
DentalSuite
Udforsl mulighederne med 
breve



Udforsk mulighederne med breve
Tilpas brevskabeloner

Ved flere firmaer, vælges firma før 
listen med breve vises

Brevskabeloner redigeres pr. 
firma. Hvis brevene skal være ens 
i alle firmaer, kan et brev tilpasses 
og derefter kopieres til alle 
firmaer



Brevene er opdelt i 2 grupper, samt en gruppe til backupbreve



Tilføjelse af navn på eksisterende brev

1. På patientforsiden vælger man udskrifter og tilpas brevskabeloner

2. Dobbeltklik på det ønskede patientbrev

3. Højreklik på den del af teksten man ønsker at redigere i og vælg ”Rediger hovedteksten”

4. Skriv den ønskede tekst, eller vælg en af fletkoderne

1. 2.   3.

4.  

1.



Tilpasning af eksisterende brev – tilføj logo

• Højreklik med musen, giver mulighed for flere redigeringsmuligheder

1. Højreklik -> Ny -> Billedboks for at tilføje logo

2. Logoet skal være gemt på computeren som en billedfil fx. JPG, TIF, PNG, BMP, GIF, EMF Anvend et format 
der ikke fylder for meget, f.eks. JPG, TIF eller EMF En fornuftig grænse for en fil er omkring 100 KB, vi fraråder 
filer over 500 KB (0,5 MB) 

3. Placer derefter logoet det ønskede sted



Værktøjslinje



Flettekoder
Flettekoder Flettekoder bruges i breve, for at systemet 
selv henter relevante oplysninger, f.eks. Patient navn, 
cpr-nr., adresse osv. ind i brevet 

De forskellige flettekoder kan ses i DentalSuites eget 
tekstbehandlings program (XML), og sættes ind via 
dobbeltklik med musen 

Der findes mange flettekoder. Vær opmærksom på at 
det ikke er alle flettekoder, der kan benyttes i alle 
breve. Flettekoderne fungerer dog normalt der hvor de 
har relevans 

Flettekoderne er inddelt i grupper 

Flettekoder med patient informationer starter med 
PATIENT Flettekoder som benyttes i forbindelse med 
indkald starter med INDKALD 

Flettekoderne angives med skarpe parenteser [ ] for at 
vise at det er en flettekode Flettekoder kan skrives 
manuelt, men de skal skrives helt korrekt for at fungere 
Så derfor er det lettest at dobbeltklikke på den ønskede 
flettekode i listen i højre side af brevet 



Flettekoder



Opret et brev





Oprettelse af nye felter i brevet
Ved oprettelse af forskellige felter skal hvert felt have et unikt navn. 

Vælg et navn som beskriver hvad feltet skal bruges til. Hvis rækkefølgen 

af felterne skal ændres på et senere tidspunkt, vil det virke 

mere overskueligt med et beskrivende navn

Der er mulighed for at oprette 6 forskellige typer felter:

• Tekstboks: Giver mulighed for at skrive en standardtekst, evt. indeholdende flettekoder. En tekstboks kan ikke redigeres 
under udskrift. (fx patientoplysninger) 

• Billedboks: Indsætter en billedfil. JPG, TIF, PNG, BMP, GIF, EMF mf. Anvend et format der ikke fylder for meget, f.eks. 
JPG, TIF eller EMF. Vær obs på filstørrelsen da det kan fylde på harddisken når brevene gemmes i journalen. 

• Streg: Tegner en streg. Hvis der ønskes en firkant, kan vælges en tekstboks, og gøre kantfarven sort og boksen 
gennemsigtig. 

• Tandstatus: Giver mulighed for at indflette tandstatus fra journalen 

• Tekstfelt: Giver mulighed for at skrive en standardtekst, evt. indeholdende flettekoder. Tekstfelt kan redigeres under 
udskrift, men teksten kan IKKE have forskellig skrifttype. 

• Afkrydsningsfelt: Giver mulighed for at sætte et i forbindelse med et felt/tekst på udskriften.

Nyoprettede felter kan flyttes rundt på siden, og placeres korrekt med musen eller ved at markere feltet og benytte SHIFT+pil



Redigeringsmuligheder



Autojournalisering

Når DentalSuite automatisk skal journalisere breve i journalen, skal dette sættes op i trimningen

Skriv det der ønskes autojournaliseret sammen med 
bilagslinket (rød prik) f.eks. ”Brev” 

Der er mulighed for at skelne i journalen, om det er 
et redigerbart brev du har udskrevet (breve med 
tekstfelter der kan skrives i) eller om det er et 
standardbrev (standard brev som f.eks. ”Ex eller 
operation”) 

Navnet på brevet vil altid fremgå i journalen



Skabelon – Send regning via mail



Indkaldekort - tilpasning

Det er også muligt at tilføje tekst på indkaldekortet, fx små nyheder som ferie og nyt personale

Klinikken holder lukket i uge 8

Tandlæge Dan Dentalsen



De rettelser der laves på ”Basis tekst” kortet, træder i kraft på alle indkalde kort

Husk at sætte flueben i ”Systembreve”



Basiskort til indkald 



1. Find basiskortet i listen og dobbeltklik for at åbne 2. Højreklik for at oprette en ny tekstboks, og højreklik derefter 

1. på tekstboksen for at tilføje tekst. 
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