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Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1

Krav:
* Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna
uppdatering.
* Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under
tiden uppdateringen genomförs.
* Ingen av filerna MPManual_1.pdf, MPManual_2.pdf eller
MPManual_3.pdf får vara öppnade* under tiden uppdateringen
genomförs.
När du kör uppdateringen måste du ha full åtkomst till alla
Mobiluskataloger och till databasen som används av Mobilus.
Innan du påbörjar uppdateringen till version 2.0.1 måste Mobilus
vara uppdaterat till version 1.0.9 eller senare
Vilken version du använder just nu ser du om du startar Mobilus, går till fliken Hjälp och klickar på
knappen ”Om Mobilus…”.
Om du inte hittar någon sådan knapp i fliken Hjälp, så måste du uppdatera till version 1.0.3
Uppdateringar till mobilus finner du på vår hemsida, www.mobilus.se under rubriken Ladda ner.

* Det är mycket viktigt att du försäkrar dig om att ingen av de nämnda filerna
används eller körs under tiden denna uppdatering genomförs. Ett sätt att
kontrollera om en fil används eller inte är att t.ex. göra på följande sätt:
* Skapa en kopia av den aktuella filen, spara kopian på ett lämpligt ställe så att du enkelt kan hitta
den igen.
* Prova sedan att byta namn eller radera originalfilen.
* Om du misslyckas med att byta namn eller radera filen så betyder det att filen används, du måste
då först se till att filen inte längre används innan du fortsätter med uppdateringen.
*Om du lyckas byta namn eller radera filen så måste du först återställa filen genom att byta tillbaka
namnet till dess ursprung eller klistra in kopian av filen som du sparat. Därefter kan du fortsätta
med uppdateringen.

OBS! Bilder i detta dokument är avsett att vara exempel. Eventuella filnamn och sökvägar som
finns i bilder kan variera och behöver nödvändigtvis inte gälla för den aktuella uppdateringen.
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Så här uppdaterar du till version 2.0.1
1. Ladda ner och spara filen MobProUpd201.exe någonstans på din hårddisk.

Klicka på knappen: Spara

2. Starta sedan filen genom att dubbelklicka på den.
Ett förinstallationsprogram kommer att startas.

3. Klicka på den översta knappen ”Hitta…” för att visa var Mobilus Professional är installerat.
Bläddra fram till den mapp där mobilus är installerat, markera filen MP (MP.exe) i listan och klicka
sedan på knappen ”Öppna”.
Sökvägen till Mobilus ska nu stå i Textrutan under knappen.

Det kan t.ex. se ut såhär.
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4. Klicka på ”Uppdatera Mobilus…”
Programmet kommer att kontrollera om den senaste versionen av huvuduppdateringsprogrammet
är installerat (MPUpdate.exe), om den senaste versionen inte är installerad så kommer den senaste
versionen att läggas in. Du kommer i så fall få ett meddelande som säger ifall filen blivit installerad.
Om programmet säger att du ska klicka på ”Uppdatera Mobilus…” igen så gör det.

Uppdateringsfilen kommer nu att kopieras till mappen UpdateFiles. Vänta medan filerna kopieras,
därefter startas Mobilus uppdateringsprogram (MPUpdate).
Normalt sett kommer du inte att behöva klicka på något, MPUpdate kommer automatiskt att
påbörja uppdateringen av Mobilus Professional. Om du är osäker på om MPUpdate har genomfört
en uppdatering kan du klicka på knappen ”2. Starta uppdatering av applikationen”.

MPUpdate uppdaterar Mobilus Professional.

Mobilus är nu klart att använda!
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Nyheter i Mobilus Professional, version 2.0.1
Nyheter från version 2.0.1:
Sök bilder med urval:
Listan med bibliotek och listan med utrustning är sorterad på bokstavsordning.
Egna bibliotek och utdelade egna bibliotek (en annan användares bibliotek som du har tillgång till)
visas överst i bibliotekslistan. Dina egna bibliotek inleds med ett plustecken (+). Utdelade bibliotek
inleds med två plustecken (++). Egna biblioteks visas med bibliotekets namn följt av bibliotekets idnummer.

Sök bilder med text:
Det går inte längre att söka efter bilder baserat på deras ID-nummer.
Istället går det att söka efter bilder baserat på deras bildnummer (flödesnummer).

Sök bilder:
Det går att välja om man vill visa alla bilder i sökresultatet i en lång lista eller om man vill dela upp
resultatet med ett visst antal bilder per sida.
Alla bilder har fått ett bildnummer (flödesnummer). Bildnumret ska inte förväxlas med bildens IDnummer. Ett bildnummer är 7 tecken långt. Bildnumret visas på bilderna när man gör en sökning,
det är valbart om man vill ha med bildnummer på utskrift eller inte.
Bildnummer finns endast till bilder som ingår i bibliotek levererade av Mobilus Digital Rehab AB.
Man kan höger klicka på bilder man har sökt fram och därifrån antingen se information om bilden,
lägga bilden till arbetsfältet eller lägga bilden till eget bibliotek.
Panelen ”Aktuell bild” är borttagen.

Bild information:
Ett nytt fönster finns tillgängligt via högerklick på bild i flikarna ”sök bilder” och ”redigera program”,
där man kan se information om bilden man högerklickat på. Det går därifrån att lägga bilden till
träningsprogrammet. Det går att se vilka urval bilden är kopplad till och även göra justeringar för
detta, d.v.s. inaktivera vissa urval.
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Redigera program:
Det går inte längre att redigera text direkt i panelen ”Text”. För att redigera text måste man först
klicka på knappen ”Redigera text…” i panelen ”Text” eller högerklicka på bilden och välja att
redigera text.
Bildtexterna är numera av typen RTF vilket innebär utökade redigerings möjligheter som till
exempel att stryka, ändra storlek eller fet-markera enskilda ord i texten.
Nu finns möjlighet att kopiera aktivitetsvärden från en bild och klistra in till andra bilder.
Panelen ”Bild” är borttagen.

Mallar:
Bland mallar finns nu en papperskorg. OM du raderarm en mall hamnar den i papperskorgen. När
en mall i papperskorgen raderas så försvinner mallen permanent.
Det går att återställa mallar som hamnat i papperskorgen.
Det går nu att importera träningsprogram från fliken mallar.

Patient:
Alternativet ”Skriv ut patientnamn i stor text” är flyttat till användarinställningar.

Redigera bild:
Verktyget för att redigera bilder är flyttat till ett externt program.
Möjligheten att lägga bilder till eget bibliotek är flyttat till ”Min Sida”.

Användarinformation/Min Sida:
Fliken ”Användarinformation” har bytt namn till ”Min Sida”.
Användare kan nu se information om vilka som har administratörsbehörighet.
Nya utskriftsinställningar har tillkommit.
Utökad och förbättrad hantering av bilder och egna bibliotek.
I fliken ”Bibliotek och bilder” kan man se vilka bilder som finns i ett bibliotek.
Det går att dölja enskilda urval för varje bild.
Det går att radera enskilda bilder från egna bibliotek.
Man kan nu komma direkt till signering från osignerade träningsprogram.
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Utskrift/Förhandsgranskning:
En helt ny utskrifts/förhandsgransknings hantering har tagits fram.
Förhandsgranskning och utskrift bör nu gå snabbare än tidigare.
Man kan nu klicka på en knapp för att återgå till den flik man var på innan man förhandsgranskade.
Utökade möjligheter vis export till PDF, t.ex. kan man nu lösenordsskydda pdf:en.

Administratör:
Det går nu att söka efter användare.
Ny tillhörighet: Område.
Användare kan nu tillhöra grupp och område.
En användare kan tillhöra endast en grupp. En grupp kan tillhöra endast ett område.
Flera användare kan tillhöra samma grupp och flera grupper kan tillhöra samma område.
Det finns möjlighet att göra en utskrift av användarlistan.
Temporära filer kan nu sparas i Windows-definierade kataloger (”USER_APPDATA” och
”COMMON_APPDATA”)
Det går nu att radera logotyper.
Hantering av Grupper och områden ligger nu i en egen flik.
Därifrån kan man lägga till ändra och radera grupper och områden.
Möjlighet finns nu att skriva ut sökningar man gjort i loggen.

Hjälp:
På hjälpfliken finns nu en knapp som öppnar Mobilus Videosida, där det finns instruktionsfilmer för
Mobilus. Länken som kopplas till knappen kan ändras av administratör i fliken programinställningar.

Vi jobbar ständigt med att vidareutveckla mobilus.
Just nu har vi många idéer som vi tror kommer öka både användarvänligheten och funktionaliteten i programmet. Vissa
förändringar tar längre tid att genomföra än andra men om du har några tankar kring något som skulle kunna förbättras
så var inte rädd för att kontakta mobilus support och dela med dig av dina idéer.
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Nyheter från version 1.0.13:
Redigera Program:
Bug Fix: Om panelen ”Text” var minimerad kunde det hända att texten till bilden ändrades/försvann
när man valde en ny bild. Detta är nu åtgärdat.

Nyheter från version 1.0.12:
Administratör/Patient:
Ny inställning för funktionen ”Hämta patient data från externt register”. Om den externa databasen
har samma kolumn för förnamn och efternamn kan det hända att efternamnet står före förnamnet
vilket har lett till att efternamnet har hamnat på platsen för förnamnet och vice versa i mobilus.
Den ny inställningen ”Efternamnet först” gör att om valet är ikryssat så hamnar för- och efternamn
på rätt position i mobilus.
Patient:
Bug Fix: Ett fel kunde inträffa vid registrering av ny patient om man valde att byta flik innan man
sparat uppgifterna. Detta är nu åtgärdat.

Nyheter från version 1.0.11:
Redigera Program:
Bilderna i arbetsfältet har tidigare uppdaterats vid alla förändringar, nu uppdateras de endast vid
relevanta förändringar vilket göra att det går snabbare att arbeta med redigeringen av
träningsprogrammet. Om du inte tidigare haft problem med att det går långsamt, så är det möjligt
att du inte kommer att märka någon skillnad.
Patient/Klient:
När man skapar ny patient finns det nu en inmatningsbegränsning i text rutorna. Följande max antal
tecken för respektive ruta gäller:
Personnummer: 25 st.
Förnamn: 25 st.
Efternamn: 70st.
Utskrift/Förhandsgranskning:
I version 1.0.10 hade det kommit med en bugg som gjorde att export till PDF ofta genererade ett
felmeddelande om att det inte finns tillräckligt med minne. Detta är nu åtgärdat och export till PDF
fungerar som tidigare.

Nyheter från version 1.0.10:
Redigera Program:
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När man flyttat en odefinierad ruta så har inte bildernas position uppdaterats visuellt på korrekt
sätt vilket har lett till att man trott att bildtexterna förskjutits till fel bild. Detta är nu åtgärdat så att
om en odefinierad ruta flyttas får man en fråga om man vill definiera rutan/rutorna.
Redigera program:
Programnamn har en teknisk maxlängd på 60 tecken men det har varit möjligt att skriva fler tecken
i rutan vilket då lett till felmeddelande. Det är nu inte längre möjligt att skriva programnamn längre
än 60 tecken.
Redigera program:
Aktivitetsvärden har en teknisk maxlängd på 25 tecken men det har varit möjligt att skriva fler
tecken i rutan vilket då lett till felmeddelande. Om man skriver fler än 25 tecken kommer endast de
första 25 tas med.
Redigera program:
När man sparar ett program som en ny mall eller nytt patientprogram så måste man först kryssa i
något av de alternativ som finns (typ av mall eller patientprogram) för att knappen Spara ska
aktiveras.
Redigera Program:
När du rensar arbetsfältet för att påbörja ett helt nytt träningsprogram kommer programnamnet
att sättas till ”Namnlös”. Detta görs för att minska risken för att programnamnet blir helt blankt
vilket kan orsaka förvirring när man sedan sparar programmet.
Patient/Klient:
Ordet ”Klient” är nu utbytt till ”Patient”.
Utskrift/Förhandsgranskning
Utrymmet för logotypen i sidhuvudet är nu begränsat. Logotyp-bilden kommer att göras så stor
som möjligt inom det avsedda området.
Bild till eget bibliotek:
Alternativen för Område, Syfte, Rörelseriktning och Utrustning är förvalt till ”Övrigt”.
Allmänt:
Förbättrat stöd för Windows7 klienter.

Vi jobbar ständigt med att vidareutveckla mobilus.
Just nu har vi många idéer som vi tror kommer öka både användarvänligheten och funktionaliteten i programmet. Vissa
förändringar tar längre tid att genomföra än andra men om du har några tankar kring något som skulle kunna förbättras
så var inte rädd för att kontakta mobilus support och dela med dig av dina idéer.
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