ZiteLab er i fuld gang med at forberede de sidste detaljer i flytningen til DANBIO 6.
DANBIO6 åbner 23. December kl. 06:00
Den nuværende DANBIO (DANBIO 5) LUKKER fredag den 20. December kl. 16 (lukningen vil være
synlig ved en særlig besked på forsiden)
DANBIO vil være utilgængelig fra lukningen og frem til åbningen mandag morgen kl. 06:00.

DANBIO6 består af 2 forskellige løsninger:
A. DANBIO-personale (= danbio-online.dk)
B. DANBIO-patient (touch).

Vi har nedenfor beskrevet hvad vi flytter med over:
A. DANBIO-personale:

▪

ALLE patientoplysninger

▪

ALLE oplysninger om brugernavne, emails (Samme login vil virke også efter flytning)

Dette flytter vi IKKE:

▪

Trail for tidligere brug af løsningen

▪

Bestillinger afgivet til touch systemet

B. DANBIO-patient (touch):
!!!Vi flytter intet!!!!
Det betyder konkret følgende:

▪

Ikke-importerede skemaer kan ikke hentes fra DANBIO 6 (hvis man har nogle skemaer der skal
importeres, skal det ske inden fredag kl. 16!)

Du vil mandag morgen fra kl. 6:00 kunne tilgå den nye løsning (Husk, der skal tastes
brugernavn/password på touch skærmene, jf. brev sendt af DANBIO)

ECRF-løsningerne
Der vil ikke være adgang til ECRF-løsningerne - de vil først blive åbnet igen op til 3 uger efter den
generelle lancering - efter konkret aftale med den enkelte projektejer.

Vi forbedrer løsningen mellem jul og nytår medens mange holder fri
Når vi har lanceret vil der være ting som er anderledes eller hvor den sidste afpudsning kan mangle.
Det vil vi sørge for løbende at fortælle om på forsiden.

Der er et implementeringshold på 4 personer, som arbejder mellem jul og nytår på at rette ting der
måtte opstå og foretage en yderligere forbedring af den nye løsning.
Det er en kæmpe opgave at flytte en løsning med 60.000 patienter og ca. 1.5 mio udfyldte skemaer, men
vi ved at mange holder fri mellem jul og nytår.
Det giver en god ramme for - hvor noget mangler - at "genere de få" medens vi forbedrer til "glæde for
de mange"!

Vi har stadig teknisk adgang til DANBIO5 også efter flytningen - så evt. problemer ift.
flytninngen af data kan afdækkes
Uanset at vi gør alt for at få en vellykket flytning af data kan der være ting vi ikke har afdækket korrekt.
Vi har derfor sørget for at den gamle løsning (DANBIO5) IT-teknisk kører videre i en periode - selvom
den ikke kører synligt for DANBIO's brugere.

Det betyder at vi har alle muligheder for at løse ethvert tænkeligt problem, som måtte opstå. Hvis
behovet opstår, vil vi også have mulighed for at give enkelte brugere læseadgang til den gamle løsning.

Med venlig hilsen
ZiteLab

