Safe Label System®
Administration Tool (AT)
GA - Gaeilge
Forbhreathnú
Ní raibh sé níos éasca riamh gach réimse ullmhúcháin cógais a chumhachtú le maoirseacht
agus comhlíonadh ar leibhéal na cógaisíochta.Codonics Suíonn Stáisiún Pointe Cúraim an
Chórais Lipéad Sábháilte (SLS) cibé áit a n-ullmhaítear cógais agus úsáideann sé an
bunachar sonraí comhtháite foirmleora chun sábháilteacht othar agus comhlíonadh
lipéadaithe a mhéadú. Is é an bunachar sonraí seo, a cruthaíodh trí úsáid a bhaint as Uirlis
Riaracháin SLS (AT), bogearraí bainistíochta an chórais a ligeann do chógaslann foirmleoir
drugaí a chruthú agus a rialú go héasca, lena n-áirítear cógais, tiúchana agus rialacha atá
ceadaithe ar an láithreán, ag leathnú scóip tionchair na cógaisíochta go dtí an pointe. ullmhú
cógais. Tá anAT cuireann sé ar chumas cógaslainne ospidéil:

Gnéithe / Sochair
• Foirmle a chruthú go tapa agus go héasca a chuimsíonn drugaí atá ceadaithe ag ospidéil,
arna gcumasc le beartais ospidéil, mar aon le riachtanais an Chomh-Choimisiúin (TJC), agus
treoirlínte lipéadaithe Chumann Ainéistéiseolaíochta Mheiriceá (ASA) agus ISO.
• Rialú a dhéanamh ar imscaradh na foirmle, na cumraíochta, pacáistí úsáideora SLS agus
nuashonruithe bogearraí ar aon PCS SLS
• Foirmlí saincheaptha atá faofa ag an suíomh a luchtú ar gach PCS SLS ionas go mbeidh siad
ar fáil do chliniceoirí ag an bpointe ullmhúcháin agus riaracháin chun cógais a fhíorú, a
aithint agus a dhearbhú chun sábháilteacht othar a mhéadú agus earráidí cógais a laghdú
• Laghdú a dhéanamh ar an méid ama a chaitear ar pháipéar láimhe ag coinneáil
comhlíonadh 340B nuair a úsáidtear é i gcomhar le SLS-WAVE Cuimsíonn SLS síntiús bliana
le Bunachar Sonraí Drugaí Bunúsach Lexicomp ™. Chun an MDD a áireamh le taifid drugaí, is
féidir le húsáideoirí bunachar Lexicomp, a mbunachar sonraí féin a iompórtáil nó drugaí a
chur leis de láimh.

Sonraíochtaí
Molta - Ceanglais maidir leAT Freastalaí
Crua-earraí: Intel Quad Core (i5, i7 nó Xeon) le 4 chroí, 8 GB RAM
Spás Tiomáint Crua: Spás saor in aisce 5 GB ar a laghad le cur i bhfeidhm. Iomlán molta 30
GB ag an suiteáil
Ríomhaire OS: Windows® 7, Windows 10, Windows Server 2008, 2012R2 agus 2016.
Teastaíonn 64-giotán.

Molta - Ceanglais maidir leAT Cliant
Tacaíocht Brabhsálaí: Internet Explorer IE 8 nó níos nuaí
Rún Scáileáin: 1440 x 900 ar a laghad; bain úsáid as clónna réamhshocraithe brabhsálaí
OS ríomhaire: Windows® 7 nó níos nuaí
Iarratais: Excel® 2003 nó níos mó chun tuarascálacha a oscailt
Sínigh Aonair:AT Bainistíocht Úsáideoirí ag úsáid Eolaire Gníomhach Microsoft®

