Safe Label System®
Administration Tool (AT)
HU - magyar
Áttekintés
Soha nem volt egyszerűbb minden gyógyszerkészítési területet felhatalmazni gyógyszertári
szintű felügyelet és megfelelés mellett.Codonics A biztonságos címkézési rendszer (SLS)
Point of Care Station (PCS) a gyógyszerek előállításának helyén áll, és az integrált
gyógyszeradatbázist használja a betegek biztonságának növelésére és a címkézési előírások
betartására. Ez az adatbázis, amelyet az SLS Administration Tool (AT) segítségével hoztak
létre, a rendszer felügyeleti szoftvere, amely lehetővé teszi a gyógyszertár számára a
gyógyszerkészítmények egyszerű elkészítését és ellenőrzését, beleértve a helyben
jóváhagyott gyógyszereket, koncentrációkat és felhasználási szabályokat, kiterjesztve a
gyógyszertár hatáskörét a pontig. a gyógyszerkészítés előkészítése. AAT lehetővé teszi a
kórházi gyógyszertár számára, hogy:

Jellemzők és előnyök
• Gyorsan és egyszerűen elkészítheti a kórházak által jóváhagyott gyógyszereket tartalmazó,
a kórházi irányelvekkel összevont, a Közös Bizottság (TJC) követelményeivel, az Amerikai
Aneszteziológiai Társasággal (ASA) és az ISO címkézési irányelveivel kombinált formulát.
• Ellenőrizheti az űrlap, a konfiguráció, az SLS felhasználói csomagok és a szoftverfrissítések
telepítését bármely SLS PCS-re
• Töltsön be minden helyhez jóváhagyott, testre szabott formanyomtatványt minden SLS
PCS-be, hogy azok legyenek
az orvosok rendelkezésére áll az elkészítés és az alkalmazás időpontjában a gyógyszerek
biztonságos ellenőrzéséhez, azonosításához és megerősítéséhez a beteg biztonságának
növelése és a gyógyszeres hibák csökkentése érdekében
• Csökkentse a kézi papírmunkára fordított időt, fenntartva a 340B megfelelőséget, ha SLSWAVE-vel együtt használják. Az SLS egyéves előfizetéssel rendelkezik a Lexicomp ™ Basic
Drug Database-re. Az MDD kábítószer-nyilvántartásokkal való feltöltése érdekében a
felhasználók importálhatják a Lexicomp adatbázist, saját adatbázisukat, vagy manuálisan
adhatnak hozzá drogokat.

Specifikációk
Ajánlott - Követelmények a következőre:AT szerver
Hardver: Intel Quad Core (i5, i7 vagy Xeon) 4 maggal, 8 GB RAM-mal

Merevlemez-hely: Legalább 5 GB szabad hely az alkalmazáshoz. Összesen 30 GB ajánlott
telepítéskor
Számítógépes operációs rendszer: Windows® 7, Windows 10, Windows Server 2008,
2012R2 és 2016. 64 bites szükséges.
Ajánlott - Követelmények a következőre:AT Ügyfél
Böngésző támogatás: Internet Explorer IE 8 vagy újabb
Képernyőfelbontás: Legalább 1440 x 900; használja az alapértelmezett böngésző
betűtípusokat
Számítógépes operációs rendszer: Windows® 7 vagy újabb
Alkalmazások: Excel® 2003 vagy újabb a jelentések megnyitásához
Egyszeri bejelentkezés:AT Felhasználókezelés a Microsoft® Active Directory használatával

