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Innledning: 

Dette heftet inneholder en beskrivelse av de grunnleggende funksjonene i Extensor 05. Ved å 
bruke dette heftet når du starter å bruke Extensor 05 vil du snart få oversikt over 
programmets muligheter. Bruker du det som et oppslagsverk senere, vil du også oppdage 
nyttige funksjoner som du kanskje ikke så ved oppstarten.  

Vi ønsker deg lykke til med Extensor 05!  
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1. Superbrukerne 
Superbrukerens roller kan deles inn i tre områder:  

 Systemadministrator: Administrere og vedlikeholde bruken av Extensor 05 
internt. 

 Ekspert: Være mentor og ressursperson for de andre ansatte i bruken av Extensor 
05. 

 Kontaktperson: Mellom Extensor AS og virksomheten når det gjelder bruken av 
Extensor 05.  

 
For å utfylle disse rollene må hver enkelt superbruker regne med tid til både å sette seg ekstra 
godt inn i bruken av Extensor 05 (både kurs og selvstudium), samt tid til løse kollegers 
problemstillinger.  

Oversikt over roller og kompetansekrav til superbrukerne: 

1.1 Superbruker som systemadministrator  

 

Systemadministratoren  Kompetanseområde 

Vedlikehold av Extensor 05  Versjonsoppdatering av Extensor 05 

 Oppdatering av tilhørende programvare og produkter 

 Sikkerhetskopiering 
 Ingen kontakt med server 

Administrere brukere av 
Extensor 05 

 Legge til, endre og fjerne ansatte  

 Administrere brukerkontoer 

 «Oppsett» og «Administrator» 

 Tilgangsstyring journal 

 Annen tilgangsstyring: Moduler, skjemaer/maler, regnskap, journaler og 
administratorrettigheter. 

Administrere bruken av 
Extensor 05 

 Innstillinger, for eksempel planlegger, mest brukt, arb.tid.reg., snarveier journal. 

 Administrere kategorier, for eksempel i personalia,  
 Administrere takster og produkter 

 Administrere lab. 

 Administrere tester 

 Administrere basisinfo 

 Administrere regnskapsenheter, herunder oppsett av faktura, kontonummer 

 Endre treningskontrakt og avtalegiroavtale 
 Administrere rom/ressurser 

 Oppsett til hver enkelt 

 Administratorinnstillinger for hele virksomheten 
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1.2 Superbruker som ekspert: 

 

Eksperten Kompetanseområde 

Superbruker helsefag  Personalia 

 Journal   

 Planlegger  

 Utveksling av elektroniske meldinger   

 Oppdatering av registre 
 Rompostering 

Superbruker i 
resepsjonsfunksjoner 

 Avreise 

 Faktura- og kontantoppgjør inkl. korrigering.  

 Feilsøk betalingsterminal 

 Avstemming  

 Produktregister; salg og vedlikehold 

 Innkalling 
 Registrere pasient 

 Rombooking 

 Regnskapsrapportering 

Superbruker for inntak  Registrere pasient 

 Rombooking 

 Oversikt over refusjonsordninger 
 NPR-rapportering 

 Lister/Rapporteringsmodul 

Superbruker i 
fellesfunksjoner 

 Aktuelt  

 BlueNotes/BlueChat 

 Planlegger 

 Lister (Rapporteringsmodul) 

1.3 Superbruker som kontaktperson: 

 

Kontaktpersonen Kompetanseområde 

Superbrukerne er virksomhetens eksperter i Extensor 05 og fungerer som ressurspersoner for kolleger. Antallet 
superbrukere tilsvarer antall fakturerte brukerstøtteavtaler.  

Kontakt mellom brukerne av Extensor 05 og Extensors supportavdeling skjer i første rekke via superbrukerne. 

Kontaktpunkter til Extensor supportavdeling:  

 Telefon: 755 33 300, tastevalg 1 

 E-post: support@extensor.no  

 Web: www.extensor.no 
  

 

  

mailto:support@extensor.no
http://www.extensor.no/
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2. Systemadministrator - Vedlikehold av 
Extensor 

 

2.1 Versjonsoppdatering av Extensor 05 

Extensor AS lanserer oppdateringer av Extensor 05. Det er kundens ansvar at alle brukerne 
til en hver tid har siste versjon.  

Oppdatering tar ca 10 minutter pr. PC, og krever normalt ikke omstart. Extensor 05 kan ikke 
benyttes på aktuelle PC mens oppdateringen gjøres.  

2.1.1 Informasjon om ny versjon – virksomhetens valg 

En versjonsoppgradering kan skje på følgende måte: 

1. Som beskrevet i avsnitt 2.3. kan én eller alle brukerne automatisk få beskjed om at 
oppdatering foreligger. (Gjelder tykke klienter).  
 

2. Et annet alternativ er at det blir tilsendt en e-post til virksomheten med informasjon 
om at ny versjon er tilgjengelig. Dersom virksomheten ønsker alternativ 2, så må de 
som ikke har koblet av «automatikken» ref pkt 1, gjøre dette. Alle brukere må få 
beskjed om at alternativ 3 ikke skal benyttes. 
 

3. Et tredje alternativ er å gå via Fil og «Søk etter oppdateringer». Gå til Fil  Søk etter 
oppdateringer inne i Extensor 05.  

 

Trykk deretter  og følg veiviseren videre til oppdatering er fullført.        

I en oppstartsfase anbefaler vi alternativ 2. Dette innebærer at vi sender en e-post med link til 
hvor oppgraderingen kan lastes ned. Denne sendes til prosjektleder med kopi til 
installasjon/nettverksansvarlig. Sammen med dette sender vi informasjon om hva som er 
endret/nytt.  

Til hver versjon blir det sendt ut informasjon om evt. feilretting, hva som er endret og hva 
som er nytt. Dette blir sendt ut tilnærmet samtidig med at ny versjon er klar. 
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2.1.2 Oppdatering på terminalserver: 

For installasjon av oppgradering på terminalserver anbefaler vi at virksomheten kontakter 
aktuelle driftspartner eller IT-ansvarlig.  

Oppdatering på terminalserver kan ta litt ekstra tid. Det er likevel viktig at oppdateringen 
ikke avbrytes.  

1. Last ned oppdatering. 

2. Se til at alle klienter er frakoblet. Høyreklikk på oppgavelinja og velg 

Oppgavebehandling. Se fanen «Prosesser» at ikke Extensor.exe kjører.  

For å være sikker på at ingen starter Extensor 05 under oppdateringsprosessen, kan 

man i fanearket «Brukere» få oversikt over hvem som er aktive Windowsbrukere og 

evnt. «kaste de ut».  

3. Åpne kommandoprosessor for Windows: Klikk Start -> Kjør -> Skriv inn: cmd 

4. Skriv inn: change user /install 

5. Kjør filen ExtensorOppdatering.exe 

6. Når den er ferdig, gå tilbake til kommando-promptet og skriv inn: change user 

/execute 

7. Ferdig. 

2.1.3 Oppdatering i miljø med tykke klienter: 

Extensor 05 kan oppdateres automatisk på klientene. Dersom bruker innlogget i Windows er 
administrator, vil den normalt bli varslet dersom ny versjon er tilgjengelig på nett. Når minst 
en av PC-ene har høyere versjonsnummer enn de andre i nettverket, vil en boble i nedre 
høyre skjermhjørne gi beskjed om at ny oppdatering foreligger når Extensor 05 startes.  

 

Extensor 05 Oppdatering gjøres ved å klikke på boblen og følge veiviseren.  

Innstillingen for automatisk varsel aktiveres/deaktiveres for hver enkelt bruker i «Oppsett»: 

 
Dersom bruker ikke har administrator-rettigheter i Windows, kan man i Administrator-
oppsett sette oppdatering til å kjøre også for «ikke-administratorer». Man må da angi 
brukernavn, passord og domene for en administrator, og oppdateringsprogrammet vil da 
benytte dette når oppdateringen kjøres. 
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2.2 Oppdatering av koder og registre 

2.2.1 xtrKodeOD 

Ved normal installasjon vil xtrKodeOD.exe kjøre og legge inn en del faste koder og registre. 
Dersom man har en tilpasset installasjon (f.eks. opprettet databasen fra script - uten våre 
automatiske verktøy), vil ikke dette bli gjort automatisk. For å kjøre denne etter installasjon, 
gjøres følgende: 

1. Klikk Start -> Kjør 
2. Skriv inn: «C:\Program Files\Extensor\xtrKodeOD.exe» @C:\EXCD\CreateDB  
Merk at «Program Files» kan komme til å hete noe annet (f.eks. Program Files(x86) eller 
Programfiler). Etter «@» skal banen til CreateDB-mappa på cden stå, og må tilpasses etter den 
aktuelle situasjonen. 

For å kontrollere om alt har gått som det skulle, kan man sjekke om det ligger informasjon i 
tabellen «PostnrGate». Denne skal ha over 29000 oppføringer. Et annet tegn på at denne 
ikke har gått som den skulle, er at man blir bedt om å angi årets lisenskode ved innlegging av 
ny pasient i Personalia. 

2.2.2 FEST-register (legemiddelregister / Forskrivings- og 
ekspedisjonsstøtte) 

 
FEST er en database over godkjente legemidler fra 
Legemiddelverket. Alle virksomheter som forskriver 
medisiner vil ha behov for at denne til en hver tid er 
oppdatert. FEST-registeret oppdateres vha. et lite 
program i Extensor-mappa; 
Extensor.FESTOppdatering.exe.  

 

For å oppdatere FEST-registeret, gjør man følgende: Start Extensor.FESTOppdatering.exe. 
Klikk på knappen «Oppdater fra nett». Programmet forsøker først å koble seg til 
Legemiddelverket sin Webservice på innsiden av Norsk Helsenett. Dersom den ikke får 
kontakt med denne, forsøker den å laste ned filen 
http://www.legemiddelverket.no/upload/uploadFraIntranett/m30v16_full.zip.  

Dersom det ikke klarer dette, kan man laste ned filen på egen hånd, og velge «Oppdatere fra 
fil». Du blir da bedt om å angi plassering på filen lokalt.  

Programmet kan settes til å utføre handlingen automatisk ved å lage en regel i Windows 
Oppgaveplanlegging som kjører programmet med banen til zip-fila i kommandolinja. 
Programmet kan også settes opp til å laste ned automatisk - da med /COPY på 
kommandolinja.  

Ønsker man hele operasjonen automatisert, setter man opp to regler;  En for å laste ned og 
en for å oppdatere. Dette er nyttig i miljøer med sikre soner fordi man ved å dele operasjonen 
i to kan legge inn programmet på hver side av sikker sone. Dermed oppdateres FEST-
registeret også med Extensor 05 i sikker sone. 

  

http://www.legemiddelverket.no/upload/uploadFraIntranett/m30v16_full.zip
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2.2.3 Kodeoppdatering 

Tabellene og kodene som benyttes i Extensor 05 (se pkt. 02.2.1 xtrKodeOD) fornyes i 
samband med versjonsoppdatering, men bare dersom oppdateringen inneholder endringer i 
den enkelte tabell eller kode.  

Normalt sett er det derfor ikke nødvendig å foreta en egen kodeoppdatering ved en 
versjonsoppdatering. Dersom det likevel er behov for dette, kan kodeoppdateringen også 
gjøres manuelt.   

 Manuell kodeoppdatering gjøres ved å klikke «Fil» -> «Søk etter oppdatering». Velg så 
«Oppdatere koder», og angi hvilken tabell eller kode som ønskes oppdatert.  

  

 

 

 

 

 

 

2.2.3.1 Fastleger 

Vi har lagt ut lister tilpasset import av fastleger fra hvert fylke. Listene er basert på den 
informasjonen som befinner seg på HELFO sine sider: 
https://tjenester.nav.no/minfastlege/innbygger/fastlegesokikkepalogget.do  

 
For å legge inn fastleger for ønsket fylke, klikker man «Fil» -> «Søk etter oppdatering» i 
hovedvinduet. Velg så «Oppdatere koder», og angi hvilket fylke du ønsker å legge inn lista 
for. Du kan gjenta operasjonen flere ganger, for flere fylker. Ved innlegging overskrives 
poster som er lik på navn + arbeidssted. 

 

 

 

  

https://tjenester.nav.no/minfastlege/innbygger/fastlegesokikkepalogget.do
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2.3 Oppdatering av tilhørende programvare og produkter 

I noen tilfeller kan det være aktuelt å oppdatere Extensor 05’s tilhørende produkter, for 
eksempel betalingsterminal, IdentX Adgangskontroll, xtrImport. 

Extensor vil gi beskjed når dette er aktuelt, og gi nærmere beskrivelse av prosedyre for 
oppdatering.  

2.4 Logo 

Virksomheten kan og bør angi en logo som vil benyttes på utskrifter av faktura, kvittering og 
som flettefelt i brev- og notatmaler.  

 

 

For å angi logo, klikker man på menyen «Hjelp» i 
hovedvinduet. Deretter på «Lisensinformasjon». Under 
skillearket «Logo», kan man bla seg fram til en fil i 
filsystemet. Gyldige filtyper er bildfefiler som jpg., bmp. og 
gif..  

Gå deretter tilbake til skillearket «Lisensinformasjon», velg 
«generer lisensfil fra kode», og trykk deretter Utfør.  

 

 

2.5 Sikkerhetskopiering 

 

All informasjon som registreres i Extensor 05, skrives inn Extensor 05’s databasemotor som 
ligger på den PC som er dedikert som server. Databasemotoren som følger med 
installasjonen er MS SQL Express. Det er derfor viktig å ta sikkerhetskopi av server generelt, 
og Extensor 05- databasen spesielt. Har virksomheten ingen annen backupløsning av server, 
anbefaler vi å benytte ExtensorBackup for å ta sikkerhetskopi av virksomhetens Extensor 05- 
database. Ved terminalserverløsning, ta kontakt med virksomhetens driftspartner.  

Det fins en egen rutinebeskrivelse for Extensor Backup.  

Sikkerhetskopiering og sikker lagring av kopien er virksomhetens ansvar.  
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2.6 Ingen kontakt med server 

Virksomheten må selv kunne foreta enkelt feilsøk i forbindelse med meldingen «ingen 
kontakt med server». 

Extensor 05 kan installeres i nettverk. Installasjonen sørger for at klientene har mappen 
«Extensor» installert lokalt. I tillegg må klientene ha tilgang til Extensor- relaterte filer, 
programmer og mapper som ligger på server. Disse er i hovedsak SQLServer og mappen 
ExtensorFelles.  

Feilsøk i forbindelse med meldingen «Ingen tilgang til server» innebærer: 

1. Kontrollere at brukerne har skrivetilgang til server. 

2. Kontrollere innstillinger i Extensor Klientkonfigurering.  

ExtensorKlientkonfigurering åpnes fra Windows knappen Alle Programmer  Extensor  
Verktøy 

 

 «Fellesmappe» indikerer hvor på serveren 
mappa «ExtensorFelles» ligger. 

 Dersom du befinner deg i et nettverk satt 
opp med domene (som ved f.eks. Small 
Business Server), kan du benytte Windows 
sikkerhet. Hvis ikke skal dette stå til Nei. 
Brukernavn står her til «sa», men 

virksomheten kan gjerne sette opp SQL 

Serveren med egen konto for applikasjonen. 

Passord er kontoens passord. Vår 

standardinstallasjon av SQL Server Express 

benytter passord: xxx111 

 Datoformat og Provider skal normalt sett 
ikke endres. 

 Database skal normalt stå til Extensor 

 Server angis med navn på serveren.  
Dersom det fins en egen instans, skilles denne 

med skråstrek og deretter navn på aktuell 

instans. I eksempelet over betyr punktum lokal 

maskin, mens SQLEXPRESS er navnet på 

aktuell instans. 

3. Kontrollere at brannmuren hos klienten ikke blokkerer kommunikasjon gjennom port 
1433.  
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3. Systemadministrator - Administrere 
brukere 

 

Administrasjon av brukere, dvs. opprette og vedlikeholde informasjon om ansatte 
og deres brukerkontoer og tillatelser, gjøres i «Ansattes Personalia» og 
«Brukerkontoer».  

Både «Brukerkontoer» og «Ansattes Personalia» finner du i hovedmenyen under 
«Fellesadm.».  

Det er kun systemadministrator som har tilgang til «Brukerkontoer», mens alle 
brukere har tilgang til «Ansattes personalia» 

3.1 Legge til, endre og fjerne ansatte 

Ansattes Personalia viser intern informasjon om den ansatte. Den har også andre funksjoner:  

 Når man oppretter en ansatt opprettes også en planlegger for vedkommende.   

 Tilrettelegge for sekretærfunksjon: Når feltet HPR/ID er utfylt, vil andre ansatte 
kunne settes som sekretær for vedkommende. (Fiktiv HPR/ID benyttes der en reell 
ikke fins). 

 Den ansatte må skrives inn i «Ansattes personalia» for å kunne opprette brukerkonto. 

 «Ansattes Personalia» vinduet ser ut som dette: 

 

Som et minimum må 

feltene «Navn» og 

«Avdeling» være 

utfylt.  

 

Det er mulig å ha flere 

avdelinger, men en 

ansatt kan kun 

knyttes til én 

avdeling. 

Avdelingstilknytningen bestemmer hvilket regnskap salg fra den ansatte skal føres til.  

Rehabiliteringssentre har som regel kun en avdeling. 

3.1.1 Inaktiv ansatt 

Hvis en ansatt er midlertidig permittert kan man sette denne ansatte som 
«Inaktiv». Dette gjør at han/hun forsvinner fra alle lister i Extensor, og blir 
«usynlig».  
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3.1.2 Opprette og administrere team 

I Extensor har man muligheten til å definere at de ansatte er knyttet mot ulike team. Denne 
tilknytningen gjøres fra «Ansattes Personalia». 

Man klikker på knappen: og får opp vinduet under: 

 

 

 

Under fanen «Generelt» kan du opprette nye 
team, med en teamleder og farge.  

Feltet foreslått ytelsesavtale gjelder kun for 
rehabiliteringssentere, ikke BHT. 

 

 

 

 

Under fanen «Medlemmer» kan man se hvilke medlemmer det aktuelle teamet har. 
 

For å velge at en behandler hører til et gitt team klikker man på ønsket team 
i «Ansattes Personalia» vinduet. 

 
 

3.2 Brukerkonto 

En brukerkonto er som en signatur. Det er derfor viktig at hver bruker har sin egen 
brukerkonto, og alltid logger inn i Extensor 05 med denne. Gjeldende brukerkonto og 
tilhørende tillatelser vises i nedre del av Extensor 05.  

 

 

Brukerkontoen benyttes til:  

 Signering av journalnotater og andre journalelementer 

 Styring av rettigheter og tillatelser 

 Styring av tilgang til moduler, dvs. hvilke funksjoner den enkelte ansatte skal ha 
tilgang til i Extensor 

 Man kan også definere hvilke andre brukere som skal ha skrivetilgang til den aktuelle 
ansattes planlegger 

 

I venstre del av vinduet opprettes og vedlikeholdes brukerkontoene, samt at man som 
administrator her kan styre hvilken dokument- og planleggertilgang hver enkelt bruker skal 
ha. Høyre del av vinduet viser en oversikt over samtlige brukerkontoer.  

Se også avsnitt 0 om 3.3 Tilgangsstyring.  
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Rød firkant: Her styres tilgang til de ulike modulene i Extensor 

Grønn firkant: Her styres dokument tilgangen i Extensor 

Orange firkant: Her kan man per bruker sette hvilke andre ansatte som skal ha tilgang til å 
opprette og redigere avtaler i planleggeren til den brukeren man har valg 

Lilla firkant: Her velger man hvilken brukerkonto man ønsker å redigere. 

3.2.1 Lage ny brukerkonto: 

1. Klikk «ny».  

2. Velg ansatt fra nedtrekksmenyen.   

3. Skriv inn valgfritt brukernavn, passord, samt bekreft passord.  

Passord må være minst 6 tegn. Systemet skiller ikke på små og store bokstaver.  

Velg tillatelser i listen over faggrupper. (Se også avsnitt  

4. 3.2.2 Faggrupper og fagområder). 

Kryss av de moduler vedkommende skal ha tilgang til. Nederst til høyre finner du en 

hjelpetekst som forklarer litt om hver avkrysning.  

Kun et begrenset antall personer bør ha tilgang som systemadministrator. Kun én 
person kan stå som virksomheten journalansvarlig.  

Hvis en ansatt ikke skal ha tilgang til journalen, skal ikke denne ansatte få 
tilgang til «pasientmodulen». Har man ikke denne, har man ikke journal. 

5. Definer dokumenttilgang, dvs. hvem som skal ha lesetilgang til vedkommendes 
journalelementer, samt om brukeren skal kunne endre tilgang selv.  

6. Definer planleggertilgang, dvs. hvem som skal ha tilgang til vedkommendes 
planlegger (endring av avtaler og regningskort).  

7. Trykk «Lagre».  

8. Gå til Fil  Logg på som annen bruker.   

Den nye brukerkontoen er nå klar til bruk.   
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3.2.2 Faggrupper og fagområder 

 
Gå inn i «Administrator» i skillearket «Faggrupper og fagområder» for å angi 
virksomhetens egendefinerte faggrupper.  

 

 

 
For å legge til eller slette nye 
faggrupper eller fagområder, klikk 
på ikonet:  

 

 

 

 

 
Faggruppene angis i brukerkonto. De benyttes til: 

 Signatur i Journalen.  
  

 
 

 Flettefeltet «Behandlers faggruppe».  

 Definere tilgang i journalen, for eksempel «Alle fysioterapeuter har tilgang».  

 Sending av BlueNotes til bestemte faggrupper.  

Fagområder er ikke like viktig, men benyttes til kategorisering av dokumentmaler. 

3.3 Tilgangsstyring  

 

Tilgang til journalelementer kan i hovedsak deles inn i to nivåer: 

1. Administratornivå: Gjøres i «Brukerkontoer». Her bestemmes standard 
journaltilgang for den enkelte ansatte, samt journalansvarlig for virksomheten. (se 
punkt 3.2 med tilhørende bilde) 

2. Brukernivå: Brukeren kan på dokumentnivå selv begrense eller utvide lesetilgang på 
de journalelementer vedkommende oppretter. Dette forutsetter at bruker er gitt 
endringstillatelse i «Brukerkontoer». («Dokumenttilgang kan endres av bruker»). 

 

 

 

 

 

For mer om tilgangsstyring, viser vi til følgende videoklipp 
www.extensor.no/video/journaltilgang.swf og eget hefte om tilgangsstyring.  

  

http://www.extensor.no/video/journaltilgang.swf
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3.3.1 2 ulike typer tilgangsstyringer.  

Fra versjon 1.20 finnes det to ulike typer tilgangsstyring, basert på enten 
Brukerkontoinnstillinger eller Serieinformasjon.  
Brukerkontoinnstillinger er identisk med eksisterende funksjonalitet, og er valgt som 
standard. 

Tilgangsstyring basert på Serieinformasjon vil i hovedsak basere seg på informasjon i feltet 
«Behandler» i seriebildet, men tar også høyde for hva som ligger i brukerkontooppsettet. 
Utgangspunktet er at kun de som står som «behandler» i serien får tilgang til å lese de 
notatene som er knyttet til den aktuelle serien. 

For å aktivere tilgangsstyring basert på serieinformasjon går man til «Administrator» og 
fanen «Sikkerhet og tillatelse». Her finner man følgende innstilling: 

 

 
NB: Man må restarte Extensor før endringene her trer i kraft. 
 
Tilgangsstyringen basert på Serieinformasjon fungerer på følgende måte: 
 
1. Det gjøres en sjekk på hvilke ansatte som er oppført i «Behandler» - feltet i serien til den 
aktuelle pasienten. Kun de behandlerne som er angitt dette feltet vil kunne lese 
journalnotatene som er knyttet opp til den aktuelle serien. 
 
2: Dersom den ansatte er ført opp i behandler-feltet i serien vil normal tilgangsstyring basert 
på dokumenttilgangen satt opp i brukerkontoen gjelde.  
 
Dette betyr i praksis at om man ønsker å kun benytte tilgangsstyring basert på 
serieinformasjon så må dokumenttilgangen til hver enkelt bruker i brukerkontoinnstillingene 
settes til «Alle har lesetilgang». 

Dette er gjort slik for at en ansatt skal ha mulighet til å begrense tilgangen til et gitt notat. 
Dersom det er gitt tillatelse til at den ansatte har muligheten til å begrense tilgangen til et 
enkelt notat vil dette fortsatt fungere, da normal tilgangsstyring trer i kraft så lenge den 
ansatte er tilknyttet serien i Behandlerfeltet.  

NB: Hvis man legger til en ny ansatt som behandler på en serie for at denne behandleren skal 
få tilgang til å lese dokumentene som er skrevet og tilknyttet denne serien, må den ansatte 
restarte Extensor før han/hun får tilgang til notatene/dokumentene 
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3.3.2 Journaltilgang (besluttet tiltak) 

Lovgivningen legger stor vekt på at enhver tilgang til helseopplysninger skal ha et saklig 
begrunnet formål, jf. helseregisterloven § 11. Hovedregelen for å gi en person tilgang til 
opplysninger i en pasients journal, er at disse opplysningene er nødvendig for å gjennomføre 
tiltak (behandling). Tilgang til helseopplysninger skal kun gis i forbindelse med 
gjennomføringen av et Besluttet tiltak. 

I Extensor 05 aktiveres funksjonen «Besluttet tiltak» i «Administrator» under «Sikkerhet og 
tillatelser». Her angir «Journaltilgang» enten som «Kun ved besluttet tiltak» eller som 
«Regulær tilgang». Innstillingen står som standard til «Regulær tilgang». Dersom 
virksomheten ønsker å følge forskriftens intensjon, bør denne settes til «Journaltilgang kun 
ved besluttet tiltak». 

Når «Besluttet tiltak» er aktivert, må brukeren angi årsak til innsyn i journalen dersom den 
aktuelle pasienten ikke står på venteliste, er i behandling eller har en avtale +- 3 mnd. fra 
datoen innsynet ønskes. Dersom den ansatte ønsker tilgang utenom en slik situasjon, vil man 
bli bedt om å begrunne formålet.  

 
 
 
3.4 «Oppsett» og «Administrator» 

 

Både «Oppsett» og «Administrator» finer du under «Systemadm.».  

I Oppsett finner du innstilling for den enkelte bruker som er logget inn. Dette 
er innstilling som kun gjelder for den enkelte bruker. I «Administrator» lagres 
innstillinger som gjelder for hele virksomheten.  

Det er bare du som har avkrysset «Systemadministrator» som har tilgang til 
«Administrator». Alle brukere har tilgang til «Oppsett» 

 

Hver enkelt bruker har tilgang til sitt oppsett. Administratorer har i tillegg tilgang til andres 

Oppsett. Denne tilgangen vises opp til venstre i «Oppsett». Ved  å klikke på dette ikonet , 
får du opp et nytt vindu der du kan velge hvilken bruker du vil se oppsettet til: 

 

 

 

 

 

 

Vi anbefaler superbrukerne å se over de ulike mulighetene som fins i Systemadministrasjon 
og Oppsett.  
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3.4.1 Utdrag av innstillinger i «Oppsett»:  

 Elektroniske meldinger: Innstillinger for EDI.  

 Generelt:  
o Dobbeltklikk på pasient i utvalg åpner journal. 
o Gjør to pasienter om til én: Nødvendig ved dobbeltregistreringer. Følg veiviser.  
o Om mulig la informasjon bla i takt med valgt pasient . 
o Redigere forkortelser: Legg inn egendefinerte forkortelser. For eksempel Pas = 

Pasient.  

 Oppstart og avslutning:  
o Info om dagen i dag vises ved oppstart 

 Integrasjoner: innstillinger for integrerte apparater.  

 PosPay Integrasjon: Innstillinger for integrert betalingsterminal.  

 Regnskap:  
o Oppsett for kvitteringsskriver: Innstillinger for integrert kvitteringsskriver.  

3.4.2 Action-script (automatiske hendelser) 

Noen virksomheter har behov for at enkelte handlinger som i utgangspunktet er manuelle, 
skal skje automatisk. Dette løses i Extensor 05 ved hjelp av «Action-script». Skriptene 
beskriver på programmeringsspråk hvilke kriterier som skal være til stedet for når noe skal 
skje, og hva som skal skje.  

Eksempler på script kan være å flytte alle pasienter fra «i behandling» til ferdigbehandlet når 
de endrer «kategori 1» fra en verdi til en annen. 
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4.  Systemadministrator - Administrere 
bruken 
 

For at brukerne skal oppleve god «flyt» i Extensor 05, bør man se over hver enkelt brukers 
innstillinger og oppsett. I dette avsnittet vil vi systematisk gå igjennom de viktigste 
innstillingene og mulighetene som en superbruker kan ha nytte av å kunne. 

4.1 Generelle innstillinger 

4.1.1 Oppsett for mest brukt 

 

 

 

Oppsett for «mest brukt», definer brukerens mest brukte 
funksjoner.  Dette kan variere fra yrkesgruppe til 
yrkesgruppe. For eksempel kan en fysioterapeut har 
behov for tilgang til Journalen, mens en som jobber med 
inntak heller vil ha tilgang til Innkallingsmodulen. 

 

 

 

 

 

For å redigere oppsettet går du til Vis, øverst i vinduet, og velger 
«Oppsett for mest brukt». Kryss av ønskede ikoner i MestBrukt- menyen  

  

 

 

 

 

4.1.2 Vis oppgavelinje  

«Vis oppgavelinje» gjør det lett å se hvilke funksjoner som er åpne samtidig, og du kan raskt 
bytte mellom dem. Oppgavelinjen vises nederst i Extensor vinduet når du har åpnet flere enn 
en funksjon. Den funksjonen som du er inne i for øyeblikket er markert med en oransje farge. 

 

For å skru oppgave linje av eller på, gå til Vis  «Vis oppgavelinje», eller trykk F11 på 
tastaturet.  
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4.1.3 Definere navn på «Pasient/klient» 

I Extensor er som standard enkeltkundene kalt pasienter. Dette har man imidlertid 
muligheten til å endre på. 

I «Administrator» finner man en innstilling som lar deg selv definere hva man skal kalle 
«pasienter». 

 

 

 

 

Et resultat av dette er at «Pasientadm.», nå heter «Ansattadm.», og «pasientutvalget» heter 
nå «ansattutvalg». 

 
4.2 Personalia 

4.2.1 Kategorier 

Kategorier i personalia finnes i skillearket «Generelt», og benyttes for å gruppere de ansatte 
hos bedriftskundene. Dette er nyttig blant annet fordi:  

 Ansattutvalget kan sorteres etter kategori.  

 «Innkalling» har funksjon for å sende meldinger til ansatte sortert etter kategori 

 Man kan ta ut statistikk basert på kategoriene.  

I skillearket «Generelt» fins det fire kategori- 
felter, hvorav tre er tekstbasert, og én tilknyttet 
flagg.  

De to øverste tekstfeltene er én-valgsfelt, dvs. 
at man kun kan velge ett svar alternativ, mens 
det tredje har støtte for flere valg.   

Flagg kan brukes dersom man ønsker å kategorisere noen litt mer diskret. For eksempel om 
en ansatt har hatt problemer med alkoholmisbruk i arbeidsforholdet kan denne pasienten 
merkes med for eksempel et blått flagg. Internt i bedriftshelsetjenesten kan de som trenger å 
vite om det vite hva dette betyr, uten at andre ansatte som ikke nødvendigvis har behov for 
denne informasjonen vet noe om det. 

Merk: Virksomheten som helhet burde være forent om hvilke kategorier som benyttes. 

4.2.1.1 Administrere kategorier: 

 

I Generelt:  

Trykk på administrer- knappen: , deretter  for å endre 
verdier.  

Skriv inn ønskede verdier, pass på at de er haket av, og trykk 
lagre.  

De avkryssede verdiene er synlige i nedtrekksmenyen etter 
du har lagt de til. 
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4.3 Bedriftsjournal  

4.3.1 Vise aktiviteter direkte i bedriftsjournal automatisk 

 
I Administrator fins en innstilling om man 
ønsker å bekrefte avtalen før den legges som 
en aktivitet, eller om den skal legges direkte 
inn uten manuell aktivering. Innstillingen 
settes i «Administrator» under 
«Systemadm.» 

Velger man «Nei» vil oppføringen ha grå farge inntil den gjøres om til en registrert aktivitet i 
bedriftsjournalen.  

 

Ved å klikke på en «grå» (ikke aktivert) oppføring kommer følgende dialogboks:   

Svar ja på dette dersom du 
ønsker at oppføringen skal 
registreres som en 
aktivitet. 

Merk at aktiviteter som 
ikke er aktivert i 
bedriftsjournalen (men 
bare lagt inn i planlegger), 
ikke vil vises i «Oppfølging 

4.3.2. Aktivitet: 

I feltet «Aktivitet» er det en nedtrekksmeny. 
Valgene definerer og konfigurerer virksomheten 
selv.    

Valgene konfigureres ved å trykke tannhjulet til høyre på linjen for aktivitet.  

 

 

Kryss av de som skal vises i listen. For å legge inn ny 

verdier trykker man «Rediger», og benytter knappene 

som fins i nedre del av vinduet som vist her:  
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4.3.3 Aktivitets «kategori» 

På samme måte kan man også tilpasse kategoriseringen av aktivitetene. 

 

 

Dette får konsekvenser ift. hvordan utskriften av den periodevise planen/rapporten vil bli 
seende ut. De kategoriene man her lager vil aktiviteten gruppere seg etter på utskriften av 
planen/rapporten. 

Eksempel: 

Vi har her 3 aktiviteter med en angitt kategori: 

 

På den periodevise planen vi disse da blir kategorisert på følgende måte: 

 

 

Som vi kan se 
grupperes 
aktivitetene etter de 
valgte kategoriene. 

 

 

 

4.3.4 Periodevis plan 

En innstilling finnes ift. utseende på den periodevise planen. Denne finnes under 
«Systemadministrasjon/administrator». 

 

 

 

 

 
Som det fremgår av teksten så kan man her altså velge om initialene til den enkelte ansatte 
hos bedriftshelsetjenesten skal komme med på utskriften av den periodevise 
planen/rapporten til bedriftene. 
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4.3.5 «Utført tid» = «Planlagt tid» 

Det er mulig å sette at «utført tid» foreslås lik som «planlagt tid» på en aktivitet når man skal 
kvittere den ut.  
 
Innstillingen finner man under Systemadm./Administrator:

 
 
Booker man en avtale i planleggeren og høyreklikker på denne for å kvittere den ut vil nå 
«utført tid» også være fylt inn og være lik «planlagt tid»: 

  
 
Man kan selvfølgelig velge å endre varigheten hvis man ønsker det. 
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4.4 Journal 

4.4.1 Sammendrag  

I sammendraget finnes alle journalelementene lagret i systemet. 
Som superbruker er det viktig å være klar over de ulike filtreringsalternativene som finnes, da 

det ofte dukker opp spørsmål relatert til journal elementer som er filtrert bort.  

Den viktigste filtreringen går vises i vinduet over. Ved å klikke på den røde sirkelen får man 
opp en vindu der man selv kan definere en tidsperiode for filtrering: 

 

En annen filtreringsmulighet finner vi øverst til høyre i journalvinduet. Her vises alle 
elementene som finnes i journalen med et tall foran, som indikerer hvor mange gange 

elementet finnes i journalen.  

 
Kun de elementene som har er «haket av» vil synes i 
journalsammendraget.  

For å vise alle forekomster av et bestemt element, kan man 
klikke på firkanten med tallet, foran navnet. Alle andre 
elementer blir da krysset vekk.  

 

For å velge alle, eller evt. ingen avkryssing kan du bruke ikonene helt øverst til høyre:  

4.4.1.1 Snarveier i journal 

 
Under oversikten over journalelementene finner vi «Snarveier».  

 
 
Her settes snarveier til ofte brukte 
journalelementer.  

Spesielt maler, brev, dokumenter og 
blanketter blir lettere tilgjengelig 
herfra, men man kan også sette 
snarveier for eksempel til registrering 
av prøvesvar 

 

 

 

 
For å legge til eller fjerne snarveier, klikk på tannhjulene (rød 
sirkel), og kryss av ønskede snarveier (bilde til høyre). 
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4.4.2 Notater  

4.4.2.1 Tilgang  

I Journalen har man om senteret har bestemt at det er tillatt mulighet for å begrense 
tilgangen til enkelte journalnotater. Dette gjøres øverst til høyre i notat vinduet. 

 
Her krysser man av for hvem lesetilgangen skal begrenses til. 

Det er viktig å være bevist i forhold til dette valget. Gir man 
brukerne mulighet til selv å begrense tilgangen til 
journalnotater, kan man havne i en situasjon der man har 
notater som burde være tilgjengelige for alle, som en enkelt 
bruker har lagt en begrenset tilgang på. 

 

Se også kapittel 3.3 om tilgangsstyring 

 
4.4.2.2 Blålys 

Skulle man i et nødstilfelle ha behov for å ha tilgang til et notat man ikke har tilgang til 
bruker man blålysfunksjonen. Som superbruker kan det være viktig å vite at all bruk av 
denne loggføres. Loggen finner man i «Administrator», under «logger» 

 

 

 

Blålysfunksjon er forbeholdt situasjoner hvor tilgang til låste journalelementer er nødvendig 
for pasientens liv og helse. 

 
4.4.2.3 Maler 

Litt av hensikten med å bruke Extensor 05 er den tidsbesparende effekten. Målet er å kunne 
bruke mer tid på pasienten, og mindre tid på administrasjon. Likevel er det viktig at 
effektiviteten ikke går på bekostning av kvaliteten. Ved å ta i bruk journalmaler med aktive 
felter blir journalføringen både effektiv og utfyllende. Her skal vi ser hvordan du går fram for 
å bruke og opprette en mal. 

 
Merk: For å kunne opprette nye maler og endre på eksisterende 
maler kreves at din brukerkonto er gitt tilgang til «Malredigering» i 
Brukerkonto-oppsettet. Er du systemadministrator kan du ordne 
dette selv, hvis ikke kan tilgangen gis av en med administrator med 
tilgang til «Brukerkontoer». 

 
Nederst i notatfeltet finner du knappen «valgt mal». Trykk på denne knappen:  
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Til høyre får du nå en oversikt over mappestrukturen som du selv kan bygge opp av egne 
maler 

 
 
 
For å opprette en ny mal skriver du malens navn i feltet «mal» og 
navnet på mappen du ønsker at malen skal ligge i, i «kategori» 
feltet. 

Når feltene er fylt ut, trykker du på knappen «Ny/endre». 

 

Du får da opp en tekstbehandler der du kan lage dine egne maler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her er det om å gjøre å bruke det vi kalle «flettefelt» for å gjøre journalskrivingen så effektiv 
som mulig. Et flettefelt er et autofelt som henter informasjon fra et annet sted i systemet.  
For eksempel henter flettefeltet «Dato», dagens dato. Uansett hvilken dag notatet som 
inneholder flettefeltet «dato» brukes, gjengis den dagens dato.  
 
Viktige flettefelt kan være: 
 

 Dato – Henter den aktuelle dags dato 

 Behandler – Henter navnet på den behandleren som er logget inn.  

 Behandlers stilling – Henter den behandleren som er logget inn sin stilling 

 Pasient etternavn fornavn (eller omvendt) – Henter navnet på den pasienten som det 

skrives journal for. 

 Notat>> - Brukes for å «linke» notater inn i en mal. For eksempel i en epikrise 

 Lab.prøveresultat>> - Brukes for å «linke» prøveresultater direkte inn i for eksempel 

en epikrise 

 

Det anbefales at superbrukere for helse setter seg inn i hvilke flettefelt som finnes. Dette kan 
som sagt lette journal skrivingen betraktelig.  

For å bruke en mal kan man klikke på:  
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Deretter finner man frem til riktig mal ved å navigere i mappene i 
oversikten til høyre. Trykk + for å se innholdet i en mappe.  

Når ønsket mal er funnet og markert, klikk på «bruk valgt mal». 
Alternativt kan du dobbeltklikke på malens navn.  

 
Merk: For basisbrukere kan det være like greit å ikke vite om denne måten å 
bruke maler på. De trenger kun å vite at de kan bruke alle maler som er laget fra 
«Snarveier» i journalsammendraget (se 4.4.1.1 om snarveier). 

 
4.4.3 Brev/dok./blanketter 

Det naturlige er å bruke «Notatskillearket» og malene der til internt bruk og daglig 
journalføring.  
Skal man derimot lage rapporter som skal ut av huset vil det være mer naturlig å lage disse 
under Brev/dok./blanketter. I tillegg finner vi i dette skillearket standardiserte blanketter 
som for eksempel «Henvisning til spesialist» eller «Røntgenhenvising».  

4.4.3.1 Dokument maler 

For å opprette dokumentmaler klikker man på ikonet:  på verktøylinjen øverst i vinduet.  

 

 

Man får da opp følgende vinduet vil 
venstre. 

 

Her klikker du på ikonet «maler» 
(markert med rød sirkel). Vinduet vil da 
forandre seg litt, og du vil få muligheten 
til å opprette nye maler. 

 

 

 

Her fyller du inn: 

Kategori: Mappe navnet 
dokumentet vil ligge i, i 
hovedvinduet til 
«Brev/Dok./Blanketter» 

Fagområde: Valgfritt 

Navn: Navnet på dokumentet 

Kommentar: Valgfritt 

Når alt er fylt inn klikker du 
«opprett». 

 
Vinduet der du lager selve malen er praktisk talt likt som når du lager nota mal (se 4.4.2.3) 
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4.4.4 Tester 

Testmodulen i Extensor 05 er egnet til å registrere kvantitative 
testresultater. Testene defineres av virksomheten selv. Resultatene for 
en test kan registreres for én eller flere ansatte i samme operasjon. Det 
er også mulig å registrere flere testresultat for én ansatt i samme 
operasjon.   

 
4.4.4.1 Definere tester 

Det er virksomheten selv som definerer testene. Klikk «Administrere tester» i på 
knapperekken: 

 

Her fyller du inn en kategori om du ønsker å 
gruppere testen sammen med andre 
tilsvarende tester. Dette er nyttig fordi 
testresultater innen samme kategori kan 
registreres i én operasjon. 

Videre fører du inn navnet på testen, referanse 
område og en benevning. Referanse område 
kan enten skrives slik som her, med større en 
5, eller større enn 10, eller med to tall adskilt 
av en bindestrek (for eksempel 0-10). 

Når all informasjon er skrevet inn klikker du 
lagre for å lagre testen, og evt. ny for å legge 
inn flere tester.  
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4.4.5 Laboratoriet 

Laboratoriemodulen i Extensor 05 har som funksjon å rekvirere og registrere prøver for den 
enkelte ansatte i en bedrift, samt administrere lab. prøver for flere ansatte av gangen.  

Det er ofte ulike faggrupper som utfører de ulike delene av administrasjon av lab. prøver. For 
eksempel er det ofte legen som rekvirerer prøvene, både eksterne og interne. Registrering av 
resultat er det ofte lab. personalet eller helsesekretærer som gjør. Videre er det i første rekke 
lab. personalet som har nytte av å holde oversikt over rekvirerte prøver, mens legen skal ha 
oversikt over prøveresultatene. Dette kapitlet beskriver forløpet fra en lab prøvetakning til 
lesing av resultat – uavhengig av modul og hvem som utfører oppgaven 

Laboratoriefunksjonen er delt i to funksjoner. Den delen vi skal ha fokus på 
her gjelder den enkelte ansatte, og fines i «Journalen». Den andre delen er 
en egen funksjon under «Pasientinformasjon» hvor man administrerer 
prøver for flere pasienter:  

4.4.5.1 Administrere prøver 

Før man går i gang med å rekvirere og registrere prøver, må virksomheten må først 
definere og legge inn hvilke prøver som tas internt, og hvilke som skal rekvireres 
eksternt. Dette gjøres i «Administrere prøver».  

 

Her definer du først hvilke kategorier som skal være 
tilgjengelige når du legger inn prøver. Enten kan være 
enten interne eller eksterne kategorier. 

Du velger om kategorien hører inn under «Klinisk 
kjemi», «Mikrobiologi» eller «Immunbiologi», og 
skriver inn navet på kategorien. 

Når det er gjort klikker du på lagre ikonet, og evt. «Ny» 
for å legge til flere kategorier. 

 

 
 

 

Deretter er det klart for å legge inn nye prøver i de opprettede kategoriene: 

 

Her velger du også «intern» eller «ekstern». 

Deretter type prøve: klinisk kjemi, mikrobiologi, 
immunologi eller andre. 

«Kategori» benyttes dersom man har svært mange 
prøver, og det er behov for å kategorisere prøvene 
ytterligere.  

Skriv inn prøvens navn i den hvite linjen, eller klikk 
knappen «Prøve/måling» for å velge fra en liste. 
Benevning kommer da automatisk opp.  

Referanseområde skiller mellom menn, kvinner og 
barn. Skill verdiene med semikolon (;), og benytt 
tegnene >, <, = for å angi større enn, mindre enn og er 
lik.  
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4.5 Planlegger 

4.5.1 Innstillinger for planlegger 

Innstillinger for planlegger gjelder for planleggeren til den som er logget inn, eller den man 
er sekretær for. Knappen fins til høyre på verktøylinjen til planleggeren: 

  

 

 

 

  

Innstilling av planleggerens 
lengde, farge og inndeling 

Standard valgmuligheter for den 
enkelte bruker. Viktig for 
superbrukere å være klar over. 

Andre brukeres (skrive-)tilgang 
til din planlegger. 
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4.6 Registrer kontantsalg 

4.6.1 Produkter 

«Produkter» kan sammenlignes med kasseapparatet i Extensor 05. Her er det 
hensiktsmessig å registrere produkter og alle momspliktige varer. Tilgang til produkter fås fra 
«Registrer kontantsalg» i Skrankefunksjoner.  

 

 

 

 

 

Man kan også legge produktsalg til en konsultasjon 
for for eksempel dagpasienter. Dette gjøres ved å 
klikke på  

 

 

 

For å registrere, endre eller slette et produkt klikker man «Ny/endre». 

 

 

Art.nr., Art.navn, Kategori, samt pris må som et minimum 
være fylt ut.  

Ved å skrive inn utsalgsprisen i linja Pris (x/mva), og deretter 
dobbeltklikke på «Pris (x/mva)», regnes automatisk 
utsalgsprisen uten moms.  

 

 

 

Hver kategori tilsvarer ett skilleark.  

 

Høyreklikk i rutenettet, og klikk «Konfigurer»:  

 

Velg ønsket produkt fra listen.  

Når produkt skal registreres for salg, velges det enten fra oversikten eller fra knapp i rutenett.  
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4.7 Administrere regnskapsenheter 

4.7.1 Regnskap 

Før man tar i bruk Extensor 05, må man klargjøre regnskapet. Dette gjøres i 
enhetsadministrasjon, samt Oppsett og Administrator.  

«Administrer enheter» finner du i Regnskapet:  

Det fins en administrasjonsenhet for hvert regnskap. Velg derfor først hvilken 
regnskapsenhet som skal administreres. Man kan administrere de regnskap man har tilgang 
til. 
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I «Administrere regnskapsenheter» gjør man følgende:  

 Angi tilgang til et regnskap. Kryss av brukere som skal ha tilgang.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Angi fakturainformasjon: Gjøres i «Generelt» og «Fakturaheading».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Angi kontonummer: Gjøres i «Fakturaheading».  

 Angi standard forslag til fritekst på faktura: Gjøres i «Fritekst», hentes deretter i 
nedre del av «Fakturaoversikt» før utskrift av faktura.  

 Angi tilkobling til integrert betalingsterminal: Gjøres i «Bet.terminal».  
 

 Hvilket fakturanummer (utgående bilag) skal man starte på? Hvilket bilagsnummer 

er første kontantbilag og første innkommende bilag? 

Dette må angir man ved å åpne «Regnskapsenheter» inne 
i aktuelt regnskap. 

 

 

 

I dette vinduet angir man fakturainformasjon 
(heading, adresser o.l.), i tillegg til «startnumre» 
for bilagene. 

 

 


