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Dokumentace Oznámení
Codonics produkty jsou Třída Já produkty zamýšlený pro použití podle Zdravotní péče
Profesionálové.
produkty obal a Značení, počítaje v to Grafický Uživatel Rozhraní (GUI) pro úkon jsou
Nabízeno v Angličtina a setkat MDR, Příloha Já, Kapitola III, 23,4, brát účet the výcvik a the
znalost z the potenciál uživatel.
* Web informace, Klíč Specifikace, Zamýšlený Použití, Uživatel manuál Slepé střevo, Rychlý
Start Průvodce & Založit POKUD TY jsou k dispozici v jednoduchý překlad Člen Stát Jazyky;
hlavní POKUD TY jsou k dispozici v Angličtina

Úvod
The Codonics ® Safe Label System ™ Správa Nástroj je an Důležité společník produkt na the
Safe Label System SLS sám. Nástroj pro správu umožňuje kvalifikovaným pracovníkům
bezpečně a reprodukovatelně vytvářet lékové vzorce pro nasazení do SLS. Umožňuje
jednotlivcům kvalifikovaným webem určit nastavení konfigurace SLS a vytvořit konfigurační
balíček, který lze nasadit do SLS a definovat jejich provozní konfiguraci. Poskytuje také
schopnost sítě, monitorování a odesílání vzorců a konfiguračních balíčků na určené SLS.

Přehled
Codonics Safe Label System (SLS) Stanice Point of Care Station (PCS) sedí všude tam, kde se
připravují léky, a využívá integrovanou databázi receptur ke zvýšení bezpečnosti pacientů a
dodržování předpisů pro označování. Tato databáze vytvořená pomocí nástroje SLS
Administration Tool (AT) je systémovým softwarem pro správu, který umožňuje lékárnám
snadno vytvářet a kontrolovat receptury léků, včetně léků schválených na místě, koncentrací a
pravidel pro použití, čímž se rozsah působnosti lékárny rozšiřuje do té míry, přípravy léků. AT
umožňuje nemocniční lékárně:
• Rychle a snadno vytvořit A formule že zahrnuje schváleno v nemocnici drogy, sloučeny s
nemocnice opatření, spolu s the Kloub Komise (TJC) požadavky, a americký Společnost
z Anesteziologie (JAKO) a ISO Značení pokyny

Codonics Part Number 900-800-001.01

•
•

Řízení rozvinutí z the formule, konfigurace, SLS uživatele balíčky a software aktualizace
na žádný SLS PCS
Zatížení schváleno webem, přizpůsobené receptury na každý SLS PCS tak že ony jsou k
dispozici na lékaři v the směřovat z příprava a správa na bezpečně ověřit, identifikovat a
potvrdit léky na zvýšit trpěliví bezpečnost a snížit léky chyby

Doporučeno - Požadavky pro V
Server Hardware: Intel Quad Jádro (i5, i7 nebo Xeon) s 4 jádra, 8 GB RAM
Tvrdý Řídit Prostor: Minimální 5 GB volný, uvolnit prostor pro aplikace. Doporučeno 30 GB
celkový v Nainstalujte
Počítač OS: Windows® 10, Okna Server 2012R2,2016 a 2019. 64-bit Požadované.
Doporučeno - Požadavky pro V Klient
Prohlížeč Podpěra, podpora: Internet Badatel TJ 8 nebo novější
Obrazovka Rozlišení: Minimální 1440 X 900; použití výchozí prohlížeč písma
Počítač OS: Windows® 10 nebo novější
Aplikace: Excel® 2003 nebo větší na otevřeno zprávy
Singl Podepsat Na: V Uživatel Řízení použitím Microsoft® Aktivní Adresář
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