Safe Label System®
Administration Tool (AT)
LT - lietuvių kalba
Apžvalga
Niekada anksčiau nebuvo lengviau įgalinti kiekvieną vaistų ruošimo sritį, prižiūrint ir
laikantis vaistinės lygio reikalavimų.Kodonikai Saugios etikečių sistemos (SLS) priežiūros
punktas (PCS) yra visur, kur tik paruošiami vaistai, ir naudoja integruotą receptų duomenų
bazę, kad padidintų pacientų saugą ir atitiktų etiketes. Ši duomenų bazė, sukurta naudojant
SLS administravimo įrankį (AT), yra sistemos valdymo programinė įranga, leidžianti
vaistinei lengvai sukurti ir kontroliuoti vaisto receptą, įskaitant vietoje patvirtintus vaistus,
koncentracijas ir vartojimo taisykles, išplečiant vaistinės įtakos apimtį iki taško. vaistų
paruošimo. TheAT leidžia ligoninės vaistinei:

Savybės / Privalumai
• Greitai ir lengvai sukurkite receptą, kuriame būtų patvirtinti ligoninės patvirtinti vaistai,
sujungtas su ligoninės politika, kartu su Jungtinės komisijos (TJC) reikalavimais ir Amerikos
anesteziologijos draugijos (ASA) ir ISO ženklinimo gairėmis.
• Kontroliuokite formalų, konfigūracijos, SLS vartotojo paketų ir bet kurios SLS PCS
programinės įrangos atnaujinimų diegimą
• Į kiekvieną SLS PCS įkelkite vietoje patvirtintus, pritaikytus formalumus
Paruošimo ir vartojimo metu gydytojai gali saugiai patikrinti, identifikuoti ir patvirtinti
vaistus, kad padidintų pacientų saugumą ir sumažintų vaistų vartojimo klaidas
• Sumažinkite laiką, praleistą atliekant rankinius dokumentus, išlaikant 340B atitiktį, kai
naudojamas kartu su SLS-WAVE. SLS apima vienerių metų „Lexicomp ™“ pagrindinių vaistų
duomenų bazės prenumeratą. Norėdami užpildyti MDD narkotikų įrašais, vartotojai gali
importuoti „Lexicomp“ duomenų bazę, savo duomenų bazę arba pridėti narkotikų rankiniu
būdu.

Specifikacijos
Rekomenduojama - reikalavimaiAT Serveris
Aparatinė įranga: „Intel Quad Core“ („i5“, „i7“ arba „Xeon“) su 4 branduoliais, 8 GB RAM
Kietojo disko vieta: mažiausiai 5 GB laisvos vietos pritaikymui. Rekomenduojama įdiegti iš
viso 30 GB
Kompiuterio OS: „Windows® 7“, „Windows 10“, „Windows Server 2008“, 2012R2 ir 2016.
Reikalinga 64 bitų.

Rekomenduojama - reikalavimaiAT Klientas
Naršyklės palaikymas: „Internet Explorer IE 8“ arba naujesnė
Ekrano skiriamoji geba: mažiausiai 1440 x 900; naudoti numatytuosius naršyklės šriftus
Kompiuterio OS: „Windows® 7“ arba naujesnė
Programos: „Excel® 2003“ ar naujesnė, kad atidarytumėte ataskaitas
Vienkartinis prisijungimas:AT Vartotojų valdymas naudojant „Microsoft® Active Directory“

