Safe Label System®
Administration Tool (AT)
EL - ελληνικά
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Ποτέ πριν δεν ήταν ευκολότερο να ενισχυθεί κάθε περιοχή προετοιμασίας φαρμάκων με
επίβλεψη και συμμόρφωση σε επίπεδο φαρμακείου.Κωδικοποιητές Ο Σταθμός Σημείου
Φροντίδας (SLS) Safe Label System (PCS) κάθεται όπου κι αν παρασκευάζονται φάρμακα
και χρησιμοποιεί την ενσωματωμένη βάση δεδομένων για την αύξηση της ασφάλειας των
ασθενών και της συμμόρφωσης με την επισήμανση. Αυτή η βάση δεδομένων, που
δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το SLS Administration Tool (AT), είναι το λογισμικό
διαχείρισης του συστήματος που επιτρέπει στο φαρμακείο να δημιουργεί και να ελέγχει
εύκολα ένα φάρμακο, συμπεριλαμβανομένων των εγκεκριμένων από τον ιστότοπο
φαρμάκων, των συγκεντρώσεων και των κανόνων χρήσης, επεκτείνοντας το πεδίο
επιρροής του φαρμακείου στο σημείο παρασκευής φαρμάκων. οAT επιτρέπει σε ένα
φαρμακείο νοσοκομείου να:

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα
• Δημιουργήστε γρήγορα και εύκολα ένα σκεύασμα που ενσωματώνει εγκεκριμένα από το
νοσοκομείο φάρμακα, συγχωνευμένα με τις νοσοκομειακές πολιτικές, μαζί με τις
απαιτήσεις της Κοινής Επιτροπής (TJC), και την Αμερικανική Εταιρεία Αναισθησιολογίας
(ASA) και τις οδηγίες επισήμανσης ISO
• Ελέγξτε την ανάπτυξη των τυπικών, διαμόρφωσης, πακέτων χρηστών SLS και
ενημερώσεων λογισμικού σε οποιονδήποτε SLS PCS
• Φορτώστε εγκεκριμένους ιστότοπους, προσαρμοσμένους τύπους σε κάθε SLS PCS έτσι
ώστε να είναι
διαθέσιμο στους κλινικούς γιατρούς στο σημείο της προετοιμασίας και της χορήγησης για
ασφαλή επαλήθευση, αναγνώριση και επιβεβαίωση φαρμάκων για την αύξηση της
ασφάλειας των ασθενών και τη μείωση των σφαλμάτων της φαρμακευτικής αγωγής
• Μειώστε το χρόνο που αφιερώνετε σε χειροκίνητα χαρτιά διατηρώντας τη συμμόρφωση
των 340B όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το SLS-WAVE SLS περιλαμβάνει μια
ετήσια συνδρομή στη βάση δεδομένων βασικών φαρμάκων της Lexicomp ™. Για να
συμπληρώσουν το MDD με αρχεία φαρμάκων οι χρήστες μπορούν να εισάγουν τη βάση
δεδομένων Lexicomp, τη δική τους βάση δεδομένων ή να προσθέσουν φάρμακα με μη
αυτόματο τρόπο.

Προδιαγραφές
Συνιστάται - Απαιτήσεις γιαAT Υπηρέτης
Υλικό: Intel Quad Core (i5, i7 ή Xeon) με 4 πυρήνες, 8 GB RAM
Χώρος στο σκληρό δίσκο: Ελάχιστος ελεύθερος χώρος 5 GB για εφαρμογή. Συνιστάται
συνολικά 30 GB κατά την εγκατάσταση
Υπολογιστικό λειτουργικό σύστημα: Windows® 7, Windows 10, Windows Server 2008,
2012R2 και 2016. Απαιτείται 64-bit.
Συνιστάται - Απαιτήσεις γιαAT Πελάτης
Υποστήριξη προγράμματος περιήγησης: Internet Explorer IE 8 ή νεότερο
Ανάλυση οθόνης: Ελάχιστο 1440 x 900; χρησιμοποιήστε προεπιλεγμένες γραμματοσειρές
προγράμματος περιήγησης
Υπολογιστικό λειτουργικό σύστημα: Windows® 7 ή νεότερο
Εφαρμογές: Excel® 2003 ή νεότερο για άνοιγμα αναφορών
Ενιαία είσοδος:AT Διαχείριση χρηστών χρησιμοποιώντας το Microsoft® Active Directory

