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Tekninen tuki
Jos sinulla on kysyttävää tai huomautettavaa PharmGuard® Server -järjestelmän (mukaan lukien 
PharmGuard® Server -verkkoportaali tai PharmGuard® Device Reports) toiminnasta, soita seuraavassa 
annettuun numeroon tai ota yhteyttä paikalliseen Smiths Medicalin asiakaspalvelun edustajaan. 
Smiths Medical auttaa PharmGuard® Server -järjestelmän toiminnassa ja käytössä.

 Valmistaja:
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 Yhdysvallat
Puh: 1 800 258 5361 (Yhdysvallat/CA)
Puh: +1 614 210 7300

 Edustaja Euroopassa
Smiths Medical International Ltd. 
1500 Eureka Park, Lower Pemberton
Ashford, Kent, TN25 4BF, Yhdistynyt kuningaskunta
Puh: +44 (0)1233 722100

www.smiths-medical.com 

Symbolit

Lue käyttöohjeet

Eräkoodi

Luettelonumero

Valmistaja

Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä

http://www.smiths-medical.com


Sivu 3

Tärkeitä huomautuksia
Perehdy ennen PharmGuard® Server software -järjestelmän käyttöä käyttäjän ja järjestelmänvalvojan 
oppaaseen tai verkkoportaalin kautta saatavaan verkko-oppaaseen käyttäjäroolisi mukaan. 

Laitoksen on noudatettava selvästi määritettyä prosessia ja ohjeistettava käyttäjää PharmGuard® Server 
-verkkoportaalin ja PharmGuard® Server software -järjestelmän asianmukaisessa käytössä. Tämän 
käyttöoppaan tarkoitus on täydentää kyseisiä ohjeita. Tee vain ne toimenpiteet, joihin sinut on perehdytetty.

Tässä käyttöohjeessa mainittuja erityisiä pumppuja ei välttämättä ole saatavilla alueellasi. Lisätietoja saat 
ottamalla yhteyttä Smiths Medical -edustajaan.

Huomautuksia: 

• Saat lisätietoa PharmGuard® Server -verkkoportaalin käyttäjätilistäsi, käyttäjätiliisi määritetystä 
turvarooleista ja tietoa PharmGuard® Server -verkkoportaalin käyttöoikeuksistasi ottamalla 
yhteyttä PharmGuard® Server -järjestelmänvalvojaan.

• Tässä käyttöohjeessa ja järjestelmänvalvojan ohjeessa annetut tiedot koskevat vain PharmGuard®-
palvelinohjelmistoa. Tuettuja pumppuja koskevat yksityiskohtaiset ohjeet, tekniset tiedot, 
varoitukset, takuu ja muut käyttötiedot ovat pumppujen mukana toimitetuissa tiedoissa.
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Luku 1  Johdanto

Käyttöaiheet: PharmGuard® Server software -ohjelma (PGS) on tarkoitettu tiedon keräämiseen 
lääkinnällisistä laitteista ja sen jakamiseen niihin turvallisella tavalla.

Tässä oppaassa annetaan PharmGuard® Server -verkkoportaalin ominaisuuksien käyttöohjeita, 
mukaan lukien:

• laitteen pakettien käyttöönoton hallinta

• laitteen tiedonsiirtoyhteyden tarkasteleminen 

• hallinnollisten ja laitekohtaisten raporttien tarkasteleminen 

• PharmGuard® Server software -ohjelman eri osien hallinta ja määrittäminen. 

Huomautus: Käyttäjätilille määritetyn roolin/käyttöoikeuden mukaan käyttäjällä voi olla käyttöoikeudet 
joihinkin tässä PharmGuard® Server -palvelimen käyttäjän ja järjestelmänvalvojan oppaassa kuvattuihin 
ominaisuuksiin. Tietoa käyttäjätilistä ja sen käytettävissä olevista käyttöoikeuksista saa ottamalla yhteyttä 
PharmGuard® Server -järjestelmänvalvojaan.

TÄRKEÄÄ! Organisaation on noudatettava selvästi määritettyä prosessia käyttäjätilien, turvaroolien ja 
käyttöoikeuksien hallinnoinnissa ja huolehdittava siitä, että käyttäjä on asianmukaisesti perehdytetty 
PharmGuard® Server -verkkoportaalin ominaisuuksiin ennen käyttöoikeuden ja kirjautumistietojen antamista 
PharmGuard® Server -verkkoportaaliin.

Järjestelmänvalvojat: PharmGuard® Server Technical Deployment Guide -oppaassa (tekninen käyttöönotto-
opas) on yksityiskohtaisempaa tietoa PharmGuard® Server software -ohjelman osista, yhteentoimivuudesta 
ja määrityksistä.
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Luku 2  Aloittaminen
Järjestelmänvalvojan vastuulla on tyypillisesti PharmGuard® Server -verkkoportaalin käyttäjätilien 
määrittäminen ja verkkoportaaliin pääsyyn tarvittavien URL-osoitteiden samoin kuin sisäänkirjaukseen 
tarvittavien käyttäjänimi- ja tunnussanatietojen antaminen käyttäjille.

Käyttäjätilejä koskevissa kysymyksissä on otettava yhteyttä PharmGuard®-verkonvalvojaan.

PharmGuard® Server -verkkoportaaliin sisäänkirjautuminen
1. Avaa Microsoft® Internet Explorer® -selain.

2. Anna Internet Explorer® -selaimen osoitekenttään PharmGuard® Server -verkkoportaalin osoite 
ja valitse Enter.

3. Anna sisäänkirjausnäytössä PharmGuard® Server -käyttäjänimi ja -tunnussana ja valitse 
Kirjaudu sisään.

 
Kuva 1   

Käyttäjätilin tilan mukaan (esim. jos käyttäjätili on uusi) järjestelmä voi pyytää tunnussanaa. Lisätietoa 
tunnussanan muuttamisesta on kohdassa Profiilin tunnussanan vaihtaminen sivulla 8.

Uloskirjautuminen PharmGuard® Server -palvelimelta
PharmGuard® Server -verkkoportaali-istunto katkeaa automaattisesti, jos istunto on ollut käyttämättömänä 
pitkän aikaa. Voit estää PharmGuard® Server -verkkoportaalin valtuuttamattoman käytön varmistamalla, että 
verkkoportaalista kirjaudutaan ulos manuaalisesti, kun PharmGuard® Server -palvelinta ei käytetä aktiivisesti.

Kirjaudu ulos PharmGuard® Server -palvelimelta valitsemalla PharmGuard® Server -verkkoportaalin oikeasta 
yläkulmasta Kirjaudu ulos -linkki.
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Kuva 2   

Valikkorivin käyttäminen
PharmGuard® Server -verkkoportaalin valikkorivillä on avattavia luetteloita, joiden kautta pääsee 
verkkoportaalijärjestelmään, mukaan lukien:

Aloitussivu  : Käytetään usein käytettyjen raporttien ja järjestelmälinkkien avaamiseen.

Järjestelmän tuki: Tarkoitettu järjestelmävalvojien suorittamiin järjestelmän tukitehtäviin. Lisätietoja 
on kohdassa Luku 5  Järjestelmätehtävien hallinta, sivulla 31.

Kohteiden hallinta: Käytetään ryhmien, laitteiden ja pakettien käyttöönoton hallinnointiin. Lisätietoja 
on kohdassa Luku 3  Laitteiden, ryhmien ja käyttöönottojen hallinta, sivulla 13.

Raportointi: Käytetään hallinnollisten ja laitekohtaisten raporttien luomiseen. Lisätietoja on kohdassa 
Luku 4  Raporttien luominen, sivulla 20.

Oma profiili: Käytetään profiiliasetusten määrittämiseen. Lisätietoja on kohdassa PharmGuard® Server 
-verkkoportaalin räätälöiminen, sivulla 8.

Aloitussivun tarkastelu

Kuva 3   

Aloitussivu tulee näkyviin ensimmäisen sisäänkirjautumiskerran jälkeen. Sen voi avata myös valitsemalla 
aloituskuvakkeen  valikkoriviltä. Aloitussivu voidaan räätälöidä näyttämään seuraavat tiedot (Kuva 3):

Raporttitaulukko: Näyttää tallennettujen raporttien luettelon. Aloitussivulla luetellut raportit on 
tallennettu näytetystä raportista.

Pikalinkit: Näiden pikalinkkien kautta pääsee usein käytettyihin tietoihin. Pikalinkit määritetään 
Oma profiili -sivulla olevasta Omat asetukset -välilehdestä. 

Viimeisimmät päivitykset: Näyttää luettelon viimeisistä PharmGuard® Server Software 
-ohjelmistopäivityksistä sekä käyttäjää, laitetta ja muita järjestelmää koskevia tietoja.

Tietoja aloitussivun määrittämisestä, mukaan lukien tallennettujen raporttien näyttäminen ja pikalinkit, 
on kohdassa Oman aloitussivun muuttaminen sivulla 10.
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PharmGuard® Server -verkkoportaalin räätälöiminen
Oma profiili -välilehdellä voidaan räätälöidä verkkoportaaliasetuksia, kuten:

• profiilitietojen ja tunnussanan (Oma käyttäjäprofiili ja Oma tunnussana) hallinnointi

• raporttien tallennus pikaviitteeksi (Omat raportit)

• aloitussivun ja toimipaikan asetusten (Omat asetukset) määritys.

Profiilitietojen ja tunnussanan hallinta

Profiilitietojen muuttaminen

1. Valitse Oma profiili -välilehdestä Oma käyttäjäprofiili.

2. Päivitä haluamasi profiiliasetukset: etunimi, toinen nimi, sukunimi ja sähköpostiosoite.

3. Valitse Tallenna.

Profiilin tunnussanan vaihtaminen

1. Valitse Oma profiili -välilehdestä Vaihda oma tunnussana.

2. Anna Nykyinen tunnussana ja Uusi tunnussana ja vahvista sen jälkeen uusi tunnussana. Kaikissa 
tunnussanoissa kirjainkoolla on merkitystä.

3. Valitse Vaihda tunnussana.

Omien raporttien määrittäminen
Omat raportit -sivulla voidaan tallentaa usein avatut raportit pikavalinnaksi. Raporteille voidaan määrittää 
ajoitettu päivitys ja lähetys tietyille PharmGuard® Server -käyttäjille automaattisesti.

Raportin lisääminen

1. Valitse raporttitaulukon oikeassa yläkulmassa oleva Lisää raportti -linkki.

2. Valitse raportti Raportointi-sivulta ja anna raportin kriteerit.

3. Valitse Suorita raportti.

4. Valitse Tallenna omiin raportteihin. Näyttöön avautuu Tallenna omiin raportteihin -valintaikkuna.

Kuva 4   
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5. Valitse haluamasi valinnat näytetyistä valinnoista:

• Muokkaa Tallenna nimellä -nimeä.

• Valitse Näytä aloitussivulla -valintaruutu.

• Anna raportin vastaanottajan Sähköpostiosoite.

6. Valitse Tallenna.

Raportin poistaminen

1. Valitse poistettavan raportin vieressä oleva Raportin nimi -valintaruutu.

2. Valitse Poista. Näyttöön avautuu Poista kohteet -valintaikkuna.

3. Poista raportti taulukosta valitsemalla Poista.

Raportin ajoittaminen ja muokkaaminen

1. Napsauta mitä tahansa kohtaa raportin nimessä. Näyttöön avautuu Muokkaa omaa raporttia 
-valintaikkuna.

2. Muokkaa haluamiasi raporttivalintoja:

• Muokkaa raportin nimeä.

• Näytä tämä raportti aloitussivulla valitsemalla Näytä aloitussivulla -valintaruutu.

• Ajoita raportti valitsemalla Aikataulu-valintaruutu. Aikatauluvalinnat ovat kohdassa Taulukko 1.

Taulukko 1 Raportin ajoitusvalinnat
Aikataulun tiedot

Delivery Time 
(toimitusaika)

Määrittää raportin toimitusajan.

Lähetä raportti 
sähköpostiosoitteeseen

Sähköpostiosoite, johon raportti lähetetään.

Muoto Raportin tiedostomuoto.

Toistuvuuskaava

Päivittäin Raportti lähetetään päivittäin. Jos tämä valitaan:

• Anna arvo x päivän välein -kenttään. Tämä ilmaisee, miten usein haluat 
raportin lähetettävän.

Viikoittain Raportti toimitetaan määritettyinä viikonpäivinä. Jos tämä valitaan: 

• Anna arvo Toistuu joka x viikon välein -kenttään. Tämä ilmaisee, miten usein 
haluat raportin lähetettävän.

• Valitse viikonpäivät, jolloin haluat raportin lähetettävän.

Kuukausittain Raportti toimitetaan kuukauden määritettynä päivänä. Jos tämä valitaan: 

• Valitse lähetykselle kuukauden tietty päivä tai tietty viikko ja päivä.

Toistuvuusalue

Aloituspäivä Raportti toimitetaan aloituspäivänä tai sen jälkeen määritetyn toistuvuuskaavan 
mukaan.

Ei lopetuspäivää Jos tämä valinta valintaan, raportissa ei ole lopetuspäivää ja se lähetetään 
toistuvasti Toistuvuuskaava-alueella tehtyjen valintojen mukaan.

Lopetusaika Raporttia ei lähetetä tämän päivämäärän jälkeen.

3. Valitse Tallenna.
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Omien asetusten päivittäminen
Voit tehdä seuraavat toimet Omat asetukset -sivulla:

• muuttaa Toimipaikan asetukset -valintoja, kuten taulukon kullakin sivulla näkyvää rivimäärää

• räätälöidä aloitussivun sisältöä

• valita nimetylle järjestelmänvalvojalle lähetettävien Järjestelmän tuki -hälytysten tason. 

Toimipaikan asetusten muuttaminen

Omat asetukset -sivun Toimipaikan asetukset -välilehti sisältää PharmGuard® Server -portaalin taulukkojen 
näyttövalinnat. 

Kuva 5   

Taulukon asetukset: Aseta taulukossa näkyvien kohteiden oletusmäärä avattavasta Sivun oletuskoko 
-luettelosta. Valitse Kaikki, 5, 10, 25 tai 50.

Laiteyhteydet: Määritä oletussuodatin, jonka mukaan sisällytetään automaattisesti laitteet, jotka ovat olleet 
yhteydessä palvelimen kanssa valitulla ajanjaksolla. Valitse Kaikki, Päivä, Viikko, Kuukausi, Neljännes tai Vuosi.

Oman aloitussivun muuttaminen

1. Valitse avattavasta Oma profiili -luettelosta Omat asetukset.

2. Valitse Oma aloitussivu -välilehti.

Kuva 6   

3. Näytä aloitussivulla Omat raportit -sivun kaikki raportit valitsemalla Näytä omat raportit 
-valintaruutu.

4. Näytä kaikki usein käytetyt linkit aloitussivulla valitsemalla Näytä pikalinkit -valintaruutu. 
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Pikalinkin lisääminen:

a. Valitse Lisää linkki.

b. Luo pikalinkki valitsemalla taulukon yläosasta avattava luettelo ja valitsemalla sivu.

Kuva 7   

c. Valitse Tallenna.

Pikalinkin poistaminen:

a. Valitse valintaruutu yhden tai useamman pikalinkin vieressä.

b. Valitse Poista. 

c. Valitse näkyviin tulevasta vahvistusikkunasta Poista.

Omat raportit- tai Pikalinkit-alueen poistaminen aloitussivulta:

Muuta aloitussivulle sisällytettäviä alueita poistamalla Näytä omat raportit- tai Näytä pikalinkit 
-valintaruutujen valinnat.

Järjestelmän tuki -asetusten määrittäminen

Valitse nimetylle järjestelmänvalvojalle lähetettävät järjestelmähälytykset valitsemalla Omat asetukset 
-sivulta Järjestelmän tuki -välilehti.

Huomautus: Vaikka hälytykset voidaan määrittää, hälytyksille ei voi tällä hetkellä määrittää 
sähköpostivastaanottajaa. Tästä syystä tässä välilehdessä määritettyjä hälytyksiä ei lähetetä.

1. Valitse avattavasta Oma profiili -luettelosta Omat asetukset.

2. Valitse Järjestelmän tuki -välilehti.

3. Valitse avattavasta Taso-luettelosta hälytys.

4. Valitse Tallenna.

PharmGuard® Server -taulukkojen käyttövinkkejä
PharmGuard® Server -verkkoportaalissa annetaan tiedot usein taulukkojen muodossa. PharmGuard® Server 
-palvelin sisältää seuraavat valinnat, mutta ne eivät ehkä ole saatavilla kaikissa taulukoissa:

• suodatus

• lajittelu

• latausluettelo-painike.
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Suodatusvaihtoehdot

Kuva 8   PharmGuard® Server -verkkoportaalin esimerkkitaulukko

Yhdistettynä viimeisenä seuraavana aikana: Tällä suodattimella valitaan kaikki laitteet, jotka ovat olleet 
yhteydessä PharmGuard® Server -palvelimen kanssa määritetyllä aikajaksolla.

• Tämä suodatin sisältää yleensä valinnat Kaikki, Päivä, Viikko, Kuukausi, Neljännes ja Vuosi. 

• Tämän suodattimen oletusarvo voidaan asettaa Omat asetukset -sivun Toimipaikan asetukset 
-välilehdessä.

Taulukkosarakkeen suodattimet: Näytetyt tiedot sarakeluokan mukaan suodatetaan kunkin 
taulukkosarakkeen otsikon alapuolella olevien suodatinkenttien avulla. Suodatinkenttä on merkitty 
suodatinkuvakkeella . Valitun sarakkeen mukaan kenttään on joko kirjoitettava tekstiä tai numeroita 
tai siinä voi olla käytettävissä olevien valintojen avattava luettelo.

Lajitteluvaihtoehdot
Sarakkeen lajittelu: Lajittele taulukko sarakkeen sisällön mukaan valitsemalla sarakkeen otsikko.

Lajittelujärjestys: Vaihda sarakkeen lajittelujärjestystä valitsemalla lajittelukuvake.

Latausluettelo-painike
Latausluettelo: Lataa tällä painikkeella laskutaulukkotiedosto (CVS-tiedosto), jossa ovat kaikki näytössä 
näytetyn nykyisen taulukon kohteet.
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Luku 3  Laitteiden, ryhmien ja käyttöönottojen hallinta
Laiteyhteydet, Ryhmät ja laitteet, Laitemallit ja Pakettien käyttöönotot näkyvät ja niitä hallinnoidaan 
Kohteiden hallinta -sivulla.

Huomautus: Käytettävissä olevat kohteiden hallintaominaisuudet määrittyvät käyttäjätilin 
käyttöoikeuksien mukaan. Tietoa käyttäjätilistä ja sen käytettävissä olevista käyttöoikeuksista saa ottamalla 
yhteyttä PharmGuard® Server -järjestelmänvalvojaan.

Laiteyhteystietojen tarkasteleminen
Laiteyhteydet-sivulla voidaan tarkastella PharmGuard® Server -palvelimeen yhteydessä olevia laitteita 
ja käytössä olevien laitteiden käyttölisenssien lukumäärää. 

1. Valitse avattavasta Kohteiden hallinta -luettelosta Laiteyhteydet. 

Laiteyhteydet-sivulla näkyvät laitteen käyttölisenssitiedot (jos käyttäjäroolilla on käyttöoikeudet 
lisenssitietojen lukemiseen) ja luettelo laitteista, jotka raportoivat valittuna ajanjaksona.

Kuva 9   

Seuraavat laitetiedot annetaan kunkin sellaisen laitteen osalta, joka on ollut yhteydessä palvelimeen 
valittuna ajanjaksona:

• Sarjanumero 

• Laitetyyppi

• Ryhmä

• Laitetunnus

• Tila

• Edellinen tiedonsiirto

• Laitos

• Edellinen raportoitu sijainti, sekä viimeisin päivämäärä ja kellonaika, jolloin laite oli yhteydessä 
palvelimeen (palvelimen paikallisessa ajassa). 

Huomautus: Jos Paikanninpalveluominaisuus on käytössä, Edellinen raportoitu sijainti 
on Paikanninpalvelun raportoima sijainti. Jos Paikanninpalveluominaisuus ei ole käytössä, 
Edellinen raportoitu sijainti on Tukiaseman sijainti.

2. Laiteyhteyden ajanjaksoa muutetaan valitsemalla avattavasta Yhdistettynä viimeisenä 
seuraavana aikana -luettelosta haluttu ajanjakso: Päivä, Viikko, Kuukausi, Neljännes, Vuosi tai Kaikki. 
Laiteyhteyksien luettelo päivittyy valinnan perusteella.

3. Laiteluettelo ladataan valitsemalla Latausluettelo-painike. Sen jälkeen tiedosto tallennetaan 
valitsemalla Tallenna tai avataan valitsemalla Avaa. Laitetiedot annetaan CSV-tiedostona.

4. Näytä laitteen käyttöasteen yhteenveto valitsemalla oikeasta yläkulmasta Resurssin käyttöaste 
laitteen mukaan.
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• Käytössä- ja Ei käytössä -tilaviestit lähetetään pumpuista, jotka ovat verkossa ja yhteydessä 
PharmGuard® Server -palvelimen kanssa.

• Ei verkossa -tilaviesti ilmoittaa, että pumppu ei ole verkossa eikä ole ollut yhteydessä 
PharmGuard® Server -palvelimeen määritettynä Aikakatkaisu -aikana.

Ryhmien ja laitteiden hallinta
Ryhmät ja laitteet -sivua käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

• ryhmien tarkasteleminen tai uusien ryhmien luominen

• yhteydessä olevien laitteiden tietojen tarkasteleminen tai muuttaminen

• laitteen määrittäminen ryhmään. 

Laitteet määritetään automaattisesti oletusryhmään, kun ne yhdistetään PharmGuard® Server -palvelimeen. 
Lisäryhmiä voidaan haluttaessa luoda seuraavia tarkoituksia varten:

• lääkekirjaston lähettäminen tietylle laiteryhmälle 

• testeihin määritettyjen laitteiden erottaminen käyttöön tarkoitetuista laitteista

• testipakettien (laiteohjelma tai lääkekirjasto) lähettäminen testilaitteille ennen paketin antamista 
kaikkien sairaalan laitteiden käyttöön. 

TÄRKEÄÄ! Kun laite on lisätty manuaalisesti ryhmään, jossa on määritettyjä paketteja, laitetta ei voi poistaa 
ennen kuin se on poistettu ryhmästä. Lisätietoja on Laitteen määrittäminen uudelleen uuteen ryhmään 
-kohdassa sivulla 17. 

Ryhmien hallinta
Ryhmiä voidaan hallita seuraavilla valinnoilla:

• uuden ryhmän lisääminen 

• ryhmän muuttaminen 

• ryhmän poistaminen.

Uuden ryhmän lisääminen

1. Valitse avattavasta Kohteiden hallinta -luettelosta Ryhmät ja laitteet.

2. Valitse Ryhmät.

3. Valitse Lisää ryhmä.

Kuva 10   
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4. Anna ryhmälle nimi Ryhmät-kentässä.

5. Anna ryhmän kuvaus Kuvaus-kentässä.

6. Valitse Tallenna.

Ryhmän muuttaminen

1. Valitse avattavasta Kohteiden hallinta -luettelosta Ryhmät ja laitteet.

2. Valitse Ryhmät.

3. Valitse ryhmän rivi seuraavia muutoksia varten:

• Muokkaa ryhmän nimeä.

• Muokkaa halutessasi kuvausta.

• Poistu muuttamatta ryhmän tietoja valitsemalla Peruuta.

4. Valitse Tallenna.

Ryhmän poistaminen

1. Valitse avattavasta Kohteiden hallinta -luettelosta Ryhmät ja laitteet.

2. Valitse Ryhmät.

3. Valitse ryhmän nimen vieressä oleva valintaruutu.

Kuva 11   

4. Valitse Poista.

Laitteiden hallinta
Laitteet lisätään automaattisesti, kun ne ovat ensimmäistä kertaa yhteydessä PharmGuard® Server 
-palvelimen kanssa. Laitteita on lisättävä manuaalisesti vain, jos arvot halutaan asettaa etukäteen.

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä, kun laitteita hallitaan:

• Uuden laitteen lisääminen

• Laitetietojen muuttaminen

• Laitteen poistaminen

1. Valitse avattavasta Kohteiden hallinta -luettelosta Ryhmät ja laitteet.

2. Valitse Laitteet.
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Uuden laitteen lisääminen

a. Valitse Lisää laite.

b. Anna seuraavat tiedot uuden laitteen rivillä:

• Sarjanumero: Laitteen sarjanumero. Sarjanumero, jonka Smiths Medical on määrittänyt,  
näkyy laitetarrassa.

• Laitetyyppi: Laitteen tyyppi.

• Ryhmä: Valitse ryhmä avattavasta luettelosta. 

• Laitetunnus: Laitteen laitetunnus. Sairaala määrittää laitetunnuksen.

Kuva 12   

c. Valitse Tallenna.

Laitetietojen muuttaminen

a. Valitse laitteen rivi ja muuta mitä tahansa seuraavista:

Sarjanumero: Laitteen sarjanumero.

Laitetyyppi: Laitteen tyyppi.

Ryhmä: Laitteeseen liittyvä ryhmä. 

Laitetunnus: Laitteen laitetunnus.

b. Valitse Tallenna.

Laitteen poistaminen

a. Valitse laitteen vieressä oleva valintaruutu.

b. Valitse Poista.

Huomautus: Jos laite on lisätty manuaalisesti ryhmään, jossa on määritettyjä paketteja, laitetta 
ei voi poistaa. Määritä ensin laite toiseen ryhmään ilman määritettyjä paketteja. Tämän jälkeen 
poista laite.
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Laitteen määrittäminen uudelleen uuteen ryhmään

TÄRKEÄÄ! Kun laite määritetään uudelleen uuteen ryhmään, valittuun ryhmään liittyvä viimeisin 
paketti otetaan käyttöön kyseisessä laitteessa. Koska paketin laitetyyppiä vastaavat kaikki laitteet voivat 
ladata käytössä olevan käyttöönottopaketin, suosittelemme erityisesti, että paketin sisältö lähetetään 
ensin validoitavaksi kyseistä laitetyyppiä varten ennen paketin käyttöönottoa.

Kunkin laitoksen on noudatettava selvästi määritettyä prosessia pakettien validoinnissa 
ja käyttöönotossa.

a. Valitse Ryhmät ja laitteet -sivulta Ryhmät.

b. Valitse Laitteet.

c. Valitse yhden tai useamman taulukossa luetellun laitteen valintaruutu.

d. Valitse Määritä uudelleen. Näyttöön avautuu Määritä laitteet uudelleen -valintaikkuna.

e. Valitse uusi ryhmä avattavasta Käytettävissä olevat ryhmät -luettelosta.

f. Valitse Määritä uudelleen.

g. Vahvista antamalla käyttäjätilin tunnussana ja valitse Jatka.

Laitteita sisältävän CSV-tiedoston tuominen
Useita laitteita voidaan lisätä tuomalla laitteiden tiedot sisältävä CSV-tiedosto. 

Huomautus: Tuontitiedostossa on oltava otsikkorivi, joka sisältää kaikki laitetta yksityiskohtaisesti kuvaavat 
pakolliset ominaisuudet. Otsikkorivin pakolliset tiedot: AssetTag,SerialNumber,DeviceModelName,GroupName.

CSV-tiedostossa on oltava seuraavat tiedot kunkin laitteen osalta pilkulla erotettuina: 
[AssetTag],[SerialNumber],[DeviceModelName],[GroupName]

1. Valitse avattavasta Kohteiden hallinta -luettelosta Ryhmät ja laitteet.

2. Valitse Laitteet.

3. Valitse Tuo ja sen jälkeen Selaa.

4. Paikanna ja valitse Valitse ladattava tiedosto -valintaikkunasta  
CSV-laitelähdetiedosto ja valitse sen jälkeen Avaa. 

5. Valitse Lataa.

Jos CSV-tiedostossa on virhe, näkyviin tulee virheviesti eikä laitteita tuoda. Jos virheitä ei ole, laitteet 
lisätään. Ryhmät ja laitteet -sivulla luetellaan uudet laitteet.

Laitemallien tarkasteleminen
Näytä PharmGuard® Server -palvelimeen asennetut laitteet valitsemalla avattavasta Kohteiden hallinta 
-luettelosta Laitemallit.
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Pakettien käyttöönoton hallinta
Lisää, tarkastele ja pysäytä pakettien käyttöönottoja Pakettien käyttöönotto -sivulla. Pakettitiedosto (.cpkg) 
sisältää laitekohtaista tietoa PharmGuard® Server -palvelimeen asennetusta laitemallista, kuten laitteen 
määritykset ja laiteohjelma.

Huomautuksia:

• Paketit otetaan käyttöön laitteissa PharmGuard® Server -palvelimen verkkoportaalin avulla, 
mutta niitä ei luoda PharmGuard® Server -palvelimessa. Tietoa pakettien luomisesta laitteille, 
joita voidaan käyttää PharmGuard® Server -palvelimen kanssa, on kyseisen laitteen tai laitteen 
tietopakettien luomiseen käytetyn ohjelmiston valmistajan asiakirjoissa. Laitteen valmistajat voivat 
myös toimittaa paketteja, jotka sisältävät laitteen laiteohjelmistopäivityksiä.

• PharmGuard® Repository -tietokanta (PGR) sisältää määritystietoa muista PharmGuard® 
Device Specific Reports ja terveydenhuoltojärjestelmän yhteentoimivista tuotteista. PharmGuard® 
Repository -tietokanta on varmuuskopioitava ennen muiden PharmGuard® Device Specific 
Reports ja yhteentoimivien tuotteiden asentamista tai päivittämistä ja välittömästi niiden jälkeen. 
Lisätietoja saa PharmGuard® Server -verkonvalvojalta.

TÄRKEÄÄ! Koska paketin laitetyyppiä vastaavat kaikki laitteet voivat ladata käytössä olevan 
käyttöönottopaketin, suosittelemme erityisesti, että paketin sisältö lähetetään ensin validoitavaksi kyseistä 
laitetyyppiä varten ennen paketin käyttöönottoa.

Kunkin laitoksen on noudatettava selvästi määritettyä prosessia pakettien validoinnissa ja käyttöönotossa.

Pakettien lataaminen
1. Valitse avattavasta Kohteiden hallinta -luettelosta Pakettien käyttöönotto. Kaikki aiemmin 

käyttöönotetut paketit näkyvät luettelossa, jos niitä on.

2. Valitse Lisää paketti.

3. Paikanna pakettitiedosto valitsemalla Selaa. 

4. Valitse pakettitiedosto ja sen jälkeen Avaa.

5. Valitse Lataa. 

Kun pakettitiedosto on luettu, tietoa paketista näytetään Paketit-taulukossa. 

Pakettien käyttöönottaminen ryhmille
1. Valitse avattavasta Kohteiden hallinta -luettelosta Pakettien käyttöönotto. Kaikki aiemmin 

käyttöönotetut paketit näkyvät luettelossa, jos niitä on.

Huomautus: Jos samaa pakettityyppiä oleva paketin käyttöönotto on jo olemassa valitulle 
laitemallille, pysäytä olemassa oleva käyttöönotto ennen uuden paketin käyttöönottoa. 
Lisätietoja on kohdassa Käyttöönoton pysäyttäminen sivulla 19.

2. Valitse Tarkastele / Ota käyttöön kyseiselle paketille. Käyttöönottopaketin tiedot näkyvät.

3. Jos paketin tiedot ovat oikein, ota uusi paketti käyttöön valitsemalla Ota käyttöön.

4. Valitse paketin käyttöönoton Ryhmät. Paketti otetaan käyttöön kaikissa valittujen ryhmien laitteissa. 

5. Anna käyttöönotolle nimi ja määritä aloituspäivä.

6. Valitse Ota käyttöön. 

Näyttöön avautuu Tunnussana vaaditaan -valintaikkuna. 
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7. Vahvista antamalla käyttäjätilin tunnussana ja valitse sitten Jatka.

Kun olet vahvistanut paketin käyttöönoton, juuri käyttöönotetun paketin nimi näkyy Käyttöönotot-
luettelossa ja sen tila on Käytössä.

Huomautus: Paketin vastaanoton aika voi vaihdella laitteen yhteystilan mukaan Medical Device 
Server -palvelimen (MDS) kanssa ja aikavälistä, jona laite on yhteydessä MDS-palvelimeen. Voit 
vahvistaa, ovatko paketin käyttöönottoon liittyvät erilliset laitteet vastaanottaneet paketin, 
tarkistamalla kunkin laitteen. 

Lisätietoa käyttöönotosta voidaan näyttää valitsemalla Näytä pakettien käyttöönottoraportti. 
Lisätietoja tästä raportista on kohdassa Pakettien käyttöönottoraportti sivulla 29. 

Huomautus: Laitteen vastaanottamien pakettien soveltaminen on laitemalli- ja 
pakettisisältökohtaista. Pakettisisällön soveltamista erillisiin laitteisiin koskevat ohjeet ja tiedot ovat 
kyseisen laitteen ja käyttöönottopaketin asiakirjoissa. 

8. Lataa pakettiluettelon sisältävä CSV-tiedosto valitsemalla Latausluettelo. 

9. Valitse haluttaessa joko Avaa tai Tallenna.

Käyttöönoton pysäyttäminen
Paketin käyttöönoton pysäyttäminen keskeyttää paketin käyttöönoton siihen liittyvien laitteiden osalta. 

Huomautus: Kun paketin käyttöönotto pysäytetään, mitään muutoksia ei tehdä laitteisiin, jotka ovat jo 
vastaanottaneet paketin.

1. Valitse avattavasta Kohteiden hallinta -luettelosta Pakettien käyttöönotto. Kaikki aiemmin 
käyttöönotetut paketit näkyvät luettelossa.

2. Valitse pysäytettävä käyttöönottopaketti valitsemalla Tarkastele/Pysäytä. Näyttöön avautuu 
Pysäytä käyttöönotto -valintaikkuna.

3. Valitse Pysäytä.

Näyttöön avautuu Tunnussana vaaditaan -valintaikkuna. 

4. Vahvista antamalla käyttäjätilin tunnussana ja valitse Jatka.
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Luku 4  Raporttien luominen
PharmGuard® Server -verkkoportaalin Raportointi-sivulla voidaan tarkastella seuraavia raportteja:

• Hallintoraportit, jotka sisältävät tietoa aktiviteettiseurannasta, kohteiden hallinnasta, 
laitetapahtumista ja pakettien käyttöönotosta 

• Laitekohtaiset raportit, jotka on asennettu tiettyyn laitemalliin 

Huomautuksia: 

• Käytettävissä olevat Raportti-ominaisuudet määrittyvät käyttäjätilin käyttöoikeuksien mukaan. 
Tietoa käyttäjätilistä ja sen käytettävissä olevista käyttöoikeuksista saa ottamalla yhteyttä 
PharmGuard® Server -järjestelmänvalvojaan.

• Lisätietoja kustakin laiteraportista saa valitsemalla Raportin ohje Anna kriteerit -sivulta.

Yhteiset raporttivalinnat

Raporttien tulostaminen
Kun raportti on tehty, se voidaan tulostaa millä tahansa paikallisesti yhdistetyllä tai verkkotulostimella.

Huomautus: Kun raportissa valitaan Tulosta ensimmäistä kertaa, näkyviin tulee tulostuksenhallinnan 
valintaikkuna, jossa käyttäjää pyydetään asentamaan SQL Server -raportointipalvelujen lisäosa selaimeen. 
Vahvista asennus valitsemalla Kyllä. Kun lisäosa on asennettu, raporttien tulostus on käytössä.

1. Valitse raportin yläpuolella olevalta Raportin työkaluriviltä Tulostuskuvake.

2. Valitse haluttu tulostin ja tulostusvalinnat tulostuksen valintaikkunasta. 

3. Valitse Tulosta.

Huomautuksia: 

• Raportin sisällön mukaan jotkin raportit on ehkä tulostettava vaakasuunnassa, jotta raportin sisältö 
tulostuu oikein. Lisätietoja oman tulostimesi asetusvalinnoista on tulostimen valintaikkunassa. 

• Raportin sisällön mukaan tulostettujen sivujen lukumäärä voi olla korkeampi kuin raporttinäytössä 
näytettyjen sivujen lukumäärä.

Raporttien vieminen
Kun raportti on tehty, se voidaan viedä ja tallentaa avattavaksi eri tiedostomuodoissa muualla kuin verkossa 
ja muihin tarkoituksiin. Seuraavat muodot ovat käytettävissä:

• Raporttitiedot sisältävä XML-tiedosto

• CSV-tiedosto

• Adobe® Acrobat® (PDF)

• Microsoft® Excel®

• Microsoft® Word®.

1. Valitse raportin yläpuolella olevalta raportin työkaluriviltä vientikuvake.

2. Valitse haluttu vientitiedoston muoto avattavasta luettelosta. Näyttöön avautuu valintaikkuna.

3. Valitse tiedoston avaaminen tai tallennus. Jos tiedosto tallennetaan, valitse tiedoston sijainti.
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Huomautuksia: 

• XML- ja CSV-tiedostomuodot tukevat vain tekstiä eivätkä ne sovi tiedostomuotoja kaavioita 
sisältävien raporttien vientiin. Myös jotkin Microsoft® Excel® -tiedostomuotoon viedyt raportit 
voivat edellyttää manuaalista muotoilua Excel®-ohjelmassa, jotta halutut visuaaliset tulokset 
voidaan näyttää.

• Käytössä olevan Microsoft® SQL Server® -palvelimen version mukaan yli 65 536 riviä sisältävien 
raporttien vieminen Microsoft® Excel® -tiedostomuotoon ei ehkä ole mahdollista ja voi 
aiheuttaa virheen.

• Kun raporttia viedään CSV-tiedostomuotoon ja raportissa on Yhteensä-rivi, tämä rivi näytetään 
omana sarakkeenaan ja arvo toistetaan jokaisella rivillä.

• Järjestelmänvalvoja ei ehkä salli joitakin vientimuotoja perustana olevasta raportointijärjestelmästä. 
Järjestelmänvalvoja on myös voinut ottaa käyttöön joitakin vientimuotoja, jotka eivät toimi oikein 
vietäessä raportteja PharmGuard® Server -verkkoportaalista. Lisätietoja saa PharmGuard® Server 
-järjestelmänvalvojalta.

• Jos suurta raporttia viedään PDF-muotoon, SSRS Report Managerin raportin aikakatkaisuominaisuus 
on ehkä asetettava arvoon Älä aikakatkaise raporttia. Aikakatkaisun oletusasetus on 1 800 sekuntia 
(30 minuuttia). Mikä tahansa raportti, jonka vienti PDF-muotoon kestää yli 30 minuuttia, edellyttää 
Raportin aikakatkaisun asettamista arvoon Älä aikakatkaise raporttia.

Raporttien tallentaminen
Kun minkä tahansa raportin yläpuolella oleva Tallenna omiin raportteihin -painike valitaan, raportti lisätään 
Omat raportit -sivulle. Kun raportti on tallennettu, valittu raportti näytetään Omat raportit -sivulla ja valinnaisesti 
aloitussivulla. Kun raportti tallennetaan Omat raportit -sivulle, voit halutessasi tallentaa sen eri nimellä.

1. Valitse Raportti-sivun yläosasta Tallenna omiin raportteihin. Näyttöön avautuu Tallenna omiin 
raportteihin -valintaikkuna.

2. Vahvista seuraavat tiedot ja muokkaa niitä tarvittaessa:

• Tallenna nimellä: Raportin nimi

• Näytä aloitussivulla

• Sähköpostiosoite

3. Valitse Tallenna. Tallennettu raportti lisätään Omat raportit -sivulle.
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Raportin ajoittaminen
Kun raportti on tallennettu Omat raportit -sivulle, voit myös ajoittaa raportin suorittumaan toistuvasti. 
Ajoitettu raportti voidaan suorittaa päivittäin, viikoittain tai kuukausittain tietyn ajanjakson osalta. 
Voit valita halutun tulostusmuodon ja antaa sähköpostiosoitteen, johon haluat raportin lähetettävän.

1. Valitse avattavasta Oma profiili -luettelosta Omat raportit.

2. Valitse ajoitettavan raportin nimi.

Kuva 13   

Huomautus: Kohdistin ei muutu nuoleksi. Napsauta vain nimen tekstiä.

Näyttöön avautuu Muokkaa omaa raporttia -valintaikkuna.

Kuva 14   

3. Valitse Aikataulu-valintaruutu.

Muokkaa omaa raporttia -näyttö laajenee ja näyttää aikataulun yksityiskohtaiset valinnat.

Kuva 15   

4. Anna aikataulun yksityiskohdat ja valitse Tallenna.
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Tietoa hallintoraporteista
PharmGuard® Server -palvelimen hallintoraportit ryhmitetään neljään luokkaan:

• Aktiivisuuden seuranta

• Resurssin käyttöaste

• Laitteen tapahtumahistoria

• Pakettien käyttöönotto

Kuva 16   

Huomautus: Selaa raportin sisältöä, hae raportista tekstiä, vie raportti, tallenna tai tulosta raportti raportti-
ikkunan työkalurivin valinnoilla.

Huomautus järjestelmänvalvojalle: Raporteissa Resurssin käyttöaste laitteen mukaan, Resurssin 
käyttöaste ajan mukaan, Tapahtumahistorian trendit ja Tapahtumahistoria SQL Agent -tehtävä 
PharmGuardRepository PGR Aggregate Update, joka on ajoitettu toteutumaan joka päivä klo 0:15, laskee 
aikaväliin liittyvät arvot. Tämän aikataulun muutosohjeet ovat Microsoft-artikkelissa ”Schedule a Job” 
osoitteessa http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms191439.aspx. 

Raportin laatiminen
1. Valitse avattavasta Raportointi-luettelosta Hallinto.

2. Valitse haluamasi raportti raporttiluettelosta.

3. Anna raportin valintakriteerit.

4. Valitse Suorita raportti.

Huomautus: Valitse haluttaessa Tallenna omiin raportteihin -painike.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms191439.aspx
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Aktiivisuuden seurantaraportit
Taulukko 2 esittelee aktiivisuuden seurantaraportit. Näytetyt tulokset perustuvat valittuihin raporttikriteereihin.

Taulukko 2 Aktiivisuuden seurantaraportit
Raportin nimi Kuvaus
Hallinnon 
seurantapahtumat

Tässä raportissa näytetään järjestelmänvalvontaan liittyvien tapahtumien luettelo, 
mukaan lukien tiedot tapahtuneista turvatapahtumista taulukon muodossa.

Päivämäärä 
ja kellonaika

Päivämäärä ja aika, jolloin tapahtuma esiintyi, palvelimen paikallisajassa.

Seurantakoodi Koodeja käytetään seurantatapahtumien tyyppien tunnistamiseen. Taulukko 3 esittelee 
koodit.

Lähde Tapahtuman laatineen sovelluksen nimi. Esimerkiksi jos tapahtuman lähde on Medical 
Device Server, lähteessä näytetään MDS:servername.

Viesti Tapahtuman/koodin yksityiskohtainen kuvaus

Hallinnon seurannan 
trendit

Tässä raportissa näytetään järjestelmänvalvontaan liittyvät seurantatapahtumat ajan 
mittaan, mukaan lukien tapahtumatrendit ja jakauma pylväskaaviossa.

Päivämäärä 
ja kellonaika

Päivämäärä ja aika, jolloin tapahtuma esiintyi, palvelimen paikallisajassa

Pylväskaavio Tarkastele tapahtuman yksityiskohtia valitsemalla kaavion värillinen palkki, jolloin 
Hallinnon seurantapahtumat -raportti avautuu.

Käyttäjähistoria Tässä raportissa annetaan tietoa PharmGuard® Server -verkkoportaalin käyttäjätoimista.
Päivämäärä 
ja kellonaika:

Päivämäärä ja aika, jolloin tapahtuma esiintyi, palvelimen paikallisajassa.

Seurantakoodi Historiatapahtuman tunnistekoodia käytetään historiatapahtumien tyyppien 
tunnistamiseen. Taulukko 4 esittelee koodit.

Käyttäjä Toimen tekevän käyttäjän käyttäjänimi.
Viesti Tapahtuman/koodin yksityiskohtainen kuvaus.

Taulukko 3 Seurantatapahtumien koodit 
Koodi Seurantatapahtuma 

AT003 Lääkintälaitteen yhdistäminen epäonnistui 

AT013 Lääkintälaitteen SSL-yhteysvirhe 

AT021 Laitteen kapasiteettivaroitus 

AT022 Asiakkaan kapasiteettivaroitus 

AT023 Laitteen kapasiteetti ylitetty 

AT032 Metatietojen tietotyypin tunnus puuttuu 

AT033 Virheellinen laitemallityyppi 

AT041 Vastauksen lähetys epäonnistui 

AT042 Ketjun toimeenpanovirhe 

AT043 Kirjautuminen epäonnistui 

AT044 Kirjautuminen epäonnistui (käyttäjä lukittu) 

AT045 Kirjautuminen onnistui 

AT046 Uloskirjautuminen onnistui 

AT047 Paketin eheystarkistus epäonnistui 

AT048 Paketti otettu käyttöön 
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Koodi Seurantatapahtuma 

AT049 Paketin siirto 

AT050 Ilmoitus uudesta paketista 

AT053 Aikapyyntö epäonnistui 

AT054 Paketin tilastojen päivitys epäonnistui 

AT055 Paketin eheystarkistus epäonnistui 

AT056 Käyttäjätili pois käytöstä 

AT057 Tunnussana vanhentunut 

AT058 Käyttäjätili lukittu 

AT059 Uusi paketti ladattu onnistuneesti 

AT063 Tuotteen lisenssi vanhentunut 

AT065 Paketin pyyntö epäonnistui: Pyydettyä pakettia ei löydy 

AT066 Paketin pyyntö epäonnistui: Paketin tietovirhe 

AT067 Paketin pyyntö epäonnistui: Paketin pyynnön käsittelyvirhe

AT069 Paketin tiedot epäonnistuivat: Pyydettyä pakettia ei löydy 

AT070 Paketin tiedot epäonnistuivat: Paketin pyynnön käsittelyvirhe 

AT072 Sovelluksen pyyntö epäonnistui 

AT073 Laajennuksen käynnistys epäonnistui 

AT074 Laajennuksen pysäytys epäonnistui 

AT075 Tietosäilön virhe 

AT076 Sisäinen virhe 

CO001 DataStage-päivitysvirhe 

CO002 Laitteen rekisteröintivirhe 

CO003 Viestin vahvistus epäonnistui 

CO004 Laitteen viestin lukupyyntö epäonnistui 

CO005 PGS ei yhteensopiva 

CO006 Metatietojen tyyppiä ei tueta 

CO007 PGI Ensemble -lisenssin umpeutuminen lähestyy 

CO008 PGI Ensemble -lisenssi umpeutunut 

CO009 Sisäinen käsittelyvirhe 

CO010 Hyötykuorman lähetysvirhe 

CO011 HL7-yhteyksiä ei ole määritetty 

CO012 Viestityyppejä ei ole määritetty 

CO013 Määritysosaa ei ole määritetty 

CO014 Odottamaton virhe viestiä käsiteltäessä 

CO015 Tallennettu tilatiedosto on vioittunut 

CO016 Kaatuminen havaittu palvelimen edellisellä suorituskerralla 

CO017 Tilatietoja ei voi tallentaa 

CO018 Virhe yritettäessä palauttaa tilaa 

CO019 Tilan palautus onnistui 
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Koodi Seurantatapahtuma 

CO020 Aloitetaan ilman olemassa olevia infuusiotilan tietoja 

CO021 Yhteysvirhe 

CO022 Todennuksen määritysvirhe 

CO023 Tietosäilön virhe 

CO024 Laiteviestiaukko havaittu 

CO025 AMU-virhe 

CO026 AMU-kirjastoja ei löytynyt 

CO027 Kirjastoa ei voi ladata 

DR001 PDR-tapahtuman ETL-työ onnistui 

DR002 PDR-tapahtuman ETL-työ epäonnistui 

DR003 PDR-arkiston ETL-työ onnistui 

DR004 PDR-arkiston ETL-työ epäonnistui 

DR005 PDR-tapahtumasarja vioittunut

DR006 PDR, virheellinen viesti vastaanotettu 

DR009 PDR, määrittämätön hälytystyyppi vastaanotettu 

DR100 Odottamaton virhe 

DR101 Odottamaton virhe viestiä käsiteltäessä 

DR102 Tietokannan käyttöoikeusvirhe 

DR103 Laitteen tyyppiä ei tueta 

Taulukko 4 Historiatapahtuman tunnistekoodi
Koodi Historiatapahtuma

HC001 Kirjautuminen onnistui 

HC002 Uloskirjautuminen onnistui 

HC101 Rooli luotu 

HC102 Rooli päivitetty 

HC103 Rooli poistettu 

HC151 Käyttäjä luotu 

HC152 Käyttäjää muokattu 

HC154 Käyttäjän tunnussana vaihdettu 

HC171 Pakettien käyttöönotto aloitettu 

HC174 Paketin käyttöönotto laitteelle 

HC191 Laiteryhmä lisätty 

HC192 Laiteryhmää muokattu 

HC193 Laiteryhmä poistettu 

HC194 Laiteryhmä määritetty 

HC195 Laiteryhmä siirretty 
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Resurssin käyttöasteraportit
Taulukko 5 esittelee resurssien käyttöasteraportit. Näytetyt tulokset perustuvat valittuihin raporttikriteereihin.

Taulukko 5 Resurssin käyttöasteraportit
Raportin nimi Kuvaus
Resurssin käyttöaste 
ajan mukaan

Tässä raportissa on tietoa käytössä olevista laitteista ja käyttötunneista valitun trendivälin 
perusteella. Tarkastele resurssien yksityiskohtia valitsemalla kaavion värillinen palkki, 
jolloin Resurssin käyttöaste laitteen mukaan -raportti avautuu.

Päivä Laitteen käyttöpäivämäärä.

Käytössä olevat laitteet: Käytössä olevien laitteiden lukumäärä kuukauden mukaan näytettynä.

Käyttötunnit Laitteiden käyttötunnit kuukauden mukaan näytettynä.

Resurssin käyttöaste 
laitteen mukaan

Tässä raportissa on tietoa laitteista ja tapahtumista. Tiedot on eritelty ryhmän ja 
laitoksen mukaan.

Laitetyyppi Laitteen tyyppi.
Sarjanumero Laitteen sarjanumero.
Ryhmä Laitteeseen liittyvä ryhmä. 
Laitos Laitteeseen tai laitetapahtumaan liittyvän laitoksen nimi perustuen tukiasemaan, IP-

alueeseen tai reaaliaikaisiin paikannuspalveluihin (RTLS) järjestelmän määrityksistä riippuen.
Käyttötunnit Näyttää käyttötunnit edellisten 30, 60, 90, 180, ja 360 päivän osalta.

Resurssiryhmät Tässä raportissa on tietoa kunkin laitteen ryhmistä laitetyypin mukaan ryhmitettynä.
Laitetyyppi Laitteen tyyppi.
Ryhmä Laitteeseen liittyvä ryhmä. 
Sarjanumero Laitteen sarjanumero.
Laitetunnus Laitteeseen liittyvä laitetunnus.
Kirjasto Laitteen käyttämä kirjasto.
Muutosversio Kirjaston muutosversio.
Edellinen tiedonsiirto Laitteen kanssa viimeksi tapahtuneen tiedonsiirron päivämäärä ja kellonaika.
Laitos Laitteeseen tai laitetapahtumaan liittyvän laitoksen nimi perustuen tukiasemaan, IP-

alueeseen tai reaaliaikaisiin paikannuspalveluihin (RTLS) järjestelmän määrityksistä riippuen.
Sijainti Laitteeseen liittyvä sijainti.
Tukiaseman nimi Langattoman tukiaseman nimi, jos laitteeseen liittyy tukiasema.

Resurssiryhmän historia Tässä raportissa on tietoa laitteista laitetyypin mukaan ja ryhmistä, joihin ne ovat 
kuuluneet määrätyn ajanjakson aikana.

Laitetyyppi Laitteen tyyppi.
Ryhmä Laitteeseen liittyvä ryhmä. 
Aloitus Aloituspäivämäärä ja kellonaika palvelimen paikallisajassa.
Lopetus Lopetuspäivämäärä ja kellonaika palvelimen paikallisajassa.

Resurssit laitoksittain Tässä raportissa on tietoa kustakin laitetyypistä ja ne ryhmitellään laitoksen mukaan 
pylväskaavio- ja taulukkomuodoissa.

Laitetyyppi  Laitteen tyyppi.
Laitemäärä  Laitosten laitemäärä laitetyypin mukaan.
Laitos Laitteeseen tai laitetapahtumaan liittyvän laitoksen nimi perustuen tukiasemaan, IP-

alueeseen tai reaaliaikaisiin paikannuspalveluihin (RTLS) järjestelmän määrityksistä riippuen.
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Laitteen tapahtumahistoriaraportit
Taulukko 6 esittelee laitteen tapahtumahistoriaraportit. Näytetyt tulokset perustuvat valittuihin raporttikriteereihin.

Taulukko 6 Laitteen tapahtumahistoriaraportit
Raportin nimi Kuvaus
Tapahtumahistoria Tässä raportissa on tietoa käytössä olevista laitteista ja käyttötunneista valitun trendivälin 

perusteella. Tarkastele resurssien yksityiskohtia valitsemalla kaavion värillinen palkki, 
jolloin Resurssin käyttöaste laitteen mukaan -raportti avautuu.

Laitetyyppi Laitteen tyyppi.

Sarjanumero Laitteen sarjanumero.

Laitetunnus Laitteen laitetunnus.

Päivämäärä 
ja kellonaika

Päivämäärä ja kellonaika (laitteen asetusten mukaan), jolloin laitetapahtuma luotiin.

Luokka Laitteeseen liittyvä tapahtumaluokka.

Triggaus Tapahtuman aiheuttajatyyppi (esimerkiksi päivitys).

Viesti Laitteessa esiintyneen tapahtuman kuvaus.

Tapahtumatiedot Lisätietoa tapahtumasta.

Laitos Laitteeseen tai laitetapahtumaan liittyvän laitoksen nimi perustuen tukiasemaan, IP-
alueeseen tai reaaliaikaisiin paikannuspalveluihin (RTLS) järjestelmän määrityksistä riippuen.

Sijainti Laitteeseen liittyvä sijainti.

Tukiaseman nimi Laitteeseen liittyvän langattoman tukiaseman nimi.

Tapahtumahistorian 
trendit

Tässä raportissa on tietoa laitetapahtumien trendeistä ja jakaumasta pylväskaavion 
muodossa. Se näyttää laitteeseen liittyvien tapahtumien määrän ryhmitettynä 
tapahtumaluokan mukaan valitun ajanjakson aikana.

Laitetyyppi Laitteen tyyppi.
Tapahtumien määrä Tapahtumien määrä.
Tapahtuman luokka Kaaviossa on valitut tapahtuman luokat (hälytys, vika, kunnossapito, virta, telemetria, 

hoito tai hoidon muutos). 
Laitteen kunnossapito Tässä raportissa on tietoa laitteisiin tehdystä kunnossapidosta ja tietoa paketeista, joita 

laitteissa on käytetty. 
Laitetyyppi Laitteen tyyppi.
Sarjanumero Laitteen sarjanumero.
Laitetunnus Laitteeseen liittyvä laitetunnus.
IP-osoite Laitteen IP-osoite.
MAC-osoite Laitteen MAC-osoite.
Määräaikaishuollon 
päivämäärä

Määräaikaishuollon päivämäärä ja kellonaika laitteen asetusten mukaan. Kun päivämäärä 
on ohitettu, tämä päivämäärä näkyy punaisena ja näytössä on viesti ”Maintenance Past 
Due” (kunnossapidon päivämäärä ohitettu).

Sovellus Tällä hetkellä laitteessa käynnissä oleva ohjelmistotyyppi (laitteen määritysten mukaan).
Versio Sovelluksen versio.
Nimi CFW-tiedoston nimi.
Muutosversio Tiedoston muutosversio.
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Raportin nimi Kuvaus
Laitos Laitteeseen tai laitetapahtumaan liittyvän laitoksen nimi perustuen tukiasemaan, IP-

alueeseen tai reaaliaikaisiin paikannuspalveluihin (RTLS) järjestelmän määrityksistä riippuen.
Sijainti Laitteeseen liittyvä sijainti.
Tukiaseman nimi Laitteeseen liittyvä langaton tukiasema.

Vikojen kokonaismäärän 
yhteenveto

Tässä raportissa on tietoa vikatyypeistä ja tapahtumien kokonaismääristä ryhmitettynä 
laitetyypin mukaan.

Laitetyyppi Laitteen tyyppi.
Sarjanumero Laitteen sarjanumero.
Laitetunnus Laitteen laitetunnus.
Tapahtumien määrä Tiettyyn vikatyyppiin liittyvien tapahtumien kokonaismäärä laitteen osalta.
Vikatyyppi Vikaan liittyvä laitekohtainen viesti.
Laitos Laitteeseen tai laitetapahtumaan liittyvän laitoksen nimi perustuen tukiasemaan, IP-

alueeseen tai reaaliaikaisiin paikannuspalveluihin (RTLS) järjestelmän määrityksistä riippuen.
Sijainti Laitteeseen liittyvä sijainti.
Tukiaseman nimi Laitteeseen liittyvän langattoman tukiaseman nimi.

Pakettien käyttöönottoraportti
Taulukko 7 esittelee pakettien käyttöönottoraportin. Näytetyt tulokset perustuvat valittuihin raporttikriteereihin.

Taulukko 7 Pakettien käyttöönottoraportti
Raportin nimi Kuvaus
Pakettien käyttöönotto Tässä raportissa on tietoa käyttöönotetuista paketeista. Raportti on ryhmitelty 

laitetyypin mukaan.

Laitetyyppi Laitteen tyyppi.

Tyyppi Käyttöönoton tyyppi (esimerkiksi Laiteohjelmisto).

Versio Paketin versio.

Muutosversio Paketin muutosversio.

Sarjanumero Laitteen sarjanumero.

Laitetunnus Laitteeseen liittyvä laitetunnus.

Ilmoitus Ilmoituksen päivämäärä ja kellonaika.

Siirron aloitus Siirron aloituksen päivämäärä ja kellonaika.

Siirron lopetus Siirron lopetuksen päivämäärä ja kellonaika.

Sovellettu Käyttöönotetun paketin käyttöönoton päivämäärä ja kellonaika.

Laitos Laitteeseen tai laitetapahtumaan liittyvän laitoksen nimi perustuen tukiasemaan, IP-
alueeseen tai reaaliaikaisiin paikannuspalveluihin (RTLS) järjestelmän määrityksistä riippuen.

Sijainti Laitteeseen liittyvä sijainti.

Tukiaseman nimi Laitteeseen liittyvä langaton tukiasema.
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Laitekohtaisten raporttien luominen
Yksityiskohtaista tietoa PharmGuard® Server -palvelimen kanssa käytettävissä olevista laiteraporteista 
on PharmGuard® Device Reports -käyttöoppaassa tai mukana toimitetussa verkko-oppaassa.

1. Valitse Raportointi aloitussivun valikkoriviltä. Raportointi-sivu tulee näkyviin.

2. Tarkastele käytettävissä olevia raportteja valitsemalla haluttu laiteraporttikokoelma.

3. Valitse raportin nimi.

4. Anna halutut raporttikriteerit.

5. Valitse Suorita raportti -painike. 

Huomautus: Suorita raportti -painike ei ole näkyvissä, jos valituille raporttikriteereille ei ole saatavilla 
tietoa. Valitse asianmukainen Ajanjakso tai muita raporttikriteerejä, kunnes Suorita raportti -painike 
tulee näkyviin.

6. Valitse halutessasi Print (tulosta) tai Vie. 
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Luku 5  Järjestelmätehtävien hallinta
PharmGuard® Server -järjestelmänvalvojat (ja muut käyttäjät, joilla on asianmukaiset roolit/käyttöoikeudet) 
voivat avata ja käyttää Järjestelmän tuki -sivua seuraavien tehtävien suorittamiseen:

• PharmGuard® Server -lisenssin asentaminen, ks. sivu 31.

• Palvelinasetusten hallinta, ks. sivu 32.

• Laitosten luominen liitettäväksi langattomiin tukiasemiin, ks. sivu 32.

• Langattomien tukiasemien nimien määrittäminen ja sijaintien osoittaminen, ks. sivu 33.

• Tunnussanakäytännön hallinta, ks. sivu 35.

• LDAP-palvelimen ja käyttäjäattribuuttien määrittäminen, ks. sivu 35.

• Käyttäjien luominen ja hallinta, ks. sivu 37.

• Käyttäjäroolien ja järjestelmän käyttöoikeuksien luominen ja hallinta, ks. sivu 37.

Huomautus: Noudata parasta menettelytapaa varmuuskopioimalla PharmGuard® Repository -tietokanta (PGR) 
ennen PharmGuard® Device Reports- (PDR) tai PharmGuard® Interoperability -ohjelman (PGI) asentamista 
ja välittömästi niiden asentamisen tai päivittämisen jälkeen. Kysy käytännöistä tietokannan ylläpitäjältä.

PharmGuard®-järjestelmän palvelinlisenssin asentaminen
PharmGuard® Server -järjestelmälle on hankittava lisenssi Smiths Medicalilta ja se on asennettava 
PharmGuard® Server -portaalista ennen PharmGuard® Server -palvelimen käyttöä.

• Määritetty määrä laitteita (lisenssin määrityksen mukaan) voi olla yhteydessä PharmGuard® Server 
-järjestelmään tällä lisenssillä. 

• Lisenssissä määritetään, mitkä PharmGuard® Server -järjestelmän osat ja ominaisuudet ovat 
käytössä. 

1. Valitse avattavasta Järjestelmän tuki -luettelosta Lisenssi.

2. Valitse Asenna uusi.

3. Näyttöön avautuu Asenna uusi lisenssi -valintaikkuna. Valitse Selaa.

4. Paikanna ja valitse Choose File to Upload (valitse ladattava tiedosto) -valintaikkunasta lisenssitiedosto 
(*.xlic) ja valitse sitten Avaa.

Näytössä näkyy valitun lisenssitiedoston polku. 

5. Valitse Lataa. 

Jos lisenssi on voimassa, näytössä näkyy lisenssiä ja siihen liittyviä palvelinominaisuuksia koskevaa 
tietoa.

6. Valitse Asenna. 

7. Kun asennus pyydetään vahvistamaan, valitse OK.

Huomautus: Kun lisenssi on asennettu, Internet Information Services (IIS) -palvelu on käynnistettävä (tai 
käynnistettävä uudelleen) Windows-ohjauspaneelin Internet Information Services (IIS) -hallintaohjelmasta. 
Tämä on tehtävä sillä järjestelmällä, jossa PharmGuard®-järjestelmän verkkosovellusta käytetään.
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Laitosten ja tukiasemien hallinta
Järjestelmänvalvojat voivat tehdä seuraavia tehtäviä Laitokset ja tukiasemat -sivulla:

• määrittää nimet laitteiden käyttämille langattomille tukiasemille

• määrittää nimet laitoksille

• liittää tukiaseman laitokseen

• antaa valinnaisesti kuvauksen tukiasemien sijainnista.

Huomautus: Kun nämä tiedot liitetään MAC-osoitteeseen tietyn langattoman tukiaseman osalta, 
raporteissa voidaan antaa tukiasemaa sisältävää asianmukaista tietoa. Vaikka nämä tiedot ovat hyödyllisiä 
raportointitarkoituksiin, ne eivät ole pakollisia laitteiden tukiasemien käyttöönotossa tai käytössä.

Laitosten hallinta
Käytä kuvaavia laitoksen tunnisteita, jotka voidaan liittää langattomiin tukiasemiin tai IP-osoitealueisiin. 
Laitokset ja tukiasemat -sivulla näytetään luettelo kaikista laitoksen tunnisteista, jotka on aiemmin lisätty 
PharmGuard® Server -verkkoportaaliin. 

Lisää, muuta tai poista laitostietoa Laitokset ja tukiasemat -sivulla.

1. Valitse avattavasta Järjestelmän tuki -luettelosta Laitokset ja tukiasemat.

Uuden laitoksen lisääminen reaaliaikaisilla paikannuspalveluilla (RTLS) tai sijainti tukiaseman 
perusteella -ominaisuus käytössä

a. Valitse Lisää laitos.

b. Anna laitokselle nimi.

c. Valitse Tallenna.

Uuden laitoksen lisääminen Laitos IP-sijainnin perusteella -ominaisuuden ollessa käytössä

a. Napsauta Lisää laitos.

b. Anna uudesta laitoksesta seuraavat tiedot:

 Laitos: Valitse IP-osoitealueeseen liitettävä laitos.

 Aloitus-IP-osoite:  Anna voimassa oleva IPv4- tai IPv6-IP-osoite, joka on pienempi kuin 
Lopetus-IP-osoite. 

 Lopetus-IP-osoite:  Anna voimassa oleva IPv4- tai IPv6-IP-osoite, joka on suurempi kuin 
Aloitus-IP-osoite. 

 Sijainti: (Valinnainen) Anna laitokselle sijainti. 

c. Napsauta Tallenna.

Laitoksen poistaminen

Huomautus: Laitosta ei voi poistaa, jos se liittyy johonkin tukiasemaan tai jonkin 
pumpputapahtuman tietoihin.

a. Valitse poistettavan laitoksen valintaruutu.

b. Valitse Poista. 

c. Valitse vahvistusviestissä OK.
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Tukiasemien hallinta
Lisää, tuo, muuta tai poista tukiasemia Laitokset ja tukiasemat -sivulla.

1. Valitse avattavasta Järjestelmän tuki -luettelosta Laitokset ja tukiasemat.

Uuden tukiaseman lisääminen

a. Valitse Lisää tukiasema.

Kuva 17   

b. Anna uudesta tukiasemasta seuraavat tiedot:

MAC-osoite: Anna tukiaseman MAC-osoite muodossa XX:XX:XX:XX:XX:XX. MAC-osoitteissa saa olla 
vain heksadesimaalisia merkkejä (0–9, a–f, A–F). Tukiaseman MAC-osoitteet sijaitsevat tukiaseman 
laitteistossa tai ohjelmistossa. Lisätietoja on tukiaseman laitteiston mukana toimitetuissa tiedoissa.

Tukiaseman nimi: Anna tukiaseman nimi.

Laitos: Valitse tukiasemaan liitettävä laitos. Lisätietoja laitosten lisäämisestä on kohdassa Uuden 
laitoksen lisääminen reaaliaikaisilla paikannuspalveluilla (RTLS) tai sijainti tukiaseman perusteella 
-ominaisuus käytössä, sivulla 32.

AP Location (tukiaseman sijainti): Anna sen sijainnin nimi, jossa tukiasema sijaitsee (valinnainen).

c. Valitse Tallenna.

Olemassa olevan tukiaseman tietojen muuttaminen

a. Jos tukiasemien luettelo ei ole vielä näkyvissä, näytä luettelo valitsemalla Tukiasemat.

b. Valitse sen tukiaseman nimi, jota haluat muuttaa.

c. Muuta haluttaessa kenttiä Tukiaseman nimi, Laitos ja AP Location (tukiaseman sijainti). 

d. Valitse Tallenna.

Tukiaseman poistaminen

a. Valitse avattavasta Järjestelmän tuki -luettelosta Laitokset ja tukiasemat.

b. Paikanna tukiaseman alueella tukiasema, jonka haluat poistaa, valitse sen valintaruutu ja sen 
jälkeen Poista.

c. Poista tukiasema valitsemalla näkyviin tulevassa vahvistusviestissä Poista.

Tukiasemien tuominen

Useita tukiasemia voidaan lisätä tuomalla tukiasemien tiedot sisältävä CSV-tiedosto. Varmista ennen tukiasemien 
tuontia, että CSV-tiedostossa olevat laitostunnisteet lisätään Laitokset ja tukiasemat -sivun laitososaan.

Huomautus: Tuontitiedostossa on oltava otsikkorivi, joka sisältää kaikki pakolliset tukiasemaa 
yksityiskohtaisesti kuvaavat pakolliset ominaisuudet. CSV-tiedoston otsikon täytyy sisältää seuraavat tiedot: 
MAC,Name,Facility,Location. CSV-tiedostossa on oltava seuraavat tiedot kunkin tukiaseman osalta pilkulla 
erotettuina:

[MACAddress],[AccessPointName],[Facility],[Location]
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CSV-tiedostossa olevien tukiasematietojen tuominen

1. Valitse avattavasta Järjestelmän tuki -luettelosta Laitokset ja tukiasemat.

2. Valitse Tuo.

3. Valitse Selaa.

4. Paikanna ja valitse Choose File to Upload (valitse ladattava laite) -valintaikkunasta CSV-tukiasematiedosto 
ja valitse sen jälkeen Avaa.

5. Valitse Lataa.

Huomautus: Jos CSV-tiedostossa on virhe, näkyviin tulee virheviesti eikä tukiasemia tuoda. 
Jos virheitä ei ole, tukiasemat lisätään ja uudet tukiasemat näkyvät tukiasemaluettelossa.

SMTP-palvelimen asetukset
Järjestelmän tuki -sivun Järjestelmän kunnossapito -osassa olevien työkalujen avulla PharmGuard® Server 
-järjestelmänvalvojat voivat päivittää PharmGuard® Server -verkkoportaalin SMTP-palvelinasetuksia. 

1. Valitse avattavasta Järjestelmän tuki -luettelosta SMTP-palvelin.

Kuva 18   

2. Muuta haluttuja SMTP-palvelin-asetuksia.

3. Valitse Testaa yhteyttä.



    Järjestelmätehtävien hallinta Sivu 35

Tunnussanakäytännön asetukset
Järjestelmän tuki -sivun Todennus-osassa olevien työkalujen avulla PharmGuard® Server -järjestelmänvalvojat 
voivat asettaa PharmGuard® Server -verkkoportaaliin sovellettavan tunnussanakäytännön. 

1. Valitse avattavasta Järjestelmän tuki -luettelosta Paikallinen tunnussanakäytäntö. Näyttöön tulevat 
nykyiset tunnussanakäytännön asetukset.

Kuva 19   

2. Määritä haluttu tunnussanakäytäntö. Tunnussanakäytännön asetukset kuvataan kohdassa Liite A  
Tunnussanakäytännön asetukset, sivulla 40.

Huomautus: Aseta kaikki tunnussanakäytännön asetukset oletusasetuksiksi valitsemalla Palauta 
oletusarvoihin.

3. Valitse Tallenna.

LDAP-palvelimen ja käyttäjäattribuuttien määrittäminen
PharmGuard® Server -järjestelmänvalvojat voivat määrittää LDAP-palvelimen PharmGuard® Server 
-verkkoportaalia varten. 

LDAP-palvelimen määrittäminen
1. Valitse avattavasta Järjestelmän tuki -luettelosta LDAP-määritykset.

Kuva 20   

2. Ota LDAP-kirjautumiset käyttöön järjestelmässä valitsemalla Ota LDAP-kirjautumiset käyttöön.

3. Anna LDAP-palvelimelle Palvelimen nimi tai IP-osoite.

4. Anna LDAP-palvelimelle Portti. Oletusasetus on 389.

5. Valitse Security type (suojaustyyppi). Oletusasetus on Ei mitään.

6. Anna LDAP-palvelimelle DN-sidontanimi (esimerkiksi ou=testaus). 

Huomautus: DN-nimen syntaksi vaihtelee sen mukaan, mitä LDAP-palvelinta käytetään.

7. Anna Sidonnan tunnussana.

8. Anna Vastauksen aikakatkaisu. Järjestelmä odottaa tämän ajan (sekunteina) vastausta LDAP-
palvelimelta. Oletusarvo on 5 sekuntia.
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9. Varmista palvelinyhteys valitsemalla Testaa yhteyttä.

10. Jatka LDAP-palvelimen käyttäjäattribuuttien antamista. 

Huomautus: LDAP-käyttäjät on määritettävä vähintään yhteen rooliin. Käyttäjien todelliset 
määritykset tehdään LDAP-palvelimella.

LDAP-käyttäjäattribuuttien määrittäminen
1. Anna LDAP-palvelimen DN-perusnimi, jonka avulla tunnistetaan LDAP-käyttäjien sijainti 

LDAP-palvelimella. 

Huomautus: DN-nimen syntaksi vaihtelee sen mukaan, mitä LDAP-palvelinta käytetään.

2. Anna seuraavat attribuutit:

• Käyttäjänimi

• Etunimi

• Toinen nimi

• Sukunimi

• Sähköpostiosoite

3. Valitse Tallenna.
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Käyttäjien hallinta
PharmGuard® Server -järjestelmänvalvojat voivat luoda ja muuttaa paikallisia LDAP-käyttäjätilejä 
PharmGuard® Server -verkkoportaalia varten. 

Uuden paikallisen käyttäjätilin luominen
1. Valitse avattavasta Järjestelmän tuki -luettelosta Käyttäjät. Käyttäjätilien nykyinen luettelo 

tulee näkyviin. 

2. Valitse Lisää ja sen jälkeen Paikallinen käyttäjä.

Kuva 21   

3. Täytä uuden käyttäjän osalta seuraavat kentät:

Käyttäjänimi, Etunimi, Toinen nimi, Sukunimi, Sähköpostiosoite, Tunnussana, Vahvista tunnussana 
(tunnussanoissa kirjainkoolla on merkitystä).

4. Anna tila (Käytössä, Ei käytössä tai Lukittu).

5. Valitse asianmukainen valintaruutu kohdassa User Account Security Policy (käyttäjätilin suojauskäytäntö).

Change Password Required at Next Logon (tunnussana vaihdettava seuraavan sisäänkirjautumisen 
yhteydessä): Tämä valinta pakottaa käyttäjän muuttamaan tunnussanansa, kun PharmGuard® Server 
-verkkoportaaliin kirjaudutaan sisään ensimmäistä kertaa.

Poista tilin lukitus käytöstä: Tämä valinta estää sen, että käyttäjää ei koskaan lukita ulos ohjelmasta 
useiden epäonnistuneiden sisäänkirjausten jälkeen.

Tunnussana ei vanhene koskaan: Tämä valinta määrittää sen, että nykyinen tunnussana ei vanhene 
koskaan. Tämä valinta ohittaa järjestelmän tunnussanakäytännön asetuksen kyseisen käyttäjätilin osalta.

6. Valitse Käyttäjäroolit-luettelosta vähintään yksi turvarooli määritettäväksi käyttäjälle (jos asianmukaista 
roolia ei ole luotu, muuta käyttäjätiliä ja lisää tai muuta roolimäärityksiä myöhemmin).

7. Valitse Tallenna.
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Roolien hallinta
PharmGuard® Server -järjestelmänvalvojat voivat luoda ja hallita rooleja PharmGuard® Server 
-verkkoportaalia varten. Kun näitä rooleja käytetään tietyissä käyttäjätileissä, ne määrittävät käyttäjän pääsy- 
ja käyttöoikeudet eri alueisiin ja toimintoihin. 

PharmGuard® Server -palvelimessa on useita asennuksen yhteydessä ennalta määritettyjä oletusrooleja. 
PharmGuard® Server -järjestelmänvalvojan on arvioitava nämä roolit ja määritettävä, käytetäänkö oletusrooleja 
ja niihin määritettyjä käyttöoikeuksia sellaisenaan tai muutettuina vai poistetaanko ne kokonaan. 

Roolin luominen
1. Valitse avattavasta Järjestelmän tuki -luettelosta Käyttäjäroolit. Roolien nykyinen luettelo tulee näkyviin. 

2. Valitse Lisää käyttäjärooli.

Kuva 22   

3. Anna seuraavat tiedot:

Käyttäjärooli: Roolin nimi.

Kuvaus: Anna kuvaus tämän roolin tarkoitukselle.

Tälle käyttäjäroolille määritetyt jäsenet: Valitse haluttaessa käyttäjätilit, joita sovelletaan uuteen rooliin. 

4. Määritä halutut järjestelmäresurssien käyttöoikeudet (Luku, Kirjoitus, Luonti, Poista, Full Control 
[täydet oikeudet]) uudelle roolille valitsemalla Tarkastele/muokkaa käyttäjäroolin oikeuksia. 

5. Määritä sovelluskohtaiset käyttöoikeudet kohteille tai toiminnoille valitsemalla halutun sovelluksen nimi.

Näytä alaluokat, jos ne eivät ole vielä näkyvissä, valitsemalla luokka, ja määritä käyttöoikeus.

Esimerkiksi käyttöoikeudet Luku, Kirjoitus, Luonti ja Poista määritetään kaikkiin raportteihin 
Hallintoraportit-luokassa valitsemalla sarakkeen otsikosta Kaikki-valintaruutu.

Kuva 23   

6. Valitse Tallenna.

Roolin muuttaminen
1. Valitse avattavasta Järjestelmän tuki -luettelosta Käyttäjäroolit. Nykyisten roolien luettelo tulee 

näkyviin (jos rooliluettelo on laaja, voit käyttää suodattimia roolin nopeaan paikantamiseen). 
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2. Paikanna ja valitse muutettava rooli Käyttäjärooli-sarakkeesta.

3. Muuta halutessasi roolin nimeä ja kuvausta.

4. Lisää tai poista roolin jäseniä. 

5. Muokkaa roolin käyttöoikeuksia valitsemalla Tarkastele/muokkaa käyttäjäroolin oikeuksia.

6. Valitse Tallenna.

Roolin poistaminen
Käyttäjäroolia ei voi poistaa, jos sille on määritetty jäseniä. Muokkaa ensin Käyttäjäroolia ja poista kaikki 
jäsenet. Järjestelmänvalvojan roolia ei voi poistaa.

1. Valitse avattavasta Järjestelmän tuki -luettelosta Käyttäjäroolit. 

2. Valitse Käyttäjäroolin vieressä oleva valintaruutu.

3. Valitse Poista.

4. Vahvista poistaminen valitsemalla näkyviin tulevasta vahvistusikkunasta Poista.
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Liite A  Tunnussanakäytännön asetukset
Taulukko 8 Tunnussanakäytännön asetukset

Käytäntö Kuvaus Oletus

Tunnussanan muoto

Tunnussanassa on oltava sekä 
isoja että pieniä kirjaimia

Määrittää, onko tunnussanoissa oltava sekä isoja 
että pieniä kirjaimia.

Oletusarvo on Ei käytössä 
(ei merkintää valintaruudussa).

Tunnussanassa on oltava 
vähintään yksi symbolimerkki

Määrittää, että tunnussanassa on oltava vähintään 
yksi symbolimerkki.

Tunnussanassa on oltava sekä 
kirjaimia että numeroita

Määrittää, täytyykö tunnussanoissa olla sekä 
kirjaimia että numeroita.

Tunnussanan pituus

Tunnussanan 
vähimmäispituus

Tunnussanoissa sallittu merkkien vähimmäismäärä. 
Tämän arvon on oltava alueella 4–99 mutta enintään 
tunnussanan enimmäispituudeksi annettu arvo.

Oletusasetus on 4 merkkiä.

Tunnussanan enimmäispituus

Tunnussanoissa sallittu merkkien enimmäismäärä. 
Tämän arvon on oltava alueella 4–99 mutta 
vähintään tunnussanan vähimmäispituudeksi 
annettu arvo.

Tämän valinnan oletusasetus 
on 50 merkkiä. 

Tunnussanan lukitus

Lukitse tili näin monen 
epäonnistuneen 
yrityksen jälkeen

Käyttäjän epäonnistuneiden sisäänkirjausyritysten 
määrä, ennen kuin tili lukitaan ja järjestelmään 
pääsy estetään. Tämän valinnan arvon on oltava 
alueella 0–99. 

Oletusasetus on 0 (nolla); 
käyttäjätilejä ei lukita 
epäonnistuneiden 
sisäänkirjausyritysten johdosta.

Muistettujen tunnussanojen 
enimmäismäärä

Järjestelmän säilyttämien käyttäjän tunnussanojen 
enimmäismäärä. Kun tunnussanoja muutetaan, 
käyttäjät eivät voi käyttää uudelleen järjestelmän 
säilyttämää tunnussanaa. Tämän valinnan arvon on 
oltava alueella 1–99. 

Oletusasetus on 1.

Tunnussanan vanheneminen

Tunnussana vanhentuu näin 
monen päivän kuluttua

Käyttäjän tunnussanaa voidaan käyttää näin monta 
päivää ennen kuin se vanhentuu ja käyttäjää 
pyydetään valitsemaan uusi tunnussana. Tämän 
valinnan arvon on oltava alueella 0–365. 

Oletusasetus on 0 (nolla); 
tunnussanat eivät vanhene.

Näytä vanhentumisvaroitus 
näin monen päivän kuluttua

Kun tunnussanan vanheneminen annetaan, määritä 
niiden päivien lukumäärä ennen käyttäjän tunnussana 
vanhenemista, jolloin järjestelmä alkaa näyttää 
tunnussanan vanhenemisesta varoittavaa viestiä. 
Tämän valinnan arvon on oltava alueella 0–364.

Oletusasetus on 5 päivää.
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