Safe Label System®
Administration Tool (AT)
SL - Slovenski Jezik
Pregled
Še nikoli prej ni bilo lažje opolnomočiti vsakega področja priprave zdravil s farmacevtskim
nadzorom in skladnostjo.Kodonika Station of Care System (SLS) Point of Care Station (PCS)
sedi povsod, kjer so zdravila pripravljena, in uporablja integrirano podatkovno bazo
podatkov, da poveča varnost pacientov in skladnost z označevanjem. Ta baza podatkov,
ustvarjena z orodjem za upravljanje SLS (AT), je programska oprema za upravljanje sistema,
ki lekarni omogoča enostavno ustvarjanje in nadzor formulacije zdravil, vključno z zdravili,
koncentracijami in pravili za uporabo, odobrenimi na mestu, s čimer razširi obseg
lekarniške dejavnosti priprave zdravil. TheAT omogoča bolnišnični lekarni:

Značilnosti / prednosti
• Hitro in enostavno ustvarite formular, ki vključuje zdravila, odobrena v bolnišnicah,
združena z bolnišničnimi politikami, skupaj z zahtevami Skupne komisije (TJC) ter
smernicami Ameriškega združenja za anesteziologijo (ASA) in ISO
• Nadzirajte uvajanje formularja, konfiguracije, uporabniških paketov SLS in posodobitev
programske opreme na kateri koli PCS SLS
• V vsak PCS SLS naložite prilagojene formularje, prilagojene spletnemu mestu, tako da so
na voljo zdravnikom na mestu priprave in dajanja za varno preverjanje, prepoznavanje in
potrjevanje zdravil za povečanje varnosti pacientov in zmanjšanje napak pri zdravljenju
• Zmanjšajte čas, porabljen za ročno papirologijo, da ohranite skladnost z 340B, če se
uporablja skupaj s SLS-WAVE. SLS vključuje enoletno naročnino na Lexicomp ™ Basic Drug
Database. Za zapolnitev MDD z evidencami zdravil lahko uporabniki uvozijo bazo podatkov
Lexicomp, lastno bazo podatkov ali ročno dodajo zdravila.

Specifikacije
Priporočeno - Zahteve zaAT Strežnik
Strojna oprema: Intel Quad Core (i5, i7 ali Xeon) s 4 jedri, 8 GB RAM-a
Prostor na trdem disku: Najmanj 5 GB prostora za uporabo. Priporočljivo 30 GB ob
namestitvi
Računalniški OS: Windows® 7, Windows 10, Windows Server 2008, 2012R2 in 2016.
Potreben je 64-bit.
Priporočeno - Zahteve zaAT Naročnik

Podpora za brskalnik: Internet Explorer IE 8 ali novejši
Ločljivost zaslona: najmanj 1440 x 900; uporabite privzete pisave brskalnika
Računalniški OS: Windows® 7 ali novejši
Aplikacije: Excel® 2003 ali novejši za odpiranje poročil
Enotna prijava:AT Upravljanje uporabnikov z uporabo Microsoft® Active Directory

