SLS
Administration Tool
SK - Slovenčina
Dokumentácia Všimnite si
Codonics Produkty sú Trieda Ja Produkty určené pre použitie od Zdravotná starostlivosť
Profesionáli.
Produkty balenie a označovanie, počítajúc do toho Grafické Používateľ Rozhranie (GUI) pre
prevádzka sú
Ponúkané v Angličtina a stretnúť MDR, Príloha Ja, Kapitola III, 23,4, branie účet the školenia a
the vedomosti z the potenciál používateľ.
* Web informácie, Kľúč Technické údaje, Zamýšľané Použitie, Používateľ Manuálny Príloha,
Rýchlo Štart Sprievodca & Nastaviť AK TY sú k dispozícii v jednoduché preklad Poslanec Štát
Jazyky; primárny AK TY sú k dispozícii v Angličtina

Úvod
The Codonics ® Safe Label System ™ Administratíva Nástroj je an dôležité spoločník výrobok
do the Safe Label System Samotná SLS. Nástroj pre správu umožňuje kvalifikovaným
pracovníkom stránok vytvoriť bezpečný a reprodukovateľný spôsob prípravy liekov na nasadenie
do SLS. Umožňuje kvalifikovaným pracovníkom lokality špecifikovať konfiguračné nastavenia
SLS a vytvoriť konfiguračný balík, ktorý je možné nasadiť do SLS, aby mohli definovať svoju
prevádzkovú konfiguráciu. Poskytuje tiež schopnosť sieťovania, monitorovania a odosielania
vzorcových a konfiguračných balíkov na určené SLS.

Prehľad
Codonics Safe Label System (SLS) Stanica Point of Care (PCS) je umiestnená všade, kde sa
pripravujú lieky, a využíva integrovanú databázu vzorcov na zvýšenie bezpečnosti pacientov a
dodržiavanie označenia. Táto databáza vytvorená pomocou nástroja SLS Administration Tool
(AT) je systémovým softvérom na správu, ktorý umožňuje lekárňam ľahko vytvárať a
kontrolovať receptúru liekov, vrátane liekov, koncentrácií a pravidiel používania schválených na
danom mieste, čím sa rozsah vplyvu lekárne rozširuje do tej miery, že prípravy liekov. AT
umožňuje nemocničnej lekárni:
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•

•
•

Rýchlo a ľahko vytvoriť a receptúra že začleňuje nemocnica schválená drogy, zlúčené s
nemocnica postupy, spolu s the Kĺb Provízie (TJC) požiadavky, a Americký Spoločnosti
z Anesteziológia (AKO) a ISO označovanie usmernenia
Ovládanie nasadenie z the receptúra, konfigurácia, SLS používateľa balíkov a softvér
aktualizácie do akýkoľvek SLS PCS
Naložiť schválené, prispôsobené receptúry na každý SLS PCS tak že oni sú k dispozícii
do klinickí lekári o the bod z príprava a administratíva do bezpečne overiť, identifikovať
a potvrdiť lieky do zvýšiť pacient bezpečnosť a zmenšiť lieky chyby

Odporúčané - Požiadavky pre AT
Server Hardvér: Intel Štvorkolka Jadro (i5, i7 alebo Xeon) s 4 jadrá, 8 GB RAM
Ťažko Šoférovať Vesmír: Minimálne 5 GB zadarmo priestor pre žiadosť. Odporúčané 30 GB
Celkom o Inštalácia
Počítač OS: Windows® 10, Windows Server 2012R2,2016 a 2019. 64-bit požadovaný.
Odporúčané - Požiadavky pre AT Zákazník
Prehliadač Podpora: Internet Prieskumník IE 8 alebo novšie
Obrazovka Rozhodnutie: Minimálne 1440 X 900; použitie predvolené prehliadač písma
Počítač OS: Windows® 10 alebo novšie
Aplikácie: Excel® 2003 alebo väčší do otvorené správy
Slobodný Podpísať Zapnuté: AT Používateľ Zvládanie použitím Microsoft® Aktívny Adresár
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