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SLS 

Administration Tool 

BG - български език 

Документация Забележете 

Codonics Продукти са Клас Аз продукти по предназначение за използване от 

Здравеопазване Професионалисти. 
Продукти опаковка и етикетиране, включително Графичен Потребител Интерфейс (GUI) 

за операция са 

Предлага се в Английски и Среща MDR, приложение Аз, Глава III, 23.4, вземане сметка на 

обучение и на знания на на потенциал потребител. 
 

* Мрежа информация, Ключ Спецификации, По предназначение Използвайте, Потребител 

ръчно Приложение, Бързо Започнете Ръководство & Настройвам IFU са на разположение 

в просто превод Член Щат Езици; първичен IFU са на разположение в Английски 
 

Въведение  

The Codonics ® Safe Label System ™ Администрация Инструмент е an важно спътник 

продукт да се на Safe Label System SLS самата. Инструментът за администриране 

позволява на квалифицирани лица на сайта да създадат формуляр за лекарства за 

внедряване в SLS по безопасен и възпроизводим начин. Той позволява на квалифицирани 

лица на сайта да определят настройките за конфигурация на SLS и да създават 

конфигурационен пакет, който може да бъде внедрен в SLS, за да дефинират своята 

оперативна конфигурация. Той също така предоставя възможност за свързване в мрежа, 

наблюдение и изпращане на формулярни и конфигурационни пакети до определени SLS. 
 

Общ преглед  

Codonics Safe Label System (SLS) Point of Care Station (PCS) се намира навсякъде, където 

се приготвят лекарства, и използва интегрираната база данни с формули за повишаване на 

безопасността на пациентите и спазването на етикетите. Тази база данни, създадена с 

помощта на инструмента за администриране на SLS (AT), е софтуерът за управление на 

системата, който позволява на аптеките лесно да създават и контролират лекарствен 

формуляр, включително одобрени на място лекарства, концентрации и правила за 



 

Codonics Part Number 900-800-001.01 

употреба, разширявайки обхвата на влияние на аптеката до точката за подготовка на 

лекарства. AT позволява на болничната аптека да: 

• Бързо и лесно създайте а формуляр че включва одобрен в болница наркотици, 

обединени с болница политики, заедно с на Става Комисионна (TJC) изисквания, и 

американски Общество на Анестезиология (КАТО) и ISO етикетиране насоки 

• Контрол разполагане на на формуляр, конфигурация, SLS потребителски пакети и 

софтуер актуализации да се всякакви SLS PCS 

• Заредете одобрен от сайта, персонализирани формуляри На всеки SLS PCS така че 

те са на разположение да се клиницисти в на точка на подготовка и администрация 

да се безопасно провери, идентифицират и потвърдете лекарства да се нараства 

търпелив безопасност и намаляване лекарства грешки 

 

Препоръчва се - Изисквания за AT  
Сървър Хардуер: Intel Четириъгълник Ядро (i5, i7 или Xeon) с 4 ядра, 8 GB RAM  
Твърд Карай Космос: Минимум 5 GB Безплатно пространство за приложение. Препоръчва 

се 30 GB обща сума в Инсталирай  

Компютър ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА: Windows® 10, Windows Сървър 2012R2,2016 г. 

и 2019 г.. 64-битова задължително.  

Препоръчва се - Изисквания за AT Клиент  
Браузър Поддържа: интернет изследовател IE 8 или по-нова  
Екран Резолюция: Минимум 1440 х 900; използване по подразбиране браузър шрифтове  

Компютър ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА: Windows® 10 или по-нова  
Приложения: Excel® 2003 г. или по-голяма да се отворен доклади  

Единична Знак На: AT Потребител Управление използвайки Microsoft® Активен 

Директория 
  


