SLS
Administration Tool
HU - magyar
Dokumentáció Értesítés
Codonics Termékek vannak Osztály én Termékek szándékolt mert használat által Egészségügy
Szakemberek.
Termékek csomagolás és címkézés, beleértve Grafikus Felhasználó Felület (GUI) mert művelet
vannak
Felajánlott ban ben angol és találkozik MDR, Melléklet ÉN, Fejezet III, 23.4, figyelembe számla
a kiképzés és a tudás nak,-nek a lehetséges felhasználó.
* Web információ, Kulcs Specifikációk, Szándékolt Használat, Felhasználó kézikönyv Függelék,
Gyors Rajt Útmutató & Beállít HA TE vannak elérhető ban ben egyszerű fordítás Tag Állapot
Nyelvek; elsődleges HA TE vannak elérhető ban ben angol

Bevezetés
A Codonics ® Safe Label System ™ Adminisztráció Eszköz van an fontos társ termék nak nek a
Safe Label System Maga az SLS. Az Adminisztrációs eszköz lehetővé teszi a szakképzett
helyszíni személyek számára, hogy biztonságos és megismételhető módon készítsék el a
gyógyszerkészítményt az SLS-ekbe történő telepítéshez. Lehetővé teszi, hogy a képzett
webhelyszemélyek megadják az SLS konfigurációs beállításait, és hozzanak létre egy
konfigurációs csomagot, amelyet az SLS-ekhez telepíthetnek a működési konfigurációjuk
meghatározásához. Ezenkívül képes hálózati, monitorozási és formuláris és konfigurációs
csomagok küldésére meghatározott SLS-ekhez.

Áttekintés
Codonics Safe Label System (SLS) Point of Care Station (PCS) a gyógyszerek előállításának
helyén áll, és az integrált gyógyszeradatbázist használja a betegbiztonság növelésére és a
címkézési előírások betartására. Ez az adatbázis, amelyet az SLS Administration Tool (AT)
segítségével hoztak létre, a rendszer felügyeleti szoftvere, amely lehetővé teszi a gyógyszertár
számára a gyógyszerkészítmények egyszerű elkészítését és ellenőrzését, beleértve a helyben
jóváhagyott gyógyszereket, koncentrációkat és felhasználási szabályokat, kiterjesztve a
gyógyszertár hatáskörét a pontig. a gyógyszerkészítés előkészítése. Az AT lehetővé teszi a
kórházi gyógyszertár számára, hogy:
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Gyorsan és könnyen teremt a recept hogy beépíti kórház által jóváhagyott drogok,
egyesült val vel kórház politikák, együtt val vel a Közös jutalék (TJC) követelmények, és
Amerikai Társadalom nak,-nek Aneszteziológia (MINT A) és ISO címkézés irányelveket
Ellenőrzés bevetés nak,-nek a recept, konfiguráció, SLS felhasználóé csomagok és
szoftver frissítéseket nak nek Bármi SLS PCS
Betöltés helyben jóváhagyott, személyre szabott formularisok tovább minden egyes SLS
PCS így hogy ők vannak elérhető nak nek klinikusok nál nél a pont nak,-nek készítmény
és adminisztráció nak nek biztonságosan igazolni, azonosítani és megerősít gyógyszerek
nak nek növekedés beteg biztonság és csökkenteni gyógyszer hibák

Ajánlott - Követelmények mert NÁL NÉL
szerver Hardver: Intel Quad Mag (i5, i7 vagy Xeon) val vel 4 magok, 8. GB RAM
Kemény Hajtás Tér: Minimális 5. GB ingyenes tér mert Alkalmazás. Ajánlott 30 GB teljes nál
nél telepítés
Számítógép OS: Windows® 10, ablakok szerver 2012R2,2016 és 2019. 64 bites kívánt.
Ajánlott - Követelmények mert NÁL NÉL Ügyfél
Böngésző Támogatás: Internet Felfedező AZAZ 8. vagy újabb
Képernyő Felbontás: Minimális 1440 x 900; használat alapértelmezett böngésző betűtípusok
Számítógép OS: Windows® 10. vagy újabb
Alkalmazások: Excel® 2003 vagy nagyobb nak nek nyisd ki jelentések
Egyetlen Jel Tovább: NÁL NÉL Felhasználó Menedzsment felhasználásával Microsoft® Aktív
Könyvtár
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