Mirsk Mobil diktering
En vejledning til hvordan du bruger Mirsk Mobil Diktering efter du
har hentet den til din Smartphone eller Ipod.
Når Mirsk Mobil Diktering er installeret på
dit device (Iphone, Ipod eller Android
smartphone) kan du åbne for Mirsk.
Tap på Mirsk
Skriv dit brugernavn ( 4 ciffer kode ) som
du bruger til at logge på PC’er.
OBS
Vent med at prøve at logge ind indtil den
rigtige server URL er tastet ind.
Se næste step. OBS

Tap på Tandhjulet øverst i højre hjørne.
Her skal ”Server-URL” ændres til
følgende:
https://md.rn.dk/MediaService
Husk stort M og S i MediaService.
Tap på ”Test” knappen og hvis der er
forbindelse kommer der et ”Forbindelsen
er OK”

Husk at tappe på knappen ved ”Upload
via mobil data” så den bliver grøn.

Skriv dit password, tap nu på ”Gå” feltet
nederst i højre hjørne.
Mirsk Dictation + åbner og du kan nu
indtaste Case number, Organisation,
Department, Section, Dictation type og
Priority.
Tap på det lille faneblad nederst
(markeret med en rød firkant)

De felter der skal udfyldes er: Case
number = CPR-nr.
Organisation = Lokation
Department = Afdeling
Section = Afsnit
Dictation type = Diktattype
Priority = Prioritet
Først skal du skrive CPR-nr.
Tap på ”Case number” feltet som vist på
billedet (ved stjernen) og der dukker et
tastatur op hvor du kan skrive CPR nr.

Når du har skrevet det skal du tappe på
feltet ”Retur” nederst i højre hjørne.
Derefter skal du vælge Organisation
(lokation)
Ved at tappe på linjen Organisation får du
et rulle panel som du med fingeren kan
rulle op og ned. Er du ansat på f.eks.
Aalborg Universitetshospital vælger du det
ved at tappe på ”Vælg” knappen når
Aalborg Universitetshospital er
fremhævet på rullemenuen.

Derefter vælger du Department (afdeling)
på samme måde som ovenstående med
rullepanel og fortsætter med det indtil alle
felterne er udfyldt.
Når alle felterne er udfyldt tapper du igen
på fanebladet som er markeret på billedet
til højre og du er klar til at dikterer.

For at begynde med at optage skal du
tappe på den røde kugle i midten og Mirsk
begynder med at skifte farve til mere rød
og tilbage igen mens den optager.
Når du er færdig med at indtale eller vil
spole tilbage så tapper du på cirklen med
den sorte firkant i venstre side og Mirsk
stopper med at optage

Du kan nu spole tilbage og frem ved at
køre en finger frem og tilbage på ringen
omkring den røde kugle som vist med
pilene.
Ved at tappe på cirklen med den sorte
trekant indeni kan du aflytte det du har
dikteret.
Du kan også udfører overskriv i diktatet
ved at tappe på ”Overskriv” og derefter på
den røde kugle eller ”Indsæt” på samme
måde.

Hvis du har behov for at tilføje et notat til
diktatet kan du tappe på cirklen med
blyanten i. Når du er færdig med at skrive
notatet kan du tappe på den blå knap
”Gem” og kommentaren kan ses af
sekretæren.

Når du er færdig skal du tappe på den blå
”Overfør” knap nederst i højre hjørne.
Diktatet vil nu blive overført til serveren og
der kommer kortvarigt en lille rød cirkel
øverst i venstre hjørne indtil diktatet er
overført.
Du kan åbne Diktat Log ved at tappe på
Log knappen øverst i venstre hjørne. Her
kan du se de notater du har overført. De er
markeret med et grønt flueben. Hvis der
ikke lige er forbindelse til diktat serveren
venter Mirsk til der er og overfører så
notatet.
Er det første gang du bruger Mirsk
applikationen vil der komme en popup som
du skal svarer OK til.

Husk at du ikke kan hente et
diktat tilbage med Mirsk Mobil
dikterings klienten. Vil du
redigerer i et notat efter du
har overført det, skal du
hente notatet ind i Mirsk
Dictation klienten på PC’en.

