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Rapporter til HL/AL Download rapport fra Servicelogistik klokken 4 om natten og flyt data til specifik mappe. 
Opdatering af rollekomponent fra 
Tjenestetid 

Opdatere rollekomponent i Klinisk Logistik (fordeling på dag, aften, nattevagt) med data fra SD 
Tjenestetid. 

Moces Godkendelse af digital signatur 
Dataudtræk til Sterilprojektet Hent data fra SQL-database og indsæt i CSV-fil. Data indeholder bl.a. mængden af urene 

sterilvogne. 
Opdatering af sengepladser i KL Antallet af sengepladser skal opdateres i subitizers i Klinisk Logistik. Lige nu gør Sundheds-it det, 

så det bliver ikke opdateret i weekenden. 
Koble personalets afdeling sammen med 
data fra Opgavesystem-rapporten 

Der skal tilføjes en opdateret liste med personale til det data-ark der hentes ned i processen 
"Rapporter til HL/AL". 

Opdatering af sengepladser i KL Antallet af sengepladser skal opdateres i subitizers i Klinisk Logistik. Lige nu gør Sundheds-it det, 
så det bliver ikke opdateret i weekenden (Randers). 

Afsend SMS ved chatbesked Når der f.eks. er patienter der bliver vækket og/eller skal flyttes, sendes der chatbeskeder 
mellem opvågningsafsnit og operationsafsnit. Når der kommer en ny besked, sender robotten en 
sms til afdelingens koordinator, så de slipper for at gå og checke om der er kommet nye 
beskeder. 

Tolkeregninger Der skal tilføjes CPR, dato og beskrivelse til regninger for tolk i ØS Indsigt.  
Rykkere for rejseansøgninger Sende en mail til medarbejder, der har en godkendt rejse, men endnu ikke har lavet afregning 

efter hjemkomst. 
Posteringsopgaver: Amgros Postere/kontere forskellige fakturaer i ØS. 
Posteringsopgaver: Øjensygdomme Postere/kontere forskellige fakturaer i ØS. 
Posteringsopgaver: Analyser Postere/kontere forskellige fakturaer i ØS. 
Posteringsopgaver: Fødevarer Postere/kontere forskellige fakturaer i ØS. 
Lokation og ejerskab i EuroSDS Tilføje lagerlokation samt ejerskab til stamdata i EuroSDS ifm nyt sterilkoncept på DNU 
Billeder i EuroSDS Tilføj billeder fra specific mappe til EuroSDS. 
Sengeallokering i EPJ Allokere antal senge på afsnit og afdelingsniveau i EPJ. 
Opret skabe i ILM Opret skabe i ILM ifm. udflytning af afdelinger. 
Ændring af afrundingsværdier og 
sikkerhedslager i ILM 

Tilføje afrundingsværdier og sikkerhedslager på vare i ILM 

Tilføj etikette til varer/bakker Når der skal sættes labels på de enkelte stamdata, så skal man ind i EuroSDS under det enkelte 
stamdata og tilføje den rigtige etikette. 

Udtræk af pakkelister Processen går ud på, at lave udtræk af pakkelister for hver enkelt stamdata, og så samle alle 
disse udtræk i samme excel-ark. 
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Udarbejdelse af nødrapporter Udtræk af pakkelister for hver enkelt stamdata, og så samle alle disse udtræk i samme excel-ark 
- Processen er den samme som Udtræk af pakkelister, men med en ekstra kolonne som 
indeholder bakkens betegnelse. 

Tilføj container eller vare ID Kan tilføje eller slette instrumenter i pakkelisten i EuroSDS. 
Oprette skaffevarer Videreudvikling til 'Opret skabe'. Skaffevarer er en anden type der skal oprettes. Processen 

diferentiere ift. input-data og når robotten åbner selve skabet - her skal der skrives andet data 
ind. 

TDC faktura Opdatere posteringstekst med aftagernummer 
Kontering af leverandørfakturaer fra 'De 
Forenede Dampvaskerier' på 
Serviceafsnittet. 

Kontering af leverandørfakturaer fra 'De Forenede Dampvaskerier' på Serviceafsnittet. 

Udbetaling af kørselsgodtgørelse til 
forsøgspatienter. 

Udbetaling af kørselsgodtgørelse til forsøgspatienter. 

Automatisk fakturering af Pronestor 
regninger, eksterne kunder på 
Marselisborg 

Automatisk fakturering af Pronestor regninger, eksterne kunder på Marselisborg 

Kontering af leverandørfakturaer fra 
Coloplast, Wellspect, Dentsply og OneMed 
på Urinvejskirurgi. 

Kontering af leverandørfakturaer fra Coloplast, Wellspect, Dentsply og OneMed på 
Urinvejskirurgi. 

Inaktivere bilag i ØS Indsigt Inaktivere bilag i ØS Indsigt 
Intrastat – Træk posteringsliste i ØS 
Indsigt 

Intrastat – Træk posteringsliste i ØS Indsigt 

BC Catering Betaler regninger for køkkenet 
på HEH 

Processen betaler regninger i ØS for køkkenet på Horsens Sygehus 


