Veiledning for registrering av Noklus kontroller på web
1. Gå inn på hjemmesiden www.noklus.no
2. Klikk på knappen ”Min side” oppe i høyre hjørne
3. Skriv inn brukernavn og passord og klikk på ”Logg inn”. Det spiller ingen
rolle om du bruker små eller store bokstaver. Brukernavn
og passord finner du i rødt til høyre for adressefeltet i brevet som følger
kontrollene.
4. Åpne for registrering: Inne på Min side er kontrollprogrammene
visualisert vha. knapper. En grønnfarget knapp indikerer at programmet er åpent for registrering. Klikk på
knappen for det kontrollprogrammet du vil registrere.

5. Verifisere eller endre instrument/test: Sjekk at dere
er registrert med riktig instrument. Ønsker du å endre,
klikk på pilen og velg instrument fra listen. Finner du ikke instrumentet/testen i listen, velger du ”Annet” og
skriver navnet i boksen som kommer opp.
6. Beveg deg fra en registreringsboks til en annen ved å bruke TAB-tasten oppe til venstre på
tastaturet, eller ved å bruke musen. Musen må benyttes der det er flere svaralternativ.
7. Lurer du på noe? Klikk på
og få opp en forklaringsboks som beskriver hvordan du skal besvare aktuelle
spørsmål. Forklaringsboksen lukkes ved å klikke en gang til.
8. Datofeltet MÅ fylles ut om du registrerer resultater. Du vil ikke kunne lagre dersom dette mangler.
9. Lotnr: Registrer lotnummer. Benyttet dere ulike lotnr. på analyseringene, oppgi begge med ”/” mellom. Om
feltet får en varseltrekant, indikerer det at lotnr. Ikke er skrevet på samme måte som forventet. Sjekk at du
har skrevet det du skal. Det er mulig å lagre med varseltrekant.
10. Lotdato: Registrer utløpsdato for kittet. Registrer kun måned og årstall. Benyttet dere ulike lotnr. på
analyseringen, registrer utløpsdato for det eldste kittet.
11. Forhåndslagrede verdier: Svaret dere ga ved forrige utsendelse på Antall analyser kommer opp som
forhåndslagrede verdier. Dette for å spare dere for arbeid. Rett om nødvendig.
12. Har du en kommentar, gis denne i kommentarfeltet
13. Trykk Lagre når du er ferdig. Ved lagring skal du få opp følgende melding
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Skal du registrere resultat for flere kontrollprogram, kan du gå til neste program via
startfanen eller via pilen ved kontrollnavnet. Klikk på pilen og velg kontrollprogram fra
listen som kommer opp.
Gule varseltrekanter
kan dukke opp når det som blir registrert ikke er skrevet på den måten som er forventet,
for eksempel at det mangler desimaler. Du bør da sjekke de registrerte verdiene en gang til. Du vil få lagret
resultatene til tross for de gule boksene, gitt at systemet ikke må ha svaret på en annen måte. Da vil det komme en
rød ramme rundt aktuelt felt. Felt med rød ramme må rettes før registrerte verdier kan lagres.
Så lenge siden er åpen for registrering, kan du gå inn igjen for å endre eller legge til data.
Om du får problemer med innlogging eller registrering, vennligst ta kontakt med Noklus på telefon:
55979500/55979521 slik at vi kan hjelpe deg videre.
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