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SLS 

Administration Tool 

TR - Türkçe 

Dokümantasyon Farkına varmak 

Codonics Ürün:% s vardır Sınıf ben Ürün:% s amaçlanan için kullanım tarafından Sağlık hizmeti 

Profesyoneller. 

Ürün:% s ambalaj ve etiketleme dahil olmak üzere Grafik Kullanıcı Arayüz (GUI) için 

operasyon vardır 
Sunulan içinde İngilizce ve buluşmak MDR, Ek BEN, Bölüm III, 23.4, alma hesap  Eğitim ve  

bilgi nın-nin  potansiyel kullanıcı. 
 

*Ağ bilgi, Anahtar Özellikler, Amaçlanan Kullanım, Kullanıcı Manuel Ek, Hızlı Başlat Kılavuz 

& Kurulum EĞER SEN vardır mevcut içinde basit tercüme Üye Durum Diller; birincil EĞER 

SEN vardır mevcut içinde İngilizce 
 

Giriş  

 Codonics ® Safe Label System ™ Yönetim (değiştir | kaynağı değiştir) Araç dır-dir bir önemli 

Arkadaş ürün -e  Safe Label System SLS'nin kendisi. Yönetim Aracı, nitelikli site bireylerinin, 

SLS'lere güvenli ve tekrarlanabilir bir şekilde dağıtılmak üzere ilaç formülünü oluşturmasına 

olanak tanır. Nitelikli site bireylerinin SLS yapılandırma ayarlarını belirlemelerine ve işletim 

yapılandırmalarını tanımlamak için SLS'lere dağıtılabilecek bir yapılandırma paketi 

oluşturmalarına olanak tanır. Ayrıca ağ oluşturma, izleme ve formüler ve yapılandırma 

paketlerini belirtilen SLS'lere gönderme yeteneği sağlar. 
 

Genel Bakış  

Codonics Safe Label System (SLS) Bakım Noktası İstasyonu (PCS), ilaçların hazırlandığı her 

yerde bulunur ve hasta güvenliğini ve etiketleme uyumluluğunu artırmak için entegre formüler 

veri tabanını kullanır. SLS Administration Tool (AT) kullanılarak oluşturulan bu veritabanı, 

eczanelerin, saha onaylı ilaçlar, konsantrasyonlar ve kullanım kuralları dahil olmak üzere bir ilaç 

formülünü kolayca oluşturmasına ve kontrol etmesine olanak tanıyan ve eczanenin etki alanını 

bu noktaya kadar genişleten sistem yönetim yazılımıdır. ilaç hazırlama. AT, bir hastane 

eczanesinin şunları yapmasını sağlar: 
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• Hızlı bir şekilde ve kolayca oluşturmak a formüler o içerir hastane onaylı ilaçlar, 

birleşmiş ile hastane politikalar birlikte ile  Bağlantı komisyon (TJC) Gereksinimler, ve 

Amerikan Toplum nın-nin Anesteziyoloji (OLARAK) ve ISO etiketleme yönergeler 

• Kontrol konuşlandırma nın-nin  formüler konfigürasyon, SLS kullanıcılar paketler ve 

yazılım güncellemeler -e hiç SLS ADET 

• Yük site onaylı, özelleştirilmiş formüler açık her biri SLS ADET yani o onlar vardır 

mevcut -e klinisyenler -de  nokta nın-nin hazırlık ve yönetim -e güvenli bir şekilde 

Doğrulayın, belirlemek ve onaylamak ilaçlar -e artırmak hasta Emniyet ve azaltmak ilaç 

tedavisi hatalar 

 

Önerilen - Gereksinimler için AT  

Sunucu Donanım: Intel Dörtlü Çekirdek (i5, i7 veya Xeon) ile 4 çekirdekler 8 GB Veri deposu  

Zor Sürüş Uzay: Minimum 5 GB Bedava Uzay için uygulama. Önerilen 30 GB Toplam -de 

Yüklemek  
Bilgisayar İŞLETİM SİSTEMİ: Windows® 10, pencereler Sunucu 2012R2,2016 ve 2019. 64 bit 

gereklidir.  

Önerilen - Gereksinimler için AT Müşteri  
Tarayıcı Destek: İnternet Explorer IE 8 veya daha yeni  

Ekran Çözüm: Minimum 1440 x 900; kullanım varsayılan tarayıcı yazı tipleri  
Bilgisayar İŞLETİM SİSTEMİ: Windows® 10 veya daha yeni  
Uygulamalar: Excel® 2003 veya daha büyük -e açık raporlar  

Tek İşaret Açık: AT Kullanıcı Yönetim kullanma Microsoft® Aktif Dizin 


