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Uppdatera Mobilus
Denna uppdatering kommer att byta ut programfilen (mp.exe) därför kan denna fil inte köras under
uppdateringen. Uppdateringen innehåller inga bilder.

1. Spara sfs-filen till mappen ”UpdateFiles” där mobilus är installerat.
2. Starta sedan programmet MPUpdate.exe (finns där mobilus är installerat).
3. Klicka på knappen ”Öppna uppdateringsfil” bläddra fram till mappen
”UpdateFiles” och öppna den aktuella sfs-filen.
4. Klicka sedan på knappen ”Starta uppdatering av applikationen”, vänta tills
uppdateringen är klar.
5. Klicka nu på ”Starta uppdatering av applikationen” en andra gång, vänta tills
uppdateringen är klar.
6. Avsluta MPUpdate.exe, Mobilus är nu uppdaterat.
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Nyheter i version 1.0.3
Nya funktioner:
Program:
Om programfönstret körs i mindre storlek än 1024x768 så visas rullningslister i kanterna för att
kunna navigera till det som inte syns.
Man har nu 3st inloggnings försök.
Det går nu att använda Enter- knappen för att förflytta sig mellan inloggningsrutorna.
Sökbilder:
Ny knapp i panelen Valda bilder. ”Rensa Arbetsfält”
Denna knapp rensar det som finns i redigera precis som knappen ”Rensa” under fliken ”Redigera
program”.
Klient:
Administratören har nu möjlighet att radera patient med tillhörande träningsprogram.
Användarinformation:
Tre nya kryssrutor där man kan välja om ens gruppnamn, telefonnummer och/eller e-post adress skall
synas på utskriften.
Administratör:
Det går nu att välja hur man vill hantera gamla osignerade program.
Det går att välja om man vill automatiskt radera eller signera osignerade program som är äldre än ett
visst antal dagar som man kan ställa in.
Du kan nu distribuera det totala antalet samtidiga användare mellan grupperna.
Administratören kan nu tillåta att även Utökade användare kan lägga till nya användare. En utökad
användare kan dock bara ge Utökad användare som högsta behörighets nivå till den nya användaren.
Administratören kan välja om man ska kunna använda personnummer på patienter eller inte.
Det går nu att välja personnummerformat, alltså kontroll av personnummer när sådant anges vid
uppläggning av ny patient.
Man kan välja att endast visa användare ur vissa grupper.
Buggfixar:
Det går nu att klicka på ”förhandsgranska” direkt efter man öppnat fliken ”Redigera program” utan
att få felmeddelande.
Breda eller höga bilder kommer inte längre att bli hoptryckta.
Vid import av bild så kommer bildens ursprungs höjd-bredd förhållande att bibehållas.
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