeling’ er nu sat til standard.
Når du logger ind vil du se dette billede først.
Når du klikker på overskriften ’Overblik’, vil du være på denne visning.

Det samme skal gøres for borger overblikket.
Klik ind på en borger.

Hold musen over ’overblik’ og vælg Tidlig opsporing.
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Ligesom før: Klik rediger visning, sæt flueben i standard, klik gem og luk.
Ved klik CPR fra ’Triage – Afdeling’ kan du nu tilgå borgerens tidlig opsporing
overblik. Ved klik på ’Overblik’ kan du komme tilbage til ’Triage – Afdeling’.
Hvad er
mulighederne
helt præcist?

Du kan klikke på ’overblik’ for at se dine røde og gule borgere. Bruges
efter du har været inde på ’Tidlig opsporing’

Du kan klikke på et borgernavn/CPR fra alle fælles visninger for at gå
direkte til dit standardoverblik på borgeren (tidlig opsporing).

Inde på borgeren kan du klikke ’overblik’ for at navigere til tidlig opsporing,
hvis du har navigeret væk til et andet borgeroverblik.

3/3

