Safe Label System®
Administration Tool (AT)
TR - Türkçe
Genel Bakış
Her ilaç hazırlama alanını eczane düzeyinde denetim ve uyumlulukla güçlendirmek hiç bu
kadar kolay olmamıştı.Kodonik Güvenli Etiket Sistemi (SLS) Bakım Noktası İstasyonu (PCS),
ilaçların hazırlandığı her yerde bulunur ve hasta güvenliğini ve etiketleme uyumluluğunu
artırmak için entegre formüler veritabanını kullanır. SLS Administration Tool (AT)
kullanılarak oluşturulan bu veritabanı, eczanelerin, saha onaylı ilaçlar, konsantrasyonlar ve
kullanım kuralları dahil olmak üzere bir ilaç formülünü kolayca oluşturmasına ve kontrol
etmesine olanak tanıyan ve eczanenin etki alanını bu noktaya kadar genişleten sistem
yönetim yazılımıdır. ilaç hazırlama.AT bir hastane eczanesinin şunları yapmasını sağlar:

Özellikler / Faydalar
• Ortak Komisyon (TJC) gereksinimleri ve Amerikan Anesteziyoloji Derneği (ASA) ve ISO
etiketleme yönergeleri ile birlikte hastane politikalarıyla birleştirilen, hastane onaylı ilaçları
bir araya getiren bir formüler hızlı ve kolay bir şekilde oluşturun
• Formüler, konfigürasyon, SLS kullanıcı paketleri ve yazılım güncellemelerinin herhangi bir
SLS PCS'ye dağıtımını kontrol edin
• Her SLS PCS'ye saha onaylı, özelleştirilmiş formüler yükleyin, böylece
Hasta güvenliğini artırmak ve ilaç hatalarını azaltmak için ilaçları güvenli bir şekilde
doğrulamak, tanımlamak ve onaylamak için hazırlık ve uygulama noktasında klinisyenlere
sunulur
• SLS-WAVE SLS ile birlikte kullanıldığında 340B uyumluluğunu koruyarak manuel evrak
işlerinde harcanan zamanı azaltın SLS, Lexicomp ™ Temel İlaç Veritabanına bir yıllık
abonelik içerir. MDD'yi ilaç kayıtlarıyla doldurmak için kullanıcılar Lexicomp veri tabanını,
kendi veri tabanını içe aktarabilir veya ilaçları manuel olarak ekleyebilir.

Teknik Özellikler
Önerilen - GereksinimlerAT Sunucu
Donanım: 4 çekirdek, 8 GB RAM ile Intel Dört Çekirdekli (i5, i7 veya Xeon)
Sabit Disk Alanı: Uygulama için minimum 5 GB boş alan. Yükleme sırasında toplam 30 GB
önerilir
Bilgisayar İşletim Sistemi: Windows® 7, Windows 10, Windows Server 2008, 2012R2 ve
2016. 64-bit gereklidir.

Önerilen - GereksinimlerAT Müşteri
Tarayıcı Desteği: Internet Explorer IE 8 veya daha yenisi
Ekran Çözünürlüğü: Minimum 1440 x 900; varsayılan tarayıcı yazı tiplerini kullan
Bilgisayar İşletim Sistemi: Windows® 7 veya daha yenisi
Uygulamalar: Raporları açmak için Excel® 2003 veya üstü
Tek seferlik:AT Microsoft® Active Directory kullanarak Kullanıcı Yönetimi

