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Trin 1: Sådan opretter du en patientkonto
Du vil modtage en e-mail fra din læge/sygeplejerske med overskriften «Dit behandlingssted opfordrer dig til at tilmelde dig diasend®».
Klik på linket i e-mailen med teksten Klik her for at komme i gang , og følg nedenstående trin.

Hvis du ikke har modtaget en e-mail, kan du oprette en konto på www.
diasend.com ved at vælge "Danmark" i rullemenuen og derefter klikke
på knappen "Opret din diasend®-konto".
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Login-detaljer
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Personlige oplysninger
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Indtast din e-mailadresse, som fungerer som dit brugernavn, samt
en selvvalgt adgangskode til din diasend®-konto.
Klik på Fortsæt.

Indtast dine personlige oplysninger, og klik på Fortsæt.

Del data
Hvis du modtager en invitation fra dit behandlingssted via e-mail, vil klinikkens
id-nummer allerede være angivet. Det er et entydigt id-nummer for din klinik,
der gør det muligt for dig at dele dine data med dem.
Klik på Fortsæt.
Hvis du ikke har modtaget en invitation, kan du tilføje klinikkens id-nummer
senere. Færdiggør registreringen, log derefter ind på din konto, og gå til fanen
«Kontoprofil».
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Bekræft registrering
Markér afkrydsningsfeltet for at godkende vilkår og betingelser og for
at bekræfte registreringen. Klik på Fortsæt.

Download og installer diasend® Uploader
Installer diasend® Uploader på din pc eller Mac ved at klikke på det
relevante ikon. Følg installationsinstruktionerne på skærmen.

Har du brug for hjælp?
Kontakt os på support@diasend.com eller +46 (0) 31 762 88 88
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Trin 2: Sådan overfører du data til diasend®
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Start diasend® Uploader

Tilslut enhedens kabel

Dobbeltklik på ikonet diasend® Uploader på
din computer. (Hvis du har en Mac, går du til
«Programmer» eller «Launchpad» for at finde
diasend® Uploader).

Tilslut kablet fra din enhed til en USBport på din computer.
BEMÆRK: For at downloade data fra en
Omnipod® PDM til en Mac-computer, der er
fremstillet før medio 2012 og kører OS X El
Capitan, anbefales det at anvende en USB-hub.
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Tilslut din enhed til kablet

Enheden begynder at uploade

Tilslut enheden til kablet, eller placer den
foran en IR-dongle.

Undgå at frakoble din enhed, før
uploadprocessen er helt færdig.

BEMÆRK: Hvis du har brug for mere specifikke
instruktioner om, hvordan du uploader data
fra din enhed, kan du bruge diasend® Personal
Quickguide på support.diasend.com.
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Bekræft din konto

Se dine data

Indtast dit brugernavn (hele din
e-mailadresse og den adgangskode, du
valgte, da du oprettede din konto).
Klik på Log ind.

Log ind på www.diasend.com
for at se dine data.
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