NYHETSBREV FOR PROFESJONELLE FRA PHONAK NORGE

PRO
DESEMBER 2013

Hvordan sende hørapparatinnstillinger via e-post?
Det hender av og til at et apparat ikke er mulig å lese av når det kommer inn til reparasjon. Vanligvis vil vi da
ringe dere og be om en utskrift av brukerens innstillinger på faks eller per post. For å forenkle prosessen
for både dere og oss så kan «Eksport»-funksjonen i vår tilpasningsprogramvare benyttes for å sende
innstillingene via e-post. Denne funksjonen kan selvfølgelig også brukes i de tilfellene der en
bruker har mistet sitt gamle høreapparat og må få tilsendt et nytt.
Fordelene ved elektronisk eksportering
• Brukeren vil få nøyaktig samme innstillinger
og finjusteringer som før
• Feedbacktest og lignende følger med
• Raskere behandlingstid

Hvordan sende Target høreapparatinnstillinger via e-post
– det er også mulig å sende anonymt

Åpne brukers siste tilpasning i NOAH/Auditbase.
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I «Klient & sesjon»-bildet går du på toppmenyen og velger «Fil» og «Eksporter klient».

I dialogboksen krysser du av for «Gjeldende klient» og «Eksporter anonymt».

Bla så igjennom og velg hvor du vil lagre eksporten. For eksempel «Skrivebord». Trykk så «Eksporter» og «Lukk».

Eksporten ligger nå klar der du lagret den. Det som gjenstår er å legge den ved en epost. Du kan nå åpne ditt
e-post program, lage en ny mail og trykk «Legg ved/Attach» (avhengig av e-post program) og velg filen fra ditt
«Skrivebord».

Send eposten til den som har forespurt innstillingene evt. info@phonak.no
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Hvordan send iPFG høreapparatinnstillinger via e-post
– det er også mulig å sende anonymt

Åpne siste sesjon via NOAH/Auditbase, velg pasienten og åpne siste tilpasning i iPFG. Når den har åpnet seg
klikker du «Fil» og «Export tilpassing» og «Anonym». (Hvis du i tillegg har gjort noen endringer i innstillingene
kan det hende du får et spørsmål om du vil lagre endringene før du eksporterer. Gjør dette hvis du vil spare på
endringene du har gjort).

Lagre denne filen et sted du finner igjen.

Denne filen kan nå sendes til info@phonak.no som et vedlegg.
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