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Hurtigveiledning MediView 
MediView gir deg oversikt over meldingsflyten og gjør det enkelt 

å finne fram til meldinger som du ikke finner i journalsystemet.  

Innlogging 
Når du starter MediView må du først logge deg inn med brukernavn og passord du har fått oppgitt. Typisk er det 

definert en «superbruker» og en standard bruker med begrensede rettigheter. Administrator er en bruker reservert 

for MediLink support. 

Meldinger 
Etter innlogging åpnes en liste over inn- og utgående meldinger. 

 
Listen er sortert på MMID i stigende rekkefølge. Tidspunktet viser da meldingen ble sendt/ mottatt i MediLink. Kolonnen Innholds-ID kan 
aktiveres fra Vis-menyen (innholdet varierer i forhold til meldingstype). Siste aktivitet gir et raskt overblikk over status for meldingen. 

Bakgrunnsfarge 
Bakgrunnsfargen viser hvor langt behandlingen av meldingen har kommet.  

Lys blå - Meldingen er under behandling. 
Lys gul - Meldingen er ferdig behandlet i MediLink (sendt/ eksportert, ignorert eller importert av EPJ). 
Lys rød - Meldingen har feilet. 

Symboler 

 ebXML ack er mottatt. 

 Negativ applikasjonskvittering eller ebXML errorlist er mottatt. 

 Positiv applikasjonskvittering er mottatt. 

 Meldingen er under behandling og er låst for annen bruk. Hvis en melding blir liggende låst tyder det på at 
operasjonen har blitt avbrutt. Resett meldingen for å prøve igjen.  

 Meldingen har feilet. Manuell behandling er nødvendig. 

 Meldingen er videresendt. 

 Meldingen er nylig opprettet og/ eller ingen ebXML ack/ applikasjonskvittering mottatt (enda).  
 

 Innkommende melding. 

 Utgående melding. 

 ebXML-kodet melding. 
 
Dobbeltklikk eller trykk Enter for å åpne valgt melding i et eget vindu. Superbruker vil få opp en formatert visning 

av meldingsinnholdet dersom det er tilgjengelig. Elementet Informasjon inneholder detaljert teknisk logg for 

meldingen. Aktivitetslogg er en kortfattet logg over alle aktiviteter tilknyttet meldingen. 

Filtre 
Til venstre for meldingslisten finnes valg for å filtrere visningen etter periode, retning, partner, type, status og 

smartkortbruker. Alle filtre kan kombineres. Du kan også velge å ikke vise applikasjonskvitteringer og meldinger 

relatert til eResept. Velg Aktiver eller Vis siste XX dager for å aktivere filteret.  

Operasjoner 
Man kan utføre en rekke operasjoner via Meldinger-menyen eller ved å høyreklikke i listen. Tilgjengelige valg for 

SuperBruker er ignorer, klargjør for resending og resett. Se brukermanualen for mer informasjon. 

Brukermanual 
Komplett brukermanual er integrert i programmet. Trykk F1 for å vise relevant dokumentasjon for aktuelt 

skjermbilde eller velg Hjelp -> Innhold fra menyen.  


