Landamærakerfið útgáfa 2.3 – yfirlit breytinga
1. Boðun hluta hóps – síun
Bætt hefur verið við leið til að sía og velja hluta hóps til boðunar. Farið er í Hópaumsýsla og hópur
opnaður. Þar hefur nú verið bætt við síum.

Hægt er að sía eftir stöðu bólusetningar, bóluefni og athugasemd. Þeir einstaklingar í hópnum sem
passa við síunina birtast svo í listanum. Þeim lista má svo raða og haka við alla eða hluta síaða
hópsins og þá er hægt að boða samkvæmt þeirri röðun og vali.
Hægt er að velja alla þá sem eru síaðir með því að smella í hakið fyrir framan Nafn:

og einnig er hægt að velja hluta þeirra sem síað hefur verið eftir:

Boða takkinn breytir við þetta um texta og sýnir hversu margir eru valdir. Þennan hóp má svo boða
með því að smella á takkann. Hér eru 3 valdir úr listanum og boðaðir.

Þegar smellt er á boða takkann er virknin alveg eins og þegar allur hópurinn er boðaður. Velja þarf
dagsetningu, tímasetningu, staðsetningu o.sv.frv.
Síðar mun koma frekari stuðningur við boðunina. Sem dæmi að þeir sem eru með stöðuna látin(n),
hafnað eða með mótefni verði sjálfkrafa teknur út úr boðuninni. Eins að við boðun velja þurfi fyrri
eða seinni bólusetningu, bóluefni og dagsetningu og þær upplýsingar notaðar til að filtera þá út sem
ekki koma til greina.

2. Breyta skráningu bólusetningar
Nú er hægt að breyta upplýsingum um bólusetningu. Einstaklingur er opnaður, t.d. í leit með því að
smella á pennann:

þá kemur upp eftirfarandi valmynd:

Upplýsingum er breytt og valið að staðfesta. Athugið að hér er einnig hægt að afturkalla
bólusetningu og ekki lengur hægt að afturkalla með öðrum hætti (var áður takki í
bólusetningarviðmótinu).

3. Kennitöludálkur raðar eftir aldri
Þegar smellt er á dálkinn í töflum raðast hann nú eftir aldri einstaklinga.

4. Fjöldi meðlima hóps sést nú þegar hópur er opnaður

5. Lotunúmer er nú hluti af lýsingu bóluefnis
Lotunúmer er nú skráð í gagnagrunn kerfisins og kemur fram þar sem upplýsingar um bóluefni eru
birtar.

6. Athugasemd skráð í gegnum Leit
Notendur geta nú skráð athugasemd í Leit. Þegar einstaklingur er opnaður í Leit geta notendur með
aðgangsréttindin: Bólusetning og/eða Hópaumsýsla skráð athugasemdir (ekki nægir að vera með
Bólusetningarleit sem réttindi).

7. Bólusetningartakki tekur nú mið af bólusetningarstöðu
Hnappurinn „Ljúka bólusetningu“ er nú með breytilegum texta í samræmi við stöðu bólusetningar.

