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1. Wprowadzenie do oprogramowania
Oprogramowanie do zarządzania danymi (ang. Data Management Software), nazywane dalej
„DMS” używane jest głównie do zarządzania danymi testów wykonanych za pomocą urządzeń
firmy Micropoint Biotechnologies Co., Ltd. (nazywanej dalej „Micropoint”), a także instrumentów
POCT i raportów z informacjami o pacjentach. Obsługuje ono zarówno produkty serii qLabs, jak i
produkty serii mLabs.

2. Sposób obsługi

2.1. Logowanie/wylogowywanie użytkownika
Po uruchomieniu oprogramowania DMS wyświetlony zostanie ekran logowania użytkownika.
Po pierwszym uruchomieniu oprogramowania należy wpisać swoją nazwę użytkownika i hasło
(domyślnie jest to „admin” i „mbi”), aby zalogować się do oprogramowania. Aby ułatwić kolejne
logowania, można zaznaczyć (domyślnie nie zaznaczone) pole wyboru opcji Zapisz hasło (patrz
Rysunek 1).

Rysunek 1
Aby się wylogować, wystarczy kliknąć przycisk Przełącz użytk. (patrz Rysunek 2).

Rysunek 2
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2.2. Ustawienia ogólne
Ustawienia ogólne obejmują ustawienia informacji ogólnych, zarządzanie użytkownikami,
modyfikowanie zakresu referencyjnego, wyświetlanie informacji o konfiguracji, zarządzanie
informacjami o pacjentach, dostosowywanie ustawień własnych itp.

2.2.1. Informacje ogólne
Informacje ogólne obejmują takie dane, jak Oddział, Lekarz, Rodzaj próbki, Typ pacjenta; można
je dodawać, modyfikować lub usuwać w razie potrzeby. Po uzupełnieniu tych ustawień należy
kliknąć przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany (patrz Rysunek 3).

2.2.2 .Zarządzanie użytkownikami

Rysunek 3

Zarządzanie użytkownikami obejmuje zarządzanie nazwami użytkowników oraz ich
uprawnieniami. Istnieją dwa rodzaje użytkowników: administrator i normalny użytkownik,
tworzony przez administratora. Administrator ma uprawnienia do dodawania, modyfikowania
lub usuwania zwykłych użytkowników, a także do resetowania ich haseł (patrz Rysunek 4).

Rysunek 4
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2.2.3. Zakres referencyjny
Zakres referencyjny obejmuje takie parametry, jak Element podrzędny, Górna granica/Dolna
granica, Jednostka, Górna granica wieku/Dolna granica wieku, Płeć, Uwagi itp. Można je
dodawać, modyfikować lub usuwać w razie potrzeby. Po uzupełnieniu tych ustawień należy
kliknąć przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany (patrz Rysunek 5).
Uwaga:
1. Przycisk Dodaj/Usuń służy do dodawania lub usuwania całego wiersza. Aby zmodyfikować
konkretną wartość, należy kliknąć dwukrotnie wybraną pozycję.
2. W przypadku zmodyfikowania zakresu referencyjnego, zmodyfikowany zakres będzie
obowiązywał dla wszystkich wyników testów.

2.2.4. Zarządzanie pacjentami

Rysunek 5

Na tym ekranie można dodawać, modyfikować lub usuwać dane pacjentów takie, jak Nr ID
pacjenta, Imię i nazwisko, Wiek, Płeć itp. Po uzupełnieniu tych ustawień należy kliknąć przycisk
Zapisz, aby zapisać zmiany (patrz Rysunek 6).

Rysunek 6
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2.2.5. Dostosowywanie ustawień
Użytkownik może dostosować ustawienia takie, jak Nr próbki oraz Godzina rozpoczęcia testu Po
uzupełnieniu tych ustawień należy kliknąć przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany (patrz Rysunek 7).
Lokalizacja nr próbki: Można wybrać jedną z dostępnych opcji: Nr próbki (domyślnie), Nr ID
pacjenta lub Nr łóżka.
Godzina rozpoczęcia testu: Pole wyboru wyświetlania godziny rozpoczęcia testu nie jest
domyślnie zaznaczone.

Rysunek 7

2.3. Ustawienia systemu
Ustawienia systemu obejmują ustawienia lokalne, ustawienia stacji bazowej eStation, ustawienia
drukowania oraz zarządzanie urządzeniami i informacje systemowe.

2.3.1. Ustawienia lokalne
Ustawienia lokalne serwera obejmują adres IP oraz nr portu. Lokalny adres IP jest odczytywany
automatycznie, a domyślny numer portu to 5001. W razie potrzeby ustawienia te można zmienić.
Po uzupełnieniu tych ustawień należy kliknąć przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany (patrz Rysunek
8).
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Rysunek 8

2.3.2. Ustawienia sieciowe stacji bazowej eStation

Stację bazową eStation podłącza się za pomocą kabla do przesyłania danych; konieczne jest
skonfigurowanie odpowiednich ustawień, po czym należy zapisać zmiany klikając przycisk
Zapisz. Są to ustawienia serwera i ustawienia lokalne, przy czym te pierwsze obejmują adres IP i
numer portu.
Ustawienia lokalne obejmują następujące pozycje: Adres IP, Maska, Brama oraz Urządzenie. Po
uzupełnieniu tych ustawień należy kliknąć przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany (patrz Rysunek 9).

Rysunek 9
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2.3.3. Ustawienia drukowania
Ustawienia drukowania obejmują następujące pozycje: Szablon, Nazwa szpitala, Zadeklarowana
oraz Okno podglądu. Po uzupełnieniu tych ustawień należy kliknąć przycisk Zapisz, aby zapisać
zmiany (patrz Rysunek 10).
Szablon: System wyposażony jest w dwa szablony podstawowe do wyboru: Page_Base_a4_12_
en oraz Page_Base_a5_12_en. Szablony drukowania można importować z zewnątrz, można też
usuwać niepotrzebne szablony.
Nazwa szpitala: Nazwa raportu może być edytowana.
Zadeklarowana: Pole można dowolnie edytować.
Okno podglądu: Służy do podglądu aktualnych ustawień szablonu.

Rysunek 10
Procedura importowania szablonu z zewnątrz, krok po kroku:
• Kliknij przycisk Importuj i wybierz ścieżkę dostępu do szablonów, następnie wybierz szablon
do zaimportowania (patrz Rysunek 11).

Rysunek 11
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• Kliknij przycisk OK, wyświetlony zostanie komunikat „Zaimportowano(patrz Rysunek 12).

Rysunek 12
• Zaimportowane szablony będą wyświetlane na liście rozwijanej Szablon, z której można
wybrać żądany szablon i wyświetlić jego podgląd (patrz Rysunek 13).

Rysunek 13
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2.3.4. Zarządzanie urządzeniami
Zarządzanie urządzeniami obejmuje Listę urządzeń i Aktualizację (patrz Rysunek 14).
Lista urządzeń obejmuje Numer seryjny oraz Oddział. Urządzenia można dodawać do listy,
usuwać je i modyfikować w razie potrzeby. Po ukończeniu edytowania należy kliknąć przycisk
Zapisz. Lista rozwijana Oddział jest zgodna z listą oddziałów wyświetlaną na ekranie informacji
ogólnych. W przypadku usunięcia oddziału, pozycje na liście rozwijanej zostaną odpowiednio
zaktualizowane.

Rysunek 14
Aktualizacja urządzenia obejmuje następujące pozycje: Nr seryjny urządzenia, Wersja, Katalog,
Postęp modernizacji, Wybór pliku oraz Aktualizacja (Zmodern.). Za pomocą funkcji aktualizacji
można aktualizować zarówno oprogramowanie w urządzeniach qLabs, jak i urządzeniach
eStation (patrz Rysunek 15).

Rysunek 15
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Procedura aktualizowania urządzenia, krok po kroku:
1. Podłącz urządzenie do komputera przez kabel do przesyłania danych, aby przełączyć
urządzenie w tryb online. Informacje o urządzeniu wyświetlane będą na ekranie aktualizacji
urządzenia w oprogramowaniu DMS (patrz Rysunek 16).

Rysunek 16
2. Kliknij przycisk Wybór pliku i wybierz nową wersję do zaktualizowania(patrz Rysunek 17).

Rysunek 17
3. Po wybraniu nowej wersji wyświetlona zostanie ścieżka dostępu do pliku w katalogu plików.
Należy wtedy kliknąć przycisk aktualizacji (Zmodern.) i zaczekać do ukończenia procesu (patrz
Rysunek 18).
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Rysunek 18

2.3.5. Informacje o systemie
Informacje o systemie obejmują takie opcje, jak przywracanie systemu i wykonywanie kopii
zapasowej systemu. Po uzupełnieniu tych ustawień należy kliknąć przycisk Zapisz, aby zapisać
zmiany (patrz Rysunek 19).
Wykonywanie kopii zapasowej systemu: Użytkownik może wybrać opcję automatycznego
tworzenia kopii zapasowej systemu. W takim przypadku należy wybrać częstotliwość tworzenia
kopii oraz ścieżkę jej zapisywania. Nowy plik kopii zapasowej będzie automatycznie zastępował
stary plik i lokalnie zapisany będzie tylko najnowszy plik z kopią zapasową systemu. Pliki, których
kopię zapasową wykonał pomyślnie system, można użyć do przywracania systemu.

Rysunek 19
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2.4. Zarządzanie danymi
Zarządzanie danymi służy gównie do zarządzania wynikami testów i informacjami o pacjentach,
może służyć do wczytywania, wyszukiwania, usuwania i drukowania danych. Za pomocą tej
funkcji można też edytować informacje o pacjentach.
Zwykły widok ekranu obejmuje obszar wyszukiwania informacji i obszar informacji o pacjentach.
W obszarze wyszukiwania informacji można uzupełnić pole Typ urządzenia, Operator,
Pozycja testu, Nr próbki, Nr ID pacjenta, Imię i nazwisko pacjenta, Data rozpoczęcia testu,
Data zakończenia testu. Następnie należy kliknąć przycisk zapytania i wyświetlone zostaną
wyniki zwykłego zapytania. Kliknij przycisk resetowania (zerowania) zapytania, aby wyczyścić
kryteria zapytania i wyświetlić wszystkie wyniki testów. Kliknij przycisk eksportowania, aby
wyeksportować wyniki testów spełniające kryteria wyszukiwania (patrz Rysunek 20).
Użytkownicy mogą zapisywać, usuwać i drukować żądane dane w razie potrzeby. Po
zmodyfikowaniu ustawień należy kliknąć przycisk Zapisz.

Rysunek 20
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Obszar informacji o pacjentach
W tym obszarze można edytować informacje o pacjentach, w tym unikalny nr ID pacjenta
ambulatoryjnego/szpitalnego. Jeśli wprowadzono już nr ID pacjenta w formularzu informacji o
pacjencie, system automatycznie uzupełni pozostałe informacje, takie jak imię i nazwisko, wiek
i płeć. Po uzupełnieniu tych ustawień należy kliknąć przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany (patrz
Rysunek 21).

Rysunek 21
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2.4.1. Wysyłanie danych
2.4.1.1. Wysyłanie danych w przypadku urządzeń qLabs
Istnieją dwa sposoby wysyłania danych. Przed przejściem do kolejnego etapu należy jednak
sprawdzić, czy urządzenie pracuje w trybie online.
1. Z poziomu urządzenia wybierz magazyn danych i wyświetl dane historyczne:

A. Kliknij przycisk Wyślij (patrz Rysunek 22), aby
wysłać dane.

Rysunek 22

B. Wyślij dane z urządzenia do komputera
(patrz Rysunek 23).

Rysunek 23
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C. Z poziomu ekranu zarządzania danymi sprawdź, czy dane zostały pomyślnie wysłane.
Pomyślnie wysłane dane powinny być wyświetlone na ekranie (patrz Rysunek 24).

Rysunek 24
2. Z poziomu oprogramowania DMS:
A. Na ekranie zarządzania danymi kliknij przycisk Wyślij znajdujący się w dolnej części ekranu,
co spowoduje wyświetlenie okna ustawień parametrów przesyłania danych (Wyślij ustawienia
warunków). Dostosuj odpowiednio parametry i kliknij przycisk OK (patrz Rysunek 25).

Rysunek 25
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B. Z poziomu ekranu zarządzania danymi sprawdź, czy dane zostały pomyślnie wysłane.
Pomyślnie wysłane dane powinny być wyświetlone na ekranie (patrz Rysunek 26).

Rysunek 26
2.4.1.2. Wysyłanie danych w przypadku urządzeń mLabs
Najpierw należy sprawdzić, czy instrument mLabs jest podłączony do komputera i czy pracuje w
trybie online.
1. Skonfiguruj ustawienia sieciowe w instrumencie mLabs tak, aby adres IP i numer portu
były zgodne z ustawieniami w oprogramowaniu DS (patrz Rysunek 27).

Rysunek 27
2. Wybierz dane do wysłania w instrumencie mLabs i kliknij przycisk Wyślij, aby przesłać dane do
oprogramowania DMS (patrz Rysunek 28).
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Rysunek 28
3. Z poziomu ekranu zarządzania danymi sprawdź, czy dane zostały pomyślnie wczytane.
Pomyślnie wysłane dane powinny być wyświetlone na ekranie (patrz Rysunek 29).

Rysunek 29
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2.4.2. Wykres trendów
Wykres trendów jest dostępny tylko dla elementu INR, używane głównie do analizowania
wyników testu pacjenta dla określonego zakresu danych i wyświetlania ich w postaci wykresu
(patrz Rysunek 30).

Rysunek 30

2.4.3. Drukowanie danych
Użytkownik może wybrać tryb drukowania i przejść do ekranu podglądu wydruku. Na tym
ekranie można skonfigurować poszczególne parametry. Zobacz przykład poniżej.
Kolejne etapy drukowania:
• Wybierz dane do wydrukowania, kliknij przycisk Drukuj, następnie przejdź do ekranu
podglądu wydruku (patrz Rysunek 31).

Rysunek 31
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• Sprawdź, czy w raporcie z inspekcji nie ma żadnych błędów. Jeśli tak, wyjdź z ekranu
drukowania i powróć na ekran danych, aby skorygować błąd. Następnie kliknij przycisk Drukuj,
aby zakończyć (patrz Rysunek 32).

Rysunek 32
• Kliknięcie przycisku Drukuj spowoduje wyświetlenie okna ustawień drukowania. Po
skonfigurowaniu ustawień należy kliknąć przycisk Drukuj (patrz Rysunek 33).

Rysunek 33
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3. Menu Pomoc
W menu Pomoc wyświetlany jest numer wersji oprogramowania głównego, numer wersji bazy
danych oraz instrukcja obsługi (patrz Rysunek 34).

Rysunek 34

Micropoint Biotechnologies Co., Ltd.
2F/3F/6F, Nr. 3, Industry 5 Road
Shekou, Shenzhen, Guangdong
Chiny, 518067
Tel. +86 755 86296766
Faks: +86 755 86673903
E-mail : customerservice@micropointbio.com
www. micropointbio.com
©2019 Micropoint Biotechnologies Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Chinach.
Micropoint® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Micropoint Bioscience, Inc.
Nr. kat. 520-00094, wer. A1 2019-05

