
Rettelser til version 14.3.0.6: 

 Rettet: Funktionen, Luk dag, i aftalebog opdaterer nu korrekt. 

 Rettet: Simpel afdragsordning kunne i få tilfælde lave fejl ved ophævning. 

 Rettet: Der kan nu igen laves indbetalinger via økonomitransaktioner på debitore der ingen skyldig 
regning har. 

 Rettet: Ved udbetaling af tilgode på en patient var visningen forkert. 

 Rettet: Nogle gange kunne systemet få en fejl ved visning af henvisning. 

 Rettet: Der kan nu ændres forfaldsdato på regning igen. 

 Nyt: systemet viser også debitorandel i regningsoversigt på ufaktureret. 

 Tilføjet: Man kan nu se tilgode på en patient og udbetale dette via økonomitransaktioner. 

 Tilføjelse: Sygesikringkort hedder nu sundhedskort. 

 Rettet: Betalingskort med valgfri beløb kan nu laves igen. 

 Rettet: Teksten på henvisning kunne ikke vises helt. 

 Rettet: Patienter fra Færøerene blev ikke oprettet korrekt. 

 Rettet: Ved højreklik på regning i regningsoversigt kunne feltet "hent debitor" være gråt, selvom 
der var en anden debitor på. 

 Nyt: Hvis der er brugt deaktiveret ydelser vil systemet advare, både ved fakturering og 
batchfakturering.  

 Nyt: Der kan nu oprettes speciel debitoren Skandia 

 Rettet: Oplysninger ved en ikke oveført dankorttransaktion er nu mere fyldestgørende. 

 Nyt: Forbedringer ved opdateringer/ny programversion 

 Nyt: Under opdatering laver systemet backup i backupmappen som angivet i systeminstillinger. 

 Nyt: Der kan nu sendes en regningspecifikation på email til patient (pris for afsendelse er som 
mailfaktura) 

 Nyt: Der vises nu sygesikringsandel, patientandel og i alt på patientoplysning, afregnet i det 
indeværende år. 

 Rettet: Visning ufaktureret i regningsoversigt på patient viser nu både anden debitor andel og 
patient andel. 

 Rettet: mailfaktura felt er nu synligt igen i regningsoversigt. 

 Nyt: Xdont supporter nu dankortterminal Ingenico iPP350. 

 Nyt: Henvisningsårsag som ikke supporteres af Xdont vises nu som en besked. 

 Rettet: Nye patienter og henvisninger kunne få 1 % på debitorandel. 

 Rettet: I særlige tilfælde kunne henvisningsdato være forkert. 

 Nyt: Man kan nu se original henvisning i patientbillede 

 Nyt: Systemet kan nu vise henvisninger i grafiskform som på refhost. 

 Tilføjelse: forbedret automatisk opdatering med flere kontroller. 

 Tilføjelse: Hvis man gentagende gange får samme fejl, og der er en ny version af Xdont, opfordres 
der til at opdatere. 

 Tilføjelse: Hvis man får en fejl får man nu besked på at genstarte Xdont så der ikke kommer 
følgefejl. 

 Tilføjelse: Ny forbedret udskrift af personaleafregning på behandler. 

 Tilføjelse: Ved oprettelse af ny udenlandsk patient EU/EØS oprettes disse med korrekt 
nationaliteskode. 

 Nyt: Aftaler bliver nu markeret i aftalebogen, så man nemt kan finde patient ved funktionen ”Vis i 
aftalebog”. 

 



 

 Rettelser til version 14.1.0.8: 

 Rettet: Man kunne ved nedlukning af Xdont få en fejlbesked (##XdontMessages) på klinikkens 

andre maskiner. 

 Rettet: Nogle gange kunne danmark under SBS overførsel være tom. 

 

 Rettelser til version 14.1.0.7: 

 Rettet: Hvis man har regningsbilledet åbent minimeret og søger en klient frem, kan systemet få fejl. 

 Rettet: Ved accept af ny klient og henvisning i E-korrespondance, kunne systemet få fejl. 

 Nyt: Advarsel hvis anden debitor procent er under 5 %. 

 Tilføjelse: Forstålig tekst ved afsendelsesfejl af epikrise. 

 Tilføjelse: Der udskrives nu en fejlliste, ved fejl i automatisk FIK indbetaling. 

 Tilføjelse: Hvis systemet mister netværket forbindelsen, tilbydes genstart af systemet.  

 Rettet: Ved oprettelse af ny klient via profortkortlæser fremkom en fejl. 

 Nyt: Man kan nu i på klientens regningsoversigt, se om der er ufaktureret ydelser i regningsbilledet. 

 Nyt: FIK indbetalinger ikke kan posteres hvis regning og betaling ikke er ens 

 Rettet: Korrespondance blev i nogle tilfælde ikke vist i sin fulde længde. 

 Rettet: Henvisninger kunne vise forkert tekst i bemærkning. 

 Rettet: Finans, ved en årsafslutning tjekker systemet om der ligger posteringer i det automatiske 

ark som ikke er posteret. 

 Nyt: Man kan nu nemt se hvilken version man har øverste i menulinjen. 

 Nyt: Ved ny version vises ”Opdatering klar” og nyt menupunkt bliver synligt. 

 Tilføjelse: Forbedret posteringskontrol i finans. 

 Rettet: Udvidet brevflet kunne generere fejl: Dataset not in edit or insert mode. 

 Tilføjelse: Kodeord på personalerelaterede funktioner 

 Rettet: Konstateret at i nogle tilfælde advarede systemet ikke hvis der blev tastet forkerte 

ydelseskoder ind på henvisninger. 

 Rettet: Regningsbillede viste ingen advarsel, når grænsen for antal af konsultationer var nået. 

 Nyt: Xdont vil fortælle, at supporten på Windows XP er ophørt er derfor er usikker. 

 Rettet: Relationer kunne få fejl ved opdatering. 

 Rettet: Ved udvidet søgning og samtidig brevfletning, kunne systemet melde, ”EoleException: 

invalid column name "CPRLoebenr ” 

 Rettet: i systemindstillinger "Antal konsultationer før advarsel" forkert tekst, der skal stå "Antal 

konsultationer tilbage før advarsel" 

 Tilføjelse: Man kan nu fakturerer på tværs af, regnskaber der er moms på. 

  



Rettelser til version 13.3.1.2: 

 Når man havde søgt klient aftaler frem, og ville udskrive disse, generede systemet en 

AccessViolation. 

 Nogle sundhedskort blev fejlagtigt ikke genkendt, selvom klient var oprettet og havde aftale.  

 Hvis man havde givet en rabatydelse på en Efaktura kunne Efaktura ikke sendes fejl: ”Faktura'ens 

totalbeløb stemmer ikke overens med summen af fakturalinier”. 

 Ved Personaleafregning kunne systemet være lang tid om at udregne og udskrive. 

 Fejl ved overførsel af epikrise, hvis der var tilknyttet en læge/lokation uden ydernr. 

 Ved overførsel af epikrise, blev denne ikke sendt med det samme, men besked ”lagt til overførsel”.  

 Finansposteringsarket var lang tid om at åbne.  

 Overførselsdato på epikrise manglede. 

 Henvisningsbillede kunne maksimeres forkert. 

 Hvis man højre klikkede på en dag og valgte ”send SMS til alle med aflyst”, vises kvitteringsliste 

uden cpr-nr. Dette er rettet så man hurtigere kan finde klient uden mobilnr. 

 Nogle kunder kunne ikke opdatere deres Xdont. 

 Nogle indlæsninger af sundhedskort fejlede mht. postnummer. 

 Klientkortlæser (profort) kunne fejle ved indlæsning af sundhedskort. 

 Finanskontoudtog var lang tid om at åbne. 

 Når man lukkede en periode eller en enkelt dag i kalenderen, kunne dette fejle i få tilfælde. 

 

Rettelser til version 13.3.1.0: 

 Oprettelse af nye aftaler i aftalebogen kan i særlige tilfælde være meget langsom. 

 Finans udskrifter i funktionen ”Finans” kan være meget langsom til at åbne. 

 Man kan nogle gange få en Epikrise overførselsfejl, - dette er rettet. 

 Ved oprettelse af klient via elektronisk henvisning kan der komme en ”access violation” 

 Der var kommet en knap ”Opret klient og henvisning” på holdaftale i aftalebog. 

 Der kan nu vælges kodeord på personalerelaterede funktioner (provision på behandler og diverse 

udskrifter). 

 Nogle sygesikringskort bliver ikke genkendt i Xdont. 

 Man kan nu få vist epikriser afsendt fra klinikken i Info Center/ drift oplysninger. 


