SLS
Administration Tool
PL - język polski
Dokumentacja Ogłoszenie
Codonics Produkty są Klasa ja produkty zamierzony dla posługiwać się przez Opieka zdrowotna
Profesjonaliści.
Produkty opakowanie i etykietowanie, włącznie z Graficzny Użytkownik Berło (GUI) dla
operacja są
Oferowany w język angielski i spotykać się MDR, Załącznik JA, Rozdział III, 23,4, nabierający
konto the trening i the wiedza, umiejętności z the potencjał użytkownik.
*Sieć Informacja, Klucz Specyfikacje, Zamierzony Posługiwać się, Użytkownik podręcznik
Dodatek, Szybki Początek Przewodnik & Ustawiać JEŚLI TY są dostępny w prosty tłumaczenie
Członek Stan Języki; podstawowa JEŚLI TY są dostępny w język angielski

Wprowadzenie
Plik Codonics ® Safe Label System ™ Administracja Narzędzie jest na ważny towarzysz
produkt do the Safe Label System Sam SLS. Narzędzie administracyjne umożliwia
wykwalifikowanym osobom w zakładzie tworzenie receptur leków do zastosowania w SLS w
bezpieczny i powtarzalny sposób. Umożliwia wykwalifikowanym osobom w zakładzie
określenie ustawień konfiguracji SLS i utworzenie pakietu konfiguracyjnego, który można
wdrożyć w SLS w celu zdefiniowania konfiguracji operacyjnej. Zapewnia również możliwość
sieciowania, monitorowania i wysyłania pakietów formuł i konfiguracji do określonych
usługodawców.

Przegląd
Codonics Safe Label System (SLS) Point of Care Station (PCS) znajduje się wszędzie tam, gdzie
przygotowywane są leki i wykorzystuje zintegrowaną bazę danych receptur, aby zwiększyć
bezpieczeństwo pacjenta i zgodność z etykietami. Ta baza danych, utworzona za pomocą
narzędzia administracyjnego SLS (AT), jest oprogramowaniem do zarządzania systemem, które
umożliwia aptece łatwe tworzenie i kontrolowanie receptury leków, w tym leków
zatwierdzonych na miejscu, stężeń i zasad stosowania, rozszerzając zakres wpływu apteki do
punktu przygotowania leków. AT umożliwia aptece szpitalnej:
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Szybko i z łatwością Stwórz za zbiór formułek że zawiera zatwierdzony przez szpital
leki, połączone z szpital polisy, razem z the Połączenie Komisja (TJC) wymagania, i
amerykański Społeczeństwo z Anestezjologia (JAK) i ISO etykietowanie wytyczne
Kontrola rozlokowanie z the zbiór formułek, konfiguracja, SLS użytkownika pakiety i
oprogramowanie aktualizacje do każdy SLS SZT
Załaduj zatwierdzony przez witrynę, dostosowane formuły na każdy SLS SZT więc że
one są dostępny do klinicyści w the punkt z przygotowanie i administracja do
bezpiecznie zweryfikować, zidentyfikować i potwierdzać leki do zwiększać cierpliwy
bezpieczeństwo i zmniejszyć lek błędy

Zalecana - Wymagania dla W
serwer Sprzęt komputerowy: Intel Kwadrat Rdzeń (i5, i7 lub Xeon) z 4 rdzenie, 8 GB Baran
Ciężko Napęd Przestrzeń: Minimum 5 GB darmowy przestrzeń dla podanie. Zalecana 30 GB
całkowity w zainstalować
Komputer System operacyjny: Windows® 10, Windows serwer 2012R2,2016 i 2019. 64-bitowy
wymagany.
Zalecana - Wymagania dla W Klient
Przeglądarka Wsparcie: Internet poszukiwacz TO ZNACZY 8 lub nowsza
Ekran Rozkład: Minimum 1440 x 900; posługiwać się domyślna przeglądarka czcionki
Komputer System operacyjny: Windows® 10 lub nowsza
Aplikacje: Excel® 2003 lub większy do otwarty raporty
Pojedynczy Znak Na: W Użytkownik Zarządzanie za pomocą Microsoft® Aktywny Informator
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