
Sådan kommer du igang

1. Klik på eller indsæt nedenstående link i din browser.

https://info.aleris.dk/aho/

2. Du vil herefter se nedenstående skærmbillede

*) Løsningen virker kun i en Chrome Browser.
Chrome browser kan downloades fra https://www.google.com/chrome/

3. Du har nu følgende muligheder:

• Klik på LOGIN (web)
Hvis du vil anvende løsningen fra en 
browser på din PC *, telefon * eller tablet *

• APP løsning 
Ved at klikke på Download til IPhone 
eller Android, hentes Aleris-Hamlet 
Online APP automatisk til din enhed.
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Sådan kommer du i gang
Den efterfølgende gennemgang er gælden for web løsningen og for APP løsningen efter download og installation på 
kundens enhed. 
Efter du har klikket på LOGIN knappen bliver du præsenteret for de næste step i login processen. 

4. Step
Skærmbillede ”Log ind”

Tryk efterfølgende ”log ind”.

5. Step
Skærmbillede ”Nem ID”.
Logind med dit normale Nem ID brugernavn, 
kodeord samt nøglekort.

I forbindelse med login bliver du bedt om at 
afgive dit CRP nummer.



Hovedmenu punkter
Efter succesfuld login i Aleris-Hamlet Online løsningen – ses følgende skærmbillede – der giver nedenstående 
valgmuligheder.
Klik på eet af nedenstående ”knapper” for at aktivere dit valg…



Lægehotline
Vælges ”Lægehotline” fra hovedmenu, ses følgende skærmbillede.

Her er der 2 muligheder:
- Tal med lægen nu

Kunden kommer i kø til at tale med 
læge så hurtigt der er tid.
(se åbningstider i det følgende)

- Book en tid hos lægen
Kunden kan med udgangspunkt i 
en kalender vælge et fremtidigt 
tidspunkt for en videokonsultation.



Lægehotline – Book en tid hos lægen
Her vises flowet i forbindelse med, at kunden har valgt at book en tid til en videokonsultation hos lægen.

2. Her indtastes evt. rabatkode 3. Anvend kreditkort eller MobilePay

.

1. Her accepteres vilkår

4. Her vælges dato5. Her vælges tidspunkt6. Bekræftelse af booking



Lægehotline – Tal med Lægen nu

2. Her indtastes evt. rabatkode 3. Anvend kreditkort eller MobilePay

Her vises flowet i forbindelse ”Tal med Lægen nu”

4. Du kommer i kø til lægen. 
Du kan blive-, træde ud af kø eller book en tid.

1. Her accepteres vilkår

5. Bekræfte videokonsultation6. Video i gang. Kunden kan afbryde
ved at trykke på det ”røde telefonrør”



Lægehotline

Kunden evaluere videokonsultatione ved at klikke på
”Bedøm videokonsultationen”.

Efter evalueringen klikker kunden på ”Afslut”.



Apotek
Her vises flowet i forbindelse med, at kunden har valgt at Apotek fra hovedmenu. Her kan kunden online bestille 
medicin, der bliver bragt til kundens dør.

Efter endt medicinkøb skal kunden lukke vinduet og 
returnerer herved automatisk til Aleris-Hamlet Online løsningen



Min mappe
Her vises skærmbillede af kundens data, efter at kunden fra hovedmenu har valgt ”Min mappe”.

Kunden kan her se alle sine data 
der er gemt i forbindelse med 
anvendelsen af Aleris-Hamlet 
Online løsningen, dvs vilkår, 
journaldata etc.



Mine aftale
Her vises skærmbillede af kundens aftaler (bookinger), efter at kunden fra hovedmenu har valgt ”Mine 
aftaler”.

Her kan aftale aflyses



Log ud af løsningen
Kunden kan vælge at log ud af Aleris Hamlet Online løsningen ved at klikke på følgende symbol fra 
hovedmenu skærmbilledet.


