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SLS 

Administration Tool 

GA - Gaeilge 

Doiciméadú Fógra 

Codonics Táirgí atá Rang I. táirgí beartaithe le haghaidh úsáid le Cúram sláinte Gairmithe. 

Táirgí pacáistiú agus lipéadú, san áireamh Grafach Úsáideoir Comhéadan (GUI) le haghaidh 

oibriú atá 

Ar fáil in Béarla agus le chéile MDR, Iarscríbhinn Mise, Caibidil III, 23.4, ag glacadh cuntas an 

oiliúint agus an eolas de an acmhainneacht úsáideoir. 
 

* Gréasáin faisnéis, Eochair Sonraíochtaí, Beartaithe Úsáid, Úsáideoir lámhleabhar Aguisín, 

Tapa Tosaigh Treoir & Socrú IFU atá ar fáil in simplí aistriúchán Ball Luaigh Teangacha; 

bunscoile IFU atá ar fáil in Béarla 
 

Réamhrá  

Tá an Codonics ® Safe Label System ™ Riarachán Uirlis is an tábhachtach chompánach táirge 

chun an Safe Label System SLS féin. Ligeann an Uirlis Riaracháin do dhaoine cáilithe láithreáin 

an fhoirmle drugaí a chruthú lena n-imscaradh chuig SLSanna ar bhealach sábháilte agus 

inatáirgthe. Ligeann sé do dhaoine cáilithe láithreáin socruithe cumraíochta SLS a shonrú agus 

pacáiste cumraíochta a chruthú is féidir a úsáid chuig SLSanna chun a gcumraíocht oibriúcháin a 

shainiú. Soláthraíonn sé an cumas freisin chun pacáistí foirmle agus cumraíochta a líonrú, 

monatóireacht a dhéanamh orthu agus iad a sheoladh chuig SLSanna sonraithe. 
 

Forbhreathnú  

Codonics Safe Label System Suíonn Stáisiún Pointe Cúraim (SLS) (PCS) cibé áit a n-ullmhaítear 

cógais agus úsáideann sé an bunachar sonraí comhtháite formáide chun sábháilteacht othar agus 

comhlíonadh lipéadaithe a mhéadú. Is é an bunachar sonraí seo, a cruthaíodh trí úsáid a bhaint as 

Uirlis Riaracháin SLS (AT), bogearraí bainistíochta an chórais a ligeann do chógaslann 

foirmleoir drugaí a chruthú agus a rialú go héasca, lena n-áirítear cógais, tiúchana agus rialacha 

atá ceadaithe ar an láithreán, ag leathnú scóip tionchair na cógaisíochta go dtí an pointe. ullmhú 

cógais. Cuireann an AT ar chumas cógaslainne ospidéil: 

• Go tapa agus go héasca cruthaigh a form form form go ionchorpraíonn ceadaithe ag an 

ospidéal drugaí, a chumasc le ospidéal beartais, le chéile le an Comhpháirteach 
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Coimisiún (TJC) riachtanais, agus Meiriceánach Cumann de Ainéistéiseolaíocht (MAR) 

agus ISO lipéadú treoirlínte 

• Smacht imscaradh de an form form, cumraíocht, SLS úsáideoir pacáistí agus bogearraí 

nuashonruithe chun ar bith SLS PCS 

• Luchtaigh ceadaithe ag an suíomh, saincheaptha foirmlí ar an ceann SLS PCS mar sin go 

siad atá ar fáil chun cliniceoirí ag an pointe de ullmhúchán agus riarachán chun go 

sábháilte fhíorú, aithint agus dheimhnigh cógais chun méadú othar sábháilteacht agus 

laghdú cógais earráidí 

 

Molta - Riachtanais le haghaidh AT  

Freastalaí Crua-earraí: Intel Quad Lárnach (i5, i7 nó Xeon) le 4 croíthe, 8 GB Ram  

Crua Tiomáint Spás: Íosmhéid 5 GB saor spás le haghaidh iarratas. Molta 30 GB Iomlán ag 

shuiteáil  
Ríomhaire OS: Windows® 10, Windows Freastalaí 2012R2,2016 agus 2019. 64-giotán 

riachtanach.  
Molta - Riachtanais le haghaidh AT Cliant  

Brabhsálaí Tacaíocht: Idirlíon Explorer IE 8 nó níos nuaí  
Scáileán Rún: Íosmhéid 1440 x 900; úsáid réamhshocraithe brabhsálaí clónna  

Ríomhaire OS: Windows® 10 nó níos nuaí  
Iarratais: Excel® 2003 nó níos mó chun oscailte tuarascálacha  
Aonair Sínigh Ar: AT Úsáideoir Bainistíocht ag baint úsáide as Microsoft® Gníomhach Eolaire 
  


