Mirsk Mobil App på Android.
Efter installationen af Secure Hub er færdig
skal du tappe på Mirsk Dictation ikonet for
at sætte applikationen op, så den er klar til
brug.
Inden man logger ind skal man begynde
med at tappe på det lille tandhjul øverst i
højre hjørne for at komme ind i indstillinger.

Mirsk åbner indstillinger vinduet. Her skal
Server-URL skiftes til:
https://md.rn.dk/MediaService
Husk stort M og S i MediaService
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Når du har skrevet den nye Server-URL så
tap på ”Test” knappen og hvis der er
skrevet rigtigt og der er forbindelse til
netværket så viser applikationen
”Forbindelse OK”

Husk at sætte ”Upload via mobil data” til
ON.

Afslut ”Indstillinger” menuen ved at tappe i
venstre side på den grå ”Indstillinger”
bjælke.

Man kan nu skrive PC brugernavn samt
password og tap derefter på ”Gå” knappen
nederst i højre hjørne.

Mirsk åbner og er klar til diktering.

Tap på den grå ”Information” bjælke
nederst.
Tap i højre side på ”Case number” /
”Sagsnummer” og skriv CPR nummer.
Der er ingen CPR nummer check i Mirsk
Mobil diktering, så vær opmærksom på at
det er det rigtige CPR.
Vælg derefter sygehus, område og afsnit.
Vælg diktat type og prioritet.
Tap igen på den grå ”Information” bjælke
nederst.
Du er nu klar til at optage et diktat.
Tap på den røde prik i midten for at
begynde optagelsen.
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For at slutte med at optage, så tap igen på
den røde prik.
Husk diktat skal være min. 5 sek. langt før
det kan overføres.
Man kan tilføje note ved at tappe på blyant
ikonet og afslutte ved at tappe på fluebenet
øverst i venstre hjørne.

Ved at tappe på ikonet med pilen nederst i
højre hjørne overfører man diktatet.
Der kommer en pop-up med teksten
”Diktatet er blevet lagt i køen til upload”
Der er nu muligt at begynde på et nyt diktat.
Man kan ved at tappe på de 3 prikker øverst
i højre hjørne og vælge ”Log” i menuen se
om diktater er blevet overført.

Log menuen åbner og her kan man se om
diktatet er overført og hvornår, samt CPR
nummer.
Afslut Log menuen ved at tappe i venstre
side på den grå ”Log” bjælke.
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