Safe Label System®
Administration Tool (AT)
LV - latviešu valoda
Pārskats
Nekad agrāk nav bijis vieglāk dot iespēju katram medikamenta sagatavošanas apgabalam ar
aptiekas līmeņa uzraudzību un atbilstību.Kodonika Drošas etiķešu sistēmas (SLS) aprūpes
punkts (PCS) atrodas visur, kur tiek gatavotas zāles, un izmanto integrēto zāļu datubāzi, lai
palielinātu pacientu drošību un ievērotu marķējumu. Šī datu bāze, kas izveidota, izmantojot
VZD administrēšanas rīku (AT), ir sistēmas pārvaldības programmatūra, kas ļauj aptiekai
viegli izveidot un kontrolēt zāļu formulējumu, ieskaitot vietnes apstiprinātus
medikamentus, koncentrācijas un lietošanas noteikumus, paplašinot aptiekas ietekmes
iespējas līdz vietai. medikamentu sagatavošanu. TheAT ļauj slimnīcas aptiekai:

Funkcijas / ieguvumi
• Ātri un viegli izveidojiet zāļu formu, kurā iekļauti slimnīcā apstiprināti medikamenti, kas
apvienoti ar slimnīcu politiku, kā arī ar Apvienotās komisijas (TJC) prasībām un Amerikas
Anestezioloģijas biedrības (ASA) un ISO marķēšanas vadlīnijām.
• Kontrolēt formulas, konfigurācijas, SLS lietotāja pakotņu un programmatūras
atjauninājumu izvietošanu jebkuram SLS PCS
• Katrā SLS PCS ielādējiet vietnes apstiprinātus, pielāgotus veidlapas tā, lai tie būtu
pieejams ārstiem sagatavošanas un ievadīšanas vietā, lai droši pārbaudītu, identificētu un
apstiprinātu zāles, lai palielinātu pacientu drošību un mazinātu zāļu lietošanas kļūdas
• Samaziniet laiku, kas pavadīts manuālai dokumentu noformēšanai, saglabājot 340B
atbilstību, ja to lieto kopā ar SLS-WAVE. SLS ietver viena gada abonementu Lexicomp ™ zāļu
pamata datu bāzei. Lai MDD aizpildītu ar narkotiku ierakstiem, lietotāji var importēt
Lexicomp datu bāzi, savu datu bāzi vai manuāli pievienot narkotikas.

Specifikācijas
Ieteicams - PrasībasAT Serveris
Aparatūra: Intel Quad Core (i5, i7 vai Xeon) ar 4 kodoliem, 8 GB RAM
Vieta cietajā diskā: vismaz 5 GB brīvas vietas lietošanai. Ieteicams instalēt kopā 30 GB
Datora operētājsistēma: Windows® 7, Windows 10, Windows Server 2008, 2012R2 un
2016. Nepieciešams 64 bitu.
Ieteicams - PrasībasAT Klients

Pārlūka atbalsts: Internet Explorer IE 8 vai jaunāka
Ekrāna izšķirtspēja: vismaz 1440 x 900; izmantojiet noklusējuma pārlūka fontus
Datora operētājsistēma: Windows® 7 vai jaunāka
Lietojumprogrammas: Excel® 2003 vai jaunāka, lai atvērtu pārskatus
Vienreizēja pierakstīšanās:AT Lietotāju pārvaldība, izmantojot Microsoft® Active Directory

