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Assistência técnica
Caso tenha comentários ou questões relativas ao funcionamento do sistema PharmGuard® Server (incluindo o 
portal Web PharmGuard® Server ou o PharmGuard® Device Reports), telefone para o número indicado abaixo 
ou entre em contacto com o representante do serviço de assistência a clientes local da Smiths Medical.  
A Smiths Medical está disponível para prestar ajuda sobre o funcionamento e a utilização do sistema 
PharmGuard® Server.

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

 Representante Europeu
Smiths Medical International Ltd. 
1500 Eureka Park, Lower Pemberton
Ashford, Kent, TN25 4BF, RU
Tel.: +44 (0)1233 722100

www.smiths-medical.com

Símbolos

Consultar as Instruções de Utilização

Código de lote

Número de catálogo

Fabricante

Representante Autorizado na Comunidade Europeia
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Notas importantes
Antes de utilizar as funcionalidades do PharmGuard® Server Software, leia o Guia do Utilizador e do Administrador 
ou a Ajuda online disponível no portal Web relevante para a sua função. 

A sua instituição deve seguir um processo bem definido e fornecer-lhe instruções sobre a correta utilização 
do portal Web PharmGuard® Server e do PharmGuard® Server Software. Este Guia do Utilizador é um 
complemento dessas instruções. Realize apenas os procedimentos para os quais recebeu formação.

Modelos específicos de bombas mencionados neste guia podem não estar disponíveis na sua área. Contacte 
o representante da Smiths Medical para obter informações adicionais.

Notas: 

• Para obter mais informações sobre a sua conta de utilizador do portal Web PharmGuard® Server, 
as funções de segurança atribuídas à sua conta de utilizador e as permissões que lhe foram 
atribuídas para utilizar o portal Web PharmGuard® Server e respetivas funcionalidades, contacte 
o administrador do sistema PharmGuard® Server.

• As informações fornecidas neste Guia do Utilizador e do Administrador referem-se apenas ao software 
PharmGuard® Server. Para obter instruções detalhadas, especificações, avisos, informações sobre a 
garantia e outras informações sobre o funcionamento das bombas suportadas, consulte as informações 
fornecidas com as bombas.
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Capítulo 1  Introdução

Indicações de utilização: O PharmGuard® Server Software (PGS) foi concebido para proporcionar 
a funcionalidade de recolha de dados a partir de dispositivos médicos e de distribuição de dados 
para os mesmos, em segurança.

Este guia fornece informações sobre como utilizar as funcionalidades do portal Web PharmGuard® Server, 
incluindo:

• Gerir as implementações de pacotes em dispositivos. 

• Visualizar a conectividade do dispositivo.

• Visualizar relatórios administrativos e relatórios específicos de dispositivos. 

• Administrar e configurar aspetos do PharmGuard® Server Software.

Nota: Dependendo da função/permissão que tenha sido atribuída à sua conta de utilizador, pode ter ou não 
acesso a algumas das funcionalidades descritas no Guia do Utilizador e do Administrador do PharmGuard® 
Server. Para obter mais informações sobre a sua conta de utilizador e as permissões disponíveis para 
a mesma, contacte o administrador do sistema PharmGuard® Server.

IMPORTANTE! A sua organização deve seguir um processo bem definido para a administração de 
contas de utilizadores, funções de segurança e permissões, devendo também fornecer formação sobre 
as funcionalidades do portal Web PharmGuard® Server antes de disponibilizar acesso ao portal e as 
credenciais de início de sessão para a utilização do portal Web PharmGuard® Server.

Administradores do sistema: Consulte o PharmGuard® Server Technical Deployment Guide para obter mais 
detalhes sobre os componentes, a interoperabilidade e a configuração do PharmGuard® Server Software.
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Capítulo 2  Para começar
Geralmente, existe um administrador do sistema responsável pela configuração das contas de utilizadores 
do portal Web PharmGuard® Server e pelo fornecimento do endereço URL aos utilizadores para acederem 
ao portal Web e das respetivas credenciais necessárias para iniciar a sessão (o nome de utilizador 
e a palavra-passe).

Contacte o administrador de rede do PharmGuard® relativamente a questões sobre contas de utilizadores.

Iniciar a sessão no portal Web PharmGuard® Server
1. Abra o Microsoft® Internet Explorer®.

2. Na caixa de texto do endereço do Internet Explorer®, introduza o endereço do portal Web 
PharmGuard® Server e prima a tecla Entrar.

3. No ecrã de início de sessão, introduza o nome de utilizador e a palavra-passe do PharmGuard® Server 
e clique em Iniciar sessão.

 
Figura 1   

Dependendo do estado da conta de utilizador (por exemplo, se a conta de utilizador for nova), 
o sistema pode solicitar a introdução de uma palavra-passe. Para obter informações sobre a alteração 
da sua palavra-passe, consulte Alterar a palavra-passe de perfil na página 8.

Terminar a sessão no PharmGuard® Server
A sessão do portal Web PharmGuard® Server termina automaticamente se estiver inativa durante um período 
de tempo prolongado. Para evitar o acesso não autorizado ao portal Web PharmGuard® Server, certifique-se 
de que termina a sessão manualmente quando não estiver a utilizar ativamente o PharmGuard® Server.

Para terminar a sessão no PharmGuard® Server, clique na ligação Terminar sessão na parte superior 
direita do portal Web PharmGuard® Server.
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Figura 2   

Utilizar a barra de menus
A barra de menus do portal Web PharmGuard® Server dispõe de menus pendentes para ajudar a navegar 
pelo sistema do portal Web, incluindo:

Início : Utilizado para aceder a relatórios e ligações do sistema utilizados com frequência.

Suporte do sistema: Utilizado por administradores do sistema para tarefas de suporte do sistema. 
Para obter mais informações, consulte Capítulo 5  Gerir tarefas do sistema, na página 33.

Gestão de ativos: Utilizado para gerir grupos, dispositivos e implementações de pacotes. Para obter mais 
informações, consulte Capítulo 3  Gerir dispositivos, grupos e implementações, na página 14.

Relatórios: Utilizado para criar relatórios administrativos e relatórios específicos de dispositivos. 
Para obter mais informações, consulte Capítulo 4  Criar relatórios, na página 22.

O meu perfil: Utilizado para configurar definições de preferências de perfil. Para obter mais informações, 
consulte Personalizar o portal Web PharmGuard® Server, na página 8.

Visualizar a página Início

Figura 3   

A página Início é apresentada depois do início de sessão inicial ou clicando no ícone Início  na barra 
de menus. É possível personalizar a página Início para que apresente as seguintes informações (Figura 3):

Tabela de relatórios: Apresenta uma lista dos relatórios guardados. Os relatórios listados na página Início 
são guardados a partir de um relatório apresentado.

Ligações rápidas: Fornece uma ligação rápida para informações acedidas com frequência. As ligações 
rápidas são configuradas no separador As minhas preferências da página O meu perfil. 

Últimas atualizações: Apresenta uma lista das atualizações mais recentes no PharmGuard® Server 
Software e informações relativas aos utilizadores, dispositivos e outras informações do sistema.

Para configurar a página Início, incluindo a apresentação de relatórios guardados e ligações rápidas, 
consulte Modificar a minha página de início na página 11.
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Personalizar o portal Web PharmGuard® Server
É possível utilizar o separador O meu perfil para personalizar as definições do portal Web, incluindo:

• Gerir informações de perfil e palavras-passe (O meu perfil de utilizador e A minha palavra-passe).

• Guardar relatórios para consulta imediata (Os meus relatórios).

• Definir preferências para a página Início e para as Definições do site (As minhas preferências).

Gerir informações de perfil e palavras-passe

Alterar informações de perfil

1. Selecione O meu perfil de utilizador no separador O meu perfil.

2. Atualize as definições de perfil conforme pretendido: Nome próprio, Nome do meio, Apelido 
e Endereço de e-mail.

3. Clique em Guardar.

Alterar a palavra-passe de perfil

1. Selecione Alterar a minha palavra-passe no separador O meu perfil.

2. Introduza a Palavra-passe atual, a Nova palavra-passe e, em seguida, confirme a nova palavra-passe. 
Todas as palavras-passe são sensíveis às maiúsculas e minúsculas.

3. Clique em Alterar palavra-passe.

Configurar os meus relatórios
A página Os meus relatórios disponibiliza um local para guardar relatórios visualizados com frequência 
para consulta rápida. É possível programar a atualização e entrega automática de relatórios a utilizadores 
específicos do PharmGuard® Server.



    Para começar Página 9

Adicionar um relatório

1. Clique na ligação Adicionar um relatório que se encontra na parte superior direita da tabela 
de relatórios.

2. Selecione um relatório na página Relatórios e indique os critérios para o relatório.

3. Clique em Executar relatório.

4. Clique em Guardar em “Os meus relatórios”. Aparece a caixa de diálogo Guardar em 
“Os meus relatórios”.

Figura 4   

5. Selecione as opções pretendidas:

• Edite o nome em Guardar como.

• Selecione a caixa de verificação Apresentar na página Início.

• Introduza um Endereço de e-mail de destino para o relatório.

6. Clique em Guardar.

Eliminar um relatório

1. Selecione a caixa de verificação junto a Nome do relatório do relatório a eliminar.

2. Clique em Eliminar. Aparece a caixa de diálogo Eliminar itens.

3. Clique em Eliminar para remover o relatório da tabela.

Agendar e editar um relatório

1. Clique em qualquer parte no nome do relatório. Aparece a caixa de diálogo Editar o meu relatório.

2. Altere as opções de relatório conforme pretendido:

• Edite o Nome do relatório.

• Selecione a caixa de verificação Apresentar na página Início para visualizar este relatório na 
página Início.

• Selecione a caixa de verificação Programar para programar o relatório. Consulte Tabela 1 para 
ver as opções de programação.
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Tabela 1 Opções de programação de relatórios
Detalhes da programação

Hora de entrega Especifica a hora de entrega do relatório.

Enviar relatório 
por e-mail para

O endereço de e-mail para o qual o relatório é enviado.

Formato O formato do relatório.

Padrão de periodicidade

Diária O relatório é entregue diariamente. Se for selecionado,

• introduza um valor no campo A cada x dia(s) para indicar com que frequência 
pretende que o relatório seja entregue.

Semanal O relatório é entregue nos dias da semana designados. Se for selecionado, 

• introduza um valor no campo Repetir a cada x semana(s) para indicar com 
que frequência pretende que o relatório seja entregue.

• Selecione os dias da semana em que pretende que o relatório seja entregue.

Mensal O relatório é entregue no dia do mês designado. Se for selecionado, 

• escolha um dia específico do mês ou selecione uma semana e dia do mês 
específicos para a entrega.

Intervalo de periodicidade

Data de início O relatório será entregue na ou antes da data de início em função do padrão 
de periodicidade definido.

Sem data de fim Se esta opção for selecionada, o relatório não tem data de fim e continuará 
a ser entregue em função das seleções na área do padrão de periodicidade.

Termina em O relatório não será enviado após esta data.

3. Clique em Guardar.

Atualizar as minhas preferências
A página As minhas preferências permite:

• Modificar as Definições do site, incluindo a seleção do número de linhas a apresentar em cada 
página de uma tabela.

• Personalizar o conteúdo da página Início.

• Selecionar o nível de alertas do Suporte do sistema a enviar ao administrador designado. 



    Para começar Página 11

Modificar as definições do site

O separador Definições do site da página As minhas preferências fornece opções para personalizar 
a apresentação das tabelas do portal PharmGuard® Server. 

Figura 5   

Definições da tabela: Defina o número predefinido de itens a apresentar numa tabela na lista pendente 
Tamanho padrão da página. Selecione Tudo, 5, 10, 25 ou 50.

Ligações de dispositivos: Defina o filtro predefinido para incluir automaticamente dispositivos que tenham 
estabelecido comunicação com o servidor dentro do período de tempo selecionado. Selecione Tudo, Dia, 
Semana, Mês, Trimestre ou Ano.

Modificar a minha página de início

1. Selecione As minhas preferências no menu pendente O meu perfil.

2. Clique no separador A minha página Início.

Figura 6   

3. Selecione a caixa de verificação Apresentar os meus relatórios para apresentar todos os relatórios 
da página Os meus relatórios na página Início.

4. Selecione a caixa de verificação Mostrar ligações rápidas para apresentar as ligações utilizadas 
com mais frequência na página Início. 

Adicionar uma ligação rápida:

a. Clique em Adicionar ligação.

b. Clique na lista pendente no topo da tabela e selecione uma página para a criação de uma 
ligação rápida.
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Figura 7   

c. Clique em Guardar.

Eliminar uma ligação rápida:

a. Selecione a caixa de verificação junto a uma ou mais ligações rápidas.

b. Clique em Eliminar. 

c. Na caixa de diálogo de confirmação apresentada, clique em Remover.

Remover a área Os meus relatórios ou Ligações rápidas da página Início:

Modifique as áreas incluídas na página Início anulando a seleção das caixas de verificação Mostrar 
os meus relatórios ou Mostrar ligações rápidas.

Definir as preferências de suporte do sistema

Selecione o separador Suporte do sistema na página As minhas preferências para selecionar os alertas 
do sistema a enviar para o administrador designado.

Nota: Embora exista a possibilidade de configurar alertas, a função para configurar o destinatário 
das mensagens de e-mail dos alertas não é atualmente suportada. Por conseguinte, quaisquer alertas 
configurados neste separador não serão enviados.

1. Selecione As minhas preferências no menu pendente O meu perfil.

2. Clique no separador Suporte do sistema.

3. Selecione um alerta no menu pendente Nível.

4. Clique em Guardar.

Sugestões para utilizar as tabelas do PharmGuard® Server
O portal Web PharmGuard® Server fornece frequentemente informações no formato de tabelas. As seguintes 
opções estão disponíveis no PharmGuard® Server, mas estas opções podem estar ou não disponíveis para 
cada tabela:

• Filtragem

• Ordenação

• Botão Transferir lista



    Para começar Página 13

Opções de filtragem

Figura 8   Exemplo de uma tabela do portal Web PharmGuard® Server

Ligado no(a) último(a): Utilize este filtro para selecionar todos os dispositivos que estabeleceram 
comunicação com o PharmGuard® Server dentro do período de tempo especificado.

• Este filtro inclui geralmente as opções Tudo, Dia, Semana, Mês, Trimestre e Ano. 

• É possível personalizar o valor predefinido para este filtro no separador Definições do site 
da página As minhas preferências.

Filtros das colunas da tabela: Utilize os campos de filtro por baixo de cada cabeçalho de coluna 
da tabela para filtrar as informações apresentadas por categoria de coluna. Os campos de filtragem 
estão assinalados pelo ícone de filtro . Dependendo da coluna selecionada, o campo pode exigir 
a introdução de texto ou números ou pode apresentar uma lista pendente de opções disponíveis.

Opções de ordenação
Coluna de ordenação: Clique num cabeçalho de coluna para ordenar a tabela em função do conteúdo 
dessa coluna.

Direção de ordenação: Clique no ícone de ordenação para alterar a ordem da ordenação das colunas.

Botão Transferir lista
Transferir lista: Utilize este botão para transferir uma folha de cálculo (.cvs) com todos os itens 
apresentadas na tabela atual.
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Capítulo 3  Gerir dispositivos, grupos e implementações
Utilize a página Gestão de ativos para ver e gerir ligações de dispositivos, grupos e dispositivos, modelos 
de dispositivos e implementações de pacotes.

Nota: As funcionalidades de gestão de ativos disponíveis são determinadas pelas permissões da conta 
de utilizador. Para obter mais informações sobre uma conta de utilizador e as respetivas permissões 
disponíveis, contacte o administrador do sistema PharmGuard® Server.

Ver informações sobre a ligação de dispositivos
A página Ligações de dispositivos é utilizada para visualizar os dispositivos ligados ao PharmGuard® Server 
e o número de licenças de acesso ao dispositivo. 

1. Selecione Ligações de dispositivos no menu pendente Gestão de ativos. 

A página Ligações de dispositivos apresenta informações sobre as licenças de acesso aos dispositivos 
(se a função de utilizador tiver direitos de acesso para ler informações sobre licenças) e lista 
os relatórios de dispositivos referentes ao período de tempo selecionado.

Figura 9   

São fornecidas as seguintes informações para cada dispositivo que tenha estabelecido comunicação 
com o servidor no período de tempo selecionado:

• Número de série

• Tipo de dispositivo

• Grupo

• ID de ativos

• Estado

• Última comunicação

• Instituição

• Última localização comunicada, em conjunto com a data e a hora mais recentes do estabelecimento 
de comunicação do dispositivo com o servidor (na hora local do servidor). 

Nota: Se estiver a ser utilizada a funcionalidade Serviços de localização, a Última localização 
comunicada é a localização comunicada pelos Serviços de localização. Se a funcionalidade 
Serviços de localização não estiver em utilização, a Última localização comunicada corresponde 
à localização do ponto de acesso.

2. Para alterar o período de tempo de ligação do dispositivo, clique na lista pendente Ligado no(a) 
último(a) e selecione o período de tempo pretendido: Dia, Semana, Mês, Trimestre, Ano ou Tudo. 
A lista de ligações de dispositivos é atualizada com base na seleção.
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3. Para transferir uma Lista de dispositivos, clique no botão Transferir lista e selecione uma opção para 
Guardar ou Abrir o ficheiro. As informações dos dispositivos são apresentadas num ficheiro .csv.

4. Para ver um resumo da utilização dos dispositivos, clique em Ver relatório da utilização de ativos 
por dispositivo no canto superior direito.

• As mensagens de estado Em utilização e Não se encontra em utilização são enviadas a partir 
das bombas que se encontram online e que comunicam com o PharmGuard® Server.

• A mensagem de estado Offline indica que a bomba se encontra offline e que não comunicou com 
o PharmGuard® Server dentro do período definido em Tempo limite de inatividade.

Gerir grupos e dispositivos
Utilize a página Grupos e dispositivos para:

• Visualizar ou criar novos Grupos.

• Visualizar ou rever as informações dos dispositivos ligados.

• Atribuir um dispositivo a um Grupo. 

Os dispositivos são automaticamente atribuídos a um Grupo predefinido quando estiverem ligados 
ao PharmGuard® Server. É possível criar Grupos adicionais, se pretender, para:

• Enviar uma biblioteca de fármacos para um grupo específico de dispositivos. 

• Separar os dispositivos designados para testes dos dispositivos operacionais.

• Enviar pacotes de teste (firmware ou biblioteca de fármacos) para testar os dispositivos antes 
de atribuir o pacote a todos os dispositivos no hospital. 

IMPORTANTE! Depois de ter sido adicionado manualmente a um Grupo com pacotes atribuídos, 
o dispositivo não pode ser eliminado até ser removido do Grupo. Para obter mais informações, 
consulte Reatribuir um dispositivo a um novo grupo, na página 18.

Gerir grupos
Estão disponíveis as seguintes opções para a gestão de Grupos:

• Adicionar um novo grupo 

• Modificar um grupo 

• Eliminar um grupo

Adicionar um novo grupo

1. Selecione Grupos e dispositivos no menu pendente Gestão de ativos.

2. Clique em Grupos.
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3. Clique em Adicionar grupo.

Figura 10   

4. Introduza um nome para o Grupo no campo Grupos.

5. Introduza uma descrição para o Grupo no campo Descrição.

6. Clique em Guardar.

Modificar um grupo

1. Selecione Grupos e dispositivos no menu pendente Gestão de ativos.

2. Clique em Grupos.

3. Clique na linha do grupo a modificar:

• Edite o nome do Grupo.

• Edite a Descrição, se pretendido.

• Clique em Cancelar para deixar as informações do Grupo inalteradas.

4. Clique em Guardar.

Eliminar um grupo

1. Selecione Grupos e dispositivos no menu pendente Gestão de ativos.

2. Clique em Grupos.

3. Selecione a caixa de verificação junto ao nome do grupo.

Figura 11   

4. Clique em Eliminar.
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Gerir dispositivos
Os dispositivos são adicionados automaticamente quando são inicialmente ligados ao PharmGuard® Server. 
Apenas é necessário adicionar os dispositivos manualmente para definir os valores com antecedência.

Estão disponíveis as seguintes opções para a gestão de Dispositivos:

• Adicionar um novo dispositivo

• Modificar detalhes do dispositivo

• Eliminar um dispositivo

1. Selecione Grupos e dispositivos no menu pendente Gestão de ativos.

2. Clique em Dispositivos.

Adicionar um novo dispositivo

a. Clique em Adicionar dispositivo.

b. Na linha para o novo dispositivo, introduza o seguinte:

• Número de série: O número de série do dispositivo. O número de série está localizado 
na etiqueta do dispositivo e é atribuído pela Smiths Medical.

• Tipo de dispositivo: O tipo de dispositivo.

• Grupo: Selecione um Grupo na lista pendente. 

• ID de ativos: A ID de ativos do dispositivo. A ID de ativos é atribuída pelo hospital.

Figura 12   

c. Clique em Guardar.

Modificar detalhes do dispositivo

a. Clique na linha do Dispositivo para modificar os seguintes campos:

Número de série: O número de série do Dispositivo.

Tipo de dispositivo: O tipo de dispositivo.

Grupo: O grupo associado ao dispositivo. 

ID de ativos: A ID de ativos do dispositivo.

b. Clique em Guardar.
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Eliminar um dispositivo

a. Selecione a caixa de verificação junto ao Dispositivo.

b. Clique em Remover.

Nota: Se um dispositivo foi adicionado manualmente a um Grupo com pacotes atribuídos, não 
é possível eliminar o dispositivo. Primeiro, reatribua o dispositivo a outro Grupo sem pacotes 
atribuídos e, em seguida, elimine o dispositivo.

Reatribuir um dispositivo a um novo grupo

IMPORTANTE! Quando for reatribuir um dispositivo a um novo Grupo, o pacote mais recente 
associado ao Grupo selecionado será implementado nesse dispositivo. Dado que um pacote de 
implementação ativo pode ser transferido por todos os dispositivos que correspondam ao tipo 
de dispositivo para o pacote, é vivamente recomendado que o conteúdo do pacote seja primeiro 
enviado para e validado para esse tipo de dispositivo específico antes de o pacote ser implementado.

Cada instituição deve seguir um processo claramente definido para validar e implementar pacotes.

a. Clique em Grupos na página Grupos e dispositivos.

b. Clique em Dispositivos.

c. Selecione a caixa de verificação junto a um ou mais dispositivos listados na tabela.

d. Clique em Reatribuir. Aparece a caixa de diálogo Reatribuir dispositivos.

e. Selecione um novo grupo no menu pendente Grupos disponíveis.

f. Clique em Reatribuir.

g. Para confirmar, introduza a palavra-passe da conta de utilizador e clique em Continuar.
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Importar um ficheiro .csv contendo dispositivos
É possível adicionar vários dispositivos através da importação de um ficheiro de valores separados por 
vírgulas (.csv) que contenha informações sobre os dispositivos. 

Nota: O ficheiro de importação deve ter uma linha de cabeçalhos que representem todas as propriedades 
necessárias para descrever um dispositivo na íntegra. A linha de cabeçalhos deve ser a seguinte: 
“AssetTag,SerialNumber,DeviceModelName,GroupName”.

Para cada dispositivo, o ficheiro .csv tem de conter as seguintes entradas, separadas por uma vírgula: 
[AssetTag],[SerialNumber],[DeviceModelName],[GroupName]

1. Selecione Grupos e dispositivos no menu pendente Gestão de ativos.

2. Clique em Dispositivos.

3. Clique em Importar e, em seguida, clique em Procurar.

4. Na caixa de diálogo Escolher ficheiro a carregar, localize e selecione o ficheiro de origem (.csv) do 
dispositivo e, em seguida, clique em Abrir. 

5. Clique em Carregar.

Se existir um erro no ficheiro .csv, aparece uma mensagem de erro e os dispositivos não são 
importados. Os dispositivos são adicionados se não existirem erros. A página Grupos e dispositivos 
lista os dispositivos novos.

Visualizar modelos de dispositivos
Selecione Modelos de dispositivos no menu pendente Gestão de ativos para visualizar os modelos de 
dispositivos instalados no PharmGuard® Server.
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Gerir implementações de pacotes
Utilize a página Implementação de pacotes para adicionar, ver e parar implementações de pacotes. 
Um ficheiro de pacote (.cpkg) contém dados, como a configuração ou o firmware do dispositivo, específicos 
de um modelo de dispositivo instalado no PharmGuard® Server.

Notas:

• Os pacotes são implementados em dispositivos utilizando o portal Web PharmGuard® Server, mas 
não são criados pelo PharmGuard® Server. Para obter informações acerca da criação de pacotes 
para dispositivos que possam ser utilizados com o PharmGuard® Server, consulte a documentação 
do fabricante do dispositivo ou do software utilizado para criar pacotes de dados para o 
dispositivo. Os fabricantes de dispositivos também podem fornecer pacotes com atualizações de 
firmware do dispositivo.

• A base de dados PharmGuard® Repository (PGR) contém informações de configuração sobre outros 
PharmGuard® Device Specific Reports e produtos de interoperabilidade do sistema de saúde. 
Certifique-se de que efetua uma cópia de segurança da base de dados PharmGuard® Repository 
antes e imediatamente depois de instalar ou atualizar outros PharmGuard® Device Specific Reports 
e produtos de interoperabilidade. Para obter mais informações, consulte o administrador de rede 
do PharmGuard® Server.

IMPORTANTE! Dado que um pacote de implementação ativo pode ser transferido por todos os dispositivos 
que correspondam ao tipo de dispositivo para o pacote, é vivamente recomendado que o conteúdo do 
pacote seja primeiro enviado para e validado para esse tipo de dispositivo específico antes de o pacote 
ser implementado.

Cada instituição deve seguir um processo claramente definido para validar e implementar pacotes.

Carregar pacotes
1. Selecione Implementação de pacotes no menu pendente Gestão de ativos. Aparece uma lista 

de todos os pacotes anteriormente implementados, se existentes.

2. Clique em Adicionar pacote.

3. Clique em Procurar e localize o ficheiro de pacote. 

4. Selecione o ficheiro de pacote e clique em Abrir.

5. Clique em Carregar. 

Após a leitura do ficheiro de pacote, as informações sobre o pacote são apresentadas na tabela Pacotes. 

Implementar pacotes em grupos
1. Selecione Implementação de pacotes no menu pendente Gestão de ativos. Aparece uma lista 

de todos os pacotes anteriormente implementados, se existentes.

Nota: Se já existir uma implementação de pacote ativa do mesmo tipo de pacote do modelo de 
dispositivo selecionado, pare a implementação existente antes de implementar o novo pacote. 
Para obter mais informações, consulte Parar uma implementação na página 21.

2. Clique em Ver/Implementar para o pacote. São apresentadas as informações sobre o pacote 
de implementação.

3. Se as informações sobre o pacote estiverem corretas, clique em Implementar para implementar 
o novo pacote.
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4. Selecione os Grupos para a implementação do pacote. O pacote será implementado em todos 
os dispositivos nos Grupos selecionados. 

5. Introduza um nome para a implementação e especifique uma data de início.

6. Clique em Implementar. 

Aparece a caixa de diálogo de confirmação da palavra-passe. 

7. Para confirmar, introduza a palavra-passe da conta de utilizador e, em seguida, clique em Continuar.

Depois de confirmar a implementação do pacote, o nome do pacote recém-implementado é 
apresentado na lista de implementações com o estado Ativo.

Nota: A hora a que um dispositivo individual recebe um pacote pode variar dependendo do estado 
da conectividade do dispositivo ao Medical Device Server (MDS) e do intervalo a que o dispositivo 
comunica com o MDS. Para confirmar se um pacote foi recebido por dispositivos individuais 
associados à implementação do pacote, verifique cada dispositivo. 

Pode ver mais informações sobre implementações clicando em Ver relatório de implementação 
de pacotes. Para obter mais informações acerca deste relatório, consulte Relatório de implementação 
de pacotes na página 31. 

Nota: A aplicação de pacotes recebidos por um dispositivo é específica do modelo de dispositivo 
e do conteúdo do pacote. Para obter instruções e informações sobre como aplicar o conteúdo 
de pacotes a dispositivos individuais, consulte a documentação do dispositivo e pacote 
de implementação específicos. 

8. Para transferir um ficheiro .csv com a lista dos pacotes, clique em Transferir lista. 

9. Selecione Abrir ou Guardar, conforme pretendido.

Parar uma implementação
A paragem de uma implementação de pacote interrompe a implementação do pacote para os 
dispositivos associados. 

Nota: Se parar uma implementação de pacote, não são efetuadas alterações em qualquer dispositivo 
que já tenha recebido o pacote.

1. Selecione Implementação de pacotes no menu pendente Gestão de ativos. Aparece uma lista 
de todos os pacotes anteriormente implementados.

2. Clique em Ver/Parar para o pacote de implementação que pretende parar. Aparece a caixa 
de diálogo Parar implementação.

3. Clique em Parar.

Aparece a caixa de diálogo de confirmação da palavra-passe. 

4. Para confirmar, introduza a palavra-passe da conta de utilizador e clique em Continuar.
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Capítulo 4  Criar relatórios
A página Relatórios do portal Web PharmGuard® Server é utilizada para ver:

• Relatórios administrativos, que fornecem informações sobre a monitorização de atividades, 
a gestão de ativos, eventos de dispositivos e a implementação de pacotes. 

• Relatórios específicos de dispositivos, que foram instalados para um determinado modelo 
de dispositivo. 

Notas: 

• As opções disponíveis para a funcionalidade Relatórios são determinadas pelas permissões da 
conta de utilizador. Para obter mais informações sobre uma conta de utilizador e as respetivas 
permissões disponíveis, contacte o administrador do sistema PharmGuard® Server.

• Para obter mais informações sobre o relatório de cada dispositivo, clique em Ajuda de relatório 
na página Introduzir critérios.

Opções de relatório partilhadas

Imprimir relatórios
Após a execução de um relatório, este pode ser impresso em qualquer impressora de rede ou 
impressora local.

Nota: Quando selecionar a opção Imprimir pela primeira vez para imprimir um relatório, a caixa de 
diálogo de controlo da impressão solicita o suplemento SQL Server Reporting Services para o browser. 
Dependendo da configuração, confirme a instalação clicando em Sim. Uma vez instalado o suplemento, 
a função de impressão de relatórios fica ativada.

1. Clique no ícone Imprimir que se encontra na Barra de ferramentas de relatórios acima do relatório. 

2. Na caixa de diálogo da impressora, selecione a impressora pretendida e as opções de impressão. 

3. Selecione Imprimir.

Notas: 

• Dependendo do conteúdo do relatório, pode ser necessário imprimir alguns relatórios 
na orientação horizontal para que o conteúdo do relatório seja impresso corretamente. 
Consulte a caixa de diálogo da impressora para definir as preferências de impressão para 
a impressora específica. 

• Dependendo do conteúdo do relatório, o número de páginas impressas pode ser superior 
ao número de páginas apresentadas na janela do visualizador de relatórios.
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Exportar relatórios 
Após a execução de um relatório, é possível exportar e guardar o relatório em vários formatos de ficheiro 
para visualização offline e outros fins. Os formatos disponíveis incluem:

• Ficheiro XML com os dados do relatório

• CSV (delimitado por vírgulas)

• Adobe® Acrobat® (PDF)

• Microsoft® Excel®

• Microsoft® Word®

1. Clique no ícone Exportar que se encontra na Barra de ferramentas de relatórios acima do relatório.

2. Selecione o formato pretendido para o ficheiro de exportação na lista pendente. Aparece uma caixa 
de diálogo.

3. Selecione se pretende abrir ou guardar o ficheiro. Se guardar o ficheiro, selecione uma localização 
para o mesmo.

Notas: 

• Os formatos XML e CSV apenas suportam texto e não são adequados para a exportação de 
relatórios com gráficos. Além disso, alguns relatórios exportados para Microsoft® Excel® poderão 
exigir formatação manual em Excel® para que apresentem os resultados visuais pretendidos.

• Dependendo da versão do Microsoft® SQL Server® que estiver a utilizar, pode não ser possível 
exportar relatórios para Microsoft® Excel® com mais de 65 536 linhas, podendo resultar num erro.

• Ao exportar para CSV, caso exista a linha “Total”, esta linha será apresentada como colunas 
adicionais e o valor será repetido para cada linha.

• O administrador do sistema poderá não permitir alguns formatos de exportação a partir do sistema 
de relatórios subjacente. Além disso, o administrador do sistema poderá permitir alguns formatos 
de exportação que não funcionem corretamente para a exportação de relatórios a partir do portal 
Web PharmGuard® Server. Para obter mais informações, contacte o administrador do sistema 
PharmGuard® Server.

• Se estiver a exportar um relatório grande para PDF, poderá ser necessário ajustar a propriedade 
Tempo limite de relatório do gestor de relatórios SSRS definindo a opção Sem tempo limite de 
relatório. Por predefinição, o tempo limite definido é 1800 segundos (30 minutos). É necessário 
definir o tempo limite de relatório para “Sem tempo limite de relatório” para qualquer relatório 
que demore mais de 30 minutos a ser exportado para PDF.

Guardar relatórios
Se clicar no botão Guardar em “Os meus relatórios”, na parte superior de qualquer relatório, adiciona 
um relatório à página Os meus relatórios. Depois de guardado, o relatório selecionado é apresentado na 
página Os meus relatórios e opcionalmente na página Início. Ao guardar um relatório em Os meus relatórios, 
tem a opção de guardar o relatório com um nome diferente.

1. Na parte superior da página Relatório, clique em Guardar em “Os meus relatórios”. Aparece a caixa 
de diálogo Guardar em “Os meus relatórios”.

2. Confirme as seguintes informações e edite-as, se necessário:

• Guardar como: Nome do relatório

• Apresentar na página Início

• Endereço de e-mail

3. Clique em Guardar. O relatório guardado é adicionado à página Os meus relatórios.
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Programar um relatório
Depois de um relatório ser guardado em Os meus relatórios, também é possível programar uma tarefa 
periódica para a execução do relatório. Uma tarefa programada permite que uma tarefa seja executada 
diariamente, semanalmente ou mensalmente durante um intervalo de datas especificado. É possível 
selecionar o formato de saída pretendido e introduzir o e-mail para onde pretende que seja enviado 
o relatório.

1. Selecione Os meus relatórios no menu pendente O meu perfil.

2. Clique no nome do relatório a programar.

Figura 13   

Nota: O cursor não muda para a forma de uma seta. Clique simplesmente no texto do nome.

Aparece a caixa de diálogo Editar o meu relatório.

Figura 14   

3. Selecione a caixa de verificação Programar.

O ecrã Editar o meu relatório expande-se e apresenta as opções de detalhe da programação.

Figura 15   

4. Introduza os detalhes da programação e selecione Guardar.
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Acerca dos relatórios administrativos
Os relatórios administrativos do PharmGuard® Server são agrupados em quatro categorias:

• Monitorização de atividades

• Utilização de ativos

• Histórico de eventos de dispositivos

• Implementação de pacotes

Figura 16   

Nota: Utilize as opções da barra de ferramentas na janela do relatório para navegar pelo conteúdo 
do relatório, procurar texto no relatório, exportar o relatório, guardar ou imprimir o relatório.

Nota para o administrador do sistema: Os valores relativos a intervalos de tempo nos relatórios Utilização 
de ativos por dispositivo, Utilização de ativos por tempo, Tendências no histórico de eventos e Histórico 
de eventos são calculados pela tarefa do SQL Agent “PharmGuardRepository PGR Aggregate Update”, 
cuja execução está agendada diariamente para as 12:15. Para alterar a programação da tarefa, consulte 
o artigo da Microsoft: “Schedule a Job” em http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms191439.aspx.

Para gerar um relatório
1. Selecione Administrativo no menu pendente Relatórios.

2. Selecione o relatório pretendido na lista de relatórios.

3. Introduza os critérios de seleção para o relatório.

4. Clique em Executar relatório.

Nota: Se pretendido, clique no botão Guardar em “Os meus relatórios”.

Relatórios de monitorização de atividades
Os relatórios de monitorização de atividades estão descritos na Tabela 2. Os resultados apresentados 
baseiam-se nos critérios de relatório selecionados.

Tabela 2 Relatórios de monitorização de atividades
Nome do relatório Descrição
Eventos de monitorização 
administrativa

Este relatório apresenta uma lista ordenada de eventos relacionados com a administração, 
com informações, em formato de tabela, sobre eventos de segurança que tenham ocorrido.

Data e hora A data e a hora a que o evento ocorreu, na hora local do servidor.

Código de 
monitorização

Os códigos são utilizados para identificar tipos de eventos de monitorização. Consulte 
a Tabela 3 para obter os códigos.

Origem O nome da aplicação que gerou o evento. Por exemplo, se a origem do evento for uma 
instância do Medical Device Server, o campo Origem é apresentado como MDS:servername.
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Nome do relatório Descrição
Mensagem Uma descrição detalhada do evento/código.

Tendências de 
monitorização 
administrativa

Este relatório apresenta o número de eventos de monitorização relacionados com 
a administração que ocorreram ao longo do tempo, incluindo tendências e distribuição 
de eventos num gráfico de colunas.

Data e hora A data e a hora a que o evento ocorreu, na hora local do servidor.
Gráfico de colunas Para ver detalhes do evento, clique na barra de cor no gráfico para abrir o relatório 

Eventos de monitorização administrativa.
Histórico de utilizadores Este relatório fornece informações sobre as atividades de utilizadores do portal Web 

PharmGuard® Server.
Data e hora A data e a hora a que o evento ocorreu, na hora local do servidor.
Código de 
monitorização

O código de identificação de eventos do histórico utilizado para identificar tipos 
de eventos do histórico. Consulte a Tabela 4 para obter os códigos.

Utilizador O nome de utilizador do utilizador que executa a atividade.
Mensagem Uma descrição detalhada do evento/código.

Tabela 3 Códigos de eventos de monitorização
Código Evento de monitorização 

AT003 Falha na ligação do dispositivo médico 

AT013 Erro na ligação SSL do dispositivo médico 

AT021 Aviso de capacidade de dispositivos 

AT022 Aviso de capacidade do cliente 

AT023 Capacidade de dispositivos excedida 

AT032 ID do tipo de metadados em falta 

AT033 Tipo de modelo de dispositivo inválido 

AT041 Falha na transmissão de resposta 

AT042 Erro de execução de thread 

AT043 Falha ao iniciar sessão 

AT044 Falha ao iniciar sessão (utilizador bloqueado) 

AT045 Início de sessão bem-sucedido 

AT046 Fim de sessão bem-sucedido 

AT047 Falha da verificação da integridade do pacote 

AT048 Pacote aplicado 

AT049 Transferência de pacotes 

AT050 Notificação de novo pacote 

AT053 Falha no pedido de tempo 

AT054 Falha na atualização das estatísticas do pacote 

AT055 Falha da verificação da integridade do pacote 

AT056 Conta de utilizador desativada 

AT057 Palavra-passe expirada 

AT058 Conta de utilizador bloqueada 

AT059 Carregamento de novo pacote bem-sucedido 
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Código Evento de monitorização 

AT063 A licença do produto expirou 

AT065 Falha no pedido de pacote: Pacote solicitado não 
encontrado 

AT066 Falha no pedido de pacote: Erro dos dados do pacote 

AT067 Falha no pedido de pacote: Erro do processador do 
pedido de pacote

AT069 Falha nas informações do pacote: Pacote solicitado não 
encontrado 

AT070 Falha nas informações do pacote: Erro do processador do 
pedido de pacote 

AT072 Falha no pedido da aplicação 

AT073 Falha ao iniciar o plug-in 

AT074 Falha ao parar o plug-in 

AT075 Falha no armazenamento de dados 

AT076 Erro interno 

CO001 Falha na atualização do DataStage 

CO002 Falha no registo do dispositivo 

CO003 Falha na validação da mensagem 

CO004 Falha no pedido de leitura de mensagem do dispositivo 

CO005 PGI incompatível 

CO006 Tipo de metadados não suportado 

CO007 Licença Ensemble PGI prestes a expirar 

CO008 Licença Ensemble PGI expirada 

CO009 Erro de processamento interno 

CO010 Falha no envio de payload 

CO011 Nenhuma ligação HL7 configurada 

CO012 Nenhum tipo de mensagem configurado 

CO013 Nenhuma secção de configuração especificada 

CO014 Erro inesperado ao processar a mensagem 

CO015 O ficheiro de estado guardado está danificado 

CO016 Falha detetada na última execução do servidor 

CO017 Não é possível guardar os dados de estado 

CO018 Falha ao tentar recuperar o estado 

CO019 Recuperação do estado bem-sucedida 

CO020 Início sem dados sobre o estado da infusão 

CO021 Erro de ligação 

CO022 Erro de configuração da autenticação 

CO023 Falha no armazenamento de dados 

CO024 Intervalo de mensagem do dispositivo detetado 

CO025 Erro AMU 
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Código Evento de monitorização 

CO026 Não foram encontradas Bibliotecas AMU 

CO027 Não foi possível carregar a biblioteca 

DR001 Tarefa evento ETL do PDR bem-sucedida 

DR002 Tarefa evento ETL do PDR falhada 

DR003 Tarefa arquivo ETL do PDR bem-sucedida 

DR004 Tarefa arquivo ETL do PDR falhada 

DR005 Conjunto de eventos do PDR danificado

DR006 Mensagem inválida do PDR recebida 

DR009 Tipo de alarme indefinido do PDR recebido 

DR100 Erro inesperado 

DR101 Erro inesperado ao processar a mensagem 

DR102 Erro de acesso à base de dados 

DR103 Tipo de dispositivo não suportado 

Tabela 4 Código de identificação de eventos do histórico
Código Evento do histórico

HC001 Início de sessão bem-sucedido 

HC002 Fim de sessão bem-sucedido 

HC101 Função criada 

HC102 Função atualizada 

HC103 Função eliminada 

HC151 Utilizador criado 

HC152 Utilizador modificado 

HC154 Palavra-passe do utilizador alterada 

HC171 Implementação de pacotes iniciada 

HC174 Implementação de pacotes no dispositivo 

HC191 Grupo de dispositivos adicionado 

HC192 Grupo de dispositivos modificado 

HC193 Grupo de dispositivos eliminado 

HC194 Grupo de dispositivos atribuído 

HC195 Grupo de dispositivos transferido 
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Relatórios de utilização de ativos
Os relatórios de utilização de ativos estão descritos na Tabela 5. Os resultados apresentados baseiam-se nos 
critérios de relatório selecionados.

Tabela 5 Relatórios de utilização de ativos
Nome do relatório Descrição
Utilização de ativos 
por tempo

Este relatório contém informações sobre os dispositivos em utilização e as horas de 
utilização com base no intervalo de tendências selecionado. Para ver os detalhes dos Ativos, 
clique na área de cor no gráfico para abrir o relatório Utilização de ativos por dispositivo.

Dia Data de utilização do dispositivo.

Dispositivos 
em utilização

O número de dispositivos em utilização apresentado por mês.

Horas de utilização As horas de utilização dos dispositivos apresentadas por mês.

Utilização de ativos 
por dispositivo

Este relatório contém informações sobre dispositivos e eventos. As informações estão 
divididas por grupo e instituição.

Tipo de dispositivo O tipo de dispositivo.
Número de série O número de série do dispositivo.
Grupo O grupo associado ao dispositivo. 
Instituição O nome da instituição associada ao dispositivo ou evento do dispositivo com base no 

Ponto de Acesso, Intervalo do IP ou RTLS, dependendo da configuração do sistema.
Horas de utilização Apresenta as horas de utilização para os últimos 30, 60, 90, 180 e 360 dias.

Grupos de ativos Este relatório contém informações sobre os grupos para cada dispositivo e está agrupado 
por tipo de dispositivo.

Tipo de dispositivo O tipo de dispositivo.
Grupo O grupo associado ao dispositivo. 
Número de série O número de série do dispositivo.
ID de ativos A ID de ativos associada ao dispositivo.
Biblioteca A biblioteca utilizada pelo dispositivo.
Revisão A revisão da biblioteca.
Última comunicação Data e hora da última comunicação com o dispositivo.
Instituição O nome da instituição associada ao dispositivo ou evento do dispositivo com base no 

Ponto de Acesso, Intervalo do IP ou RTLS, dependendo da configuração do sistema.
Localização A localização associada ao dispositivo.
Nome do AP O nome do ponto de acesso sem fios, se houver um ponto de acesso associado 

ao dispositivo.
Histórico de grupos 
de ativos

Este relatório contém informações sobre os dispositivos, por tipo de dispositivo, 
e os grupos dos quais fizeram parte durante um período de tempo definido.

Tipo de dispositivo O tipo de dispositivo.
Grupo O grupo associado ao dispositivo. 
Início A data e a hora de início na hora local do servidor.
Fim A data e a hora de fim na hora local do servidor.

Ativos por instituição Este relatório contém informações para cada tipo de dispositivo e agrupa-os por 
instituição num gráfico de colunas e em formato de tabela.

Tipo de dispositivo  O tipo de dispositivo.
Contagem 
de dispositivos

 A contagem de dispositivos das instituições por tipo de dispositivo.

Instituição O nome da instituição associada ao dispositivo ou evento do dispositivo com base no 
Ponto de Acesso, Intervalo do IP ou RTLS, dependendo da configuração do sistema.
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Relatórios do histórico de eventos de dispositivos
Os relatórios do histórico de eventos de dispositivos estão descritos na Tabela 6. Os resultados apresentados 
baseiam-se nos critérios de relatório selecionados.

Tabela 6 Relatórios do histórico de eventos de dispositivos
Nome do relatório Descrição
Histórico de eventos Este relatório contém informações sobre os dispositivos em utilização e as horas de 

utilização com base no intervalo de tendências selecionado. Para ver os detalhes dos Ativos, 
clique na área de cor no gráfico para abrir o relatório Utilização de ativos por dispositivo.

Tipo de dispositivo O tipo de dispositivo.

Número de série O número de série do dispositivo.

ID de ativos A ID de ativos do dispositivo.

Data e hora A data e a hora (tal como definido no dispositivo) a que o evento do dispositivo foi gerado.

Classe A classe de evento associada ao dispositivo.

Acionador O tipo de acionador de evento (por exemplo: Atualizar).

Mensagem Uma descrição do evento que ocorreu no dispositivo.

Dados do evento Informações adicionais sobre o evento.

Instituição O nome da instituição associada ao dispositivo ou evento do dispositivo com base no 
Ponto de Acesso, Intervalo do IP ou RTLS, dependendo da configuração do sistema.

Localização A localização associada ao dispositivo.

Nome do AP O nome do ponto de acesso sem fios associado ao dispositivo.

Tendências do histórico 
de eventos

Este relatório contém informações sobre tendências de eventos de dispositivos e a distribuição 
num gráfico de colunas. Apresenta o número de eventos relacionados com o dispositivo 
agrupados por classe de evento e ocorridos durante o período de tempo selecionado.

Tipo de dispositivo O tipo de dispositivo.
Contagem de eventos O número de eventos.
Classe de evento O gráfico inclui as classes de eventos selecionadas (Alarme, Falha, Manutenção, 

Alimentação, Telemetria, Terapêutica ou Alteração terapêutica). 
Manutenção 
de dispositivos

Este relatório contém informações sobre a manutenção realizada em dispositivos 
e informações sobre os pacotes que foram aplicados a dispositivos. 

Tipo de dispositivo O tipo de dispositivo.
Número de série O número de série do dispositivo.
ID de ativos A ID de ativos associada ao dispositivo.
Endereço IP O endereço IP do dispositivo.
Endereço Mac O endereço MAC do dispositivo.
Data de MP A data e a hora, tal como definido no dispositivo, a que está prevista a manutenção 

preventiva. Quando a data tiver passado, esta data é apresentada a vermelho e aparece 
a indicação “Prazo de manutenção”.

Aplicação O tipo de software (definido pelo dispositivo) que está atualmente em execução 
no dispositivo.

Versão A versão da aplicação.
Nome O nome do ficheiro .cfw.
Revisão A revisão do ficheiro.
Instituição O nome da instituição associada ao dispositivo ou evento do dispositivo com base no 

Ponto de Acesso, Intervalo do IP ou RTLS, dependendo da configuração do sistema.
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Nome do relatório Descrição
Localização A localização associada ao dispositivo.
Nome do AP O ponto de acesso sem fios associado ao dispositivo.

Resumo do total de falhas Este relatório contém informações sobre os tipos de falhas e as contagens totais 
de eventos e está agrupado por tipo de dispositivo.

Tipo de dispositivo O tipo de dispositivo.
Número de série O número de série do dispositivo.
ID de ativos A ID de ativos do dispositivo.
Contagem de eventos O número total de eventos relacionados com o tipo de falha específico do dispositivo.
Tipo de falha A mensagem específica do dispositivo associada à falha.
Instituição O nome da instituição associada ao dispositivo ou evento do dispositivo com base no 

Ponto de Acesso, Intervalo do IP ou RTLS, dependendo da configuração do sistema.
Localização A localização associada ao dispositivo.
Nome do AP O nome do ponto de acesso sem fios associado ao dispositivo.

Relatório de implementação de pacotes
O relatório de implementação de pacotes está descrito na Tabela 7. Os resultados apresentados baseiam-se 
nos critérios de relatório selecionados.

Tabela 7 Relatório de implementação de pacotes
Nome do relatório Descrição
Implementação 
de pacotes

Este relatório contém informações sobre os pacotes implementados. O relatório está 
agrupado por tipo de dispositivo.

Tipo de dispositivo O tipo de dispositivo.

Tipo O tipo de implementação (por exemplo, Firmware).

Versão A versão do pacote.

Revisão A revisão do pacote.

Número de série O número de série do dispositivo.

ID de ativos A ID de ativos associada ao dispositivo.

Notificação A data e a hora da notificação.

Início da transferência A data e a hora do início da transferência.

Fim da transferência A data e a hora do fim da transferência.

Aplicado A data e a hora a que o pacote implementado foi aplicado.

Instituição O nome da instituição associada ao dispositivo ou evento do dispositivo com base no 
Ponto de Acesso, Intervalo do IP ou RTLS, dependendo da configuração do sistema.

Localização A localização associada ao dispositivo.

Nome do AP O ponto de acesso sem fios associado ao dispositivo.
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Criar relatórios específicos de dispositivos
Para obter informações completas sobre os relatórios de dispositivos disponíveis com o PharmGuard® Server, 
consulte o Guia do Utilizador dos PharmGuard® Device Reports ou a Ajuda online disponibilizada.

1. Selecione Relatórios na barra de menus da página Início. Aparece a página Relatórios.

2. Selecione a coleção de relatórios de dispositivos pretendida para ver uma lista dos relatórios disponíveis.

3. Clique no nome do relatório.

4. Introduza os critérios de relatório pretendidos.

5. Clique no botão Executar relatório. 

Nota: O botão Executar relatório não é apresentado se não existirem dados disponíveis para 
os critérios de relatório selecionados. Selecione um Período de tempo adequado ou outros critérios 
de relatório até aparecer o botão Executar relatório.

6. Selecione as opções Imprimir ou Exportar, se pretendido. 
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Capítulo 5  Gerir tarefas do sistema
Os administradores do sistema PharmGuard® Server (e outros utilizadores com a função/permissão 
apropriada) podem aceder à página Suporte do sistema para executar as tarefas seguintes:

• Instalar uma licença do PharmGuard® Server (ver página 33)

• Gerir definições do servidor (ver página 35)

• Criar instituições para associar a pontos de acesso sem fios (ver página 35)

• Atribuir nomes e indicar localizações para pontos de acesso sem fios (ver página 36)

• Gerir a política de palavras-passe (ver página 37)

• Configurar o servidor LDAP e os atributos de utilizadores (ver página 38)

• Criar e gerir utilizadores (ver página 39)

• Criar e gerir funções de utilizadores e direitos de acesso ao sistema (ver página 39)

Nota: Siga um procedimento de boa prática criando uma cópia de segurança da base de dados PharmGuard® 
Repository (PGR) antes e imediatamente após a instalação ou atualização de produtos para o PharmGuard® 
Device Reports (PDR) ou o PharmGuard® Interoperability (PGI). Consulte o administrador da base de dados 
para informações sobre procedimentos específicos.

Instalar a licença do sistema PharmGuard® Server
É necessário obter um ficheiro de licença do sistema PharmGuard® Server junto da Smiths Medical e instalar 
a mesma a partir do portal PharmGuard® Server para poder utilizar o PharmGuard® Server.

• Esta licença permite que um determinado número de dispositivos (conforme estabelecido pela licença) 
comunique com o sistema PharmGuard® Server. 

• A licença especifica quais os componentes e as funcionalidades do sistema PharmGuard® Server 
que estão ativados. 

1. Selecione Licença no menu pendente Suporte do sistema.

2. Clique em Instalar nova.
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3. Aparece a caixa de diálogo Instalar nova licença. Clique em Procurar.

4. Na caixa de diálogo Escolher ficheiro a carregar, localize e selecione o ficheiro de licença (*.xlic) e, 
em seguida, clique em Abrir.

Aparece indicado o caminho para o ficheiro de licença selecionado. 

5. Clique em Carregar.

Se a licença estiver válida, são apresentadas informações sobre a licença e as funcionalidades 
do servidor associadas.

6. Clique em Instalar. 

7. Quando for solicitada a confirmação da instalação, clique em OK.

Nota: Depois de instalar uma licença, terá de iniciar (ou reiniciar) a funcionalidade dos Serviços de 
Informação de Internet (IIS) utilizando o Gestor dos Serviços de Informação de Internet (IIS) no Painel de 
Controlo do Windows. Isto tem de ser executado no sistema que está a executar a aplicação do sistema da 
Web PharmGuard®.
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Gerir instituições e pontos de acesso
A página Instituições e pontos de acesso permite que os administradores de sistema realizem as 
seguintes tarefas:

• Atribuir nomes a pontos de acesso sem fios em utilização pelos dispositivos.

• Atribuir nomes a instituições.

• Associar um ponto de acesso a uma instituição.

• Opcionalmente, fornecer uma descrição da localização dos pontos de acesso.

Nota: Ao associar estas informações a um endereço MAC de um ponto de acesso sem fios específico, 
os relatórios poderão integrar informações pertinentes que incluam informações sobre o ponto de acesso. 
Embora seja útil fornecer estas informações para efeitos de relatório, não é necessário configurar ou utilizar 
pontos de acesso para dispositivos.

Gerir instituições
Utilize identificadores descritivos da instituição que possam ser associados a pontos de acesso sem fios 
ou a intervalos de endereços IP. A página Instituições e pontos de acesso apresenta uma lista de todos os 
identificadores de instituições que tenham sido anteriormente adicionados no portal Web PharmGuard® Server. 

Utilize a página Instituições e pontos de acesso para adicionar, modificar ou eliminar informações sobre 
a instituição.

1. Selecione Instituições e pontos de acesso no menu pendente Suporte do sistema.

Adicionar uma nova instituição com serviços de localização em tempo real ou funcionalidade 
de localização por ponto de acesso ativada

a. Clique em Adicionar instituição.

b. Introduza um nome para a instituição.

c. Clique em Guardar.

Adicionar uma nova instituição com a funcionalidade de localização da instituição por 
IP ativada

a. Clique em Adicionar instituição.

b. Introduza as seguintes informações sobre a nova instituição:

 Instituição: Escolha uma instituição a associar ao intervalo do endereço IP. 

 Endereço IP de início:  Introduza um endereço de IP IPv4 ou IPv6 válido inferior ao endereço IP  
de fim.

 Endereço IP de fim:  Introduza um endereço de IP IPv4 ou IPv6 válido superior ao endereço IP  
de início.

 Localização: (Opcional) Introduza uma localização para a instituição. 

c. Clique em Guardar.

Eliminar uma instituição

Nota: Não é possível eliminar uma instituição se esta estiver associada a pontos de acesso ou 
quaisquer dados de evento da bomba.

a. Selecione a caixa de verificação da instituição a eliminar.

b. Clique em Eliminar. 

c. Clique em OK na mensagem de confirmação.
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Gerir pontos de acesso
Utilize a página Instituições e pontos de acesso para adicionar, importar, modificar ou eliminar um ponto 
de acesso.

1. Selecione Instituições e pontos de acesso no menu pendente Suporte do sistema.

Adicionar um novo ponto de acesso

a. Clique em Adicionar ponto de acesso.

Figura 17   

b. Introduza as seguintes informações sobre o novo ponto de acesso:

Endereço MAC: Introduza o endereço MAC do ponto de acesso no formato XX:XX:XX:XX:XX:XX. 
Os endereços MAC apenas podem conter caracteres hexadecimais [0-9, a-f, A-F]. O endereço MAC 
do seu ponto de acesso está indicado no hardware ou software do ponto de acesso. Para obter 
mais informações, consulte as informações fornecidas com o hardware do seu ponto de acesso.

Nome do AP: Introduza o nome do ponto de acesso.

Instituição: Escolha uma instituição a associar ao ponto de acesso. Para obter informações sobre 
como adicionar instituições, consulte Adicionar uma nova instituição com serviços de localização 
em tempo real ou funcionalidade de localização por ponto de acesso ativada, na página 35.

Localização do AP: (Opcional) Introduza o nome da localização onde reside o ponto de acesso.

c. Clique em Guardar.

Modificar as informações de um ponto de acesso existente

a. Clique em Pontos de acesso para visualizar a tabela de pontos de acesso, se ainda não estiver 
apresentada.

b. Clique no nome do ponto de acesso que pretende modificar.

c. Modifique os campos Nome do AP, Instituição e Localização do AP, conforme pretendido. 

d. Clique em Guardar.

Eliminar um ponto de acesso

a. Selecione Instituições e pontos de acesso no menu pendente Suporte do sistema.

b. Na área Pontos de acesso, localize o ponto de acesso que pretende eliminar, selecione a respetiva 
caixa de verificação e, em seguida, clique em Eliminar.

c. Clique em Eliminar na mensagem de confirmação que surge para remover o ponto de acesso.

Importar pontos de acesso

É possível adicionar vários pontos de acesso através da importação de um ficheiro de valores separados por 
vírgulas (.csv) que contenha informações sobre os pontos de acesso. Antes de importar pontos de acesso, 
certifique-se de que os identificadores de instituições contidos no ficheiro .csv são adicionados na secção 
Instituições da página Instituições e pontos de acesso.
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Nota: O ficheiro de importação deve ter uma linha de cabeçalhos que representem todas as propriedades 
necessárias para descrever um ponto de acesso na íntegra. A linha de cabeçalhos do .csv deve ser a seguinte: 
“MAC,Name,Facility,Location”. Para cada ponto de acesso, o ficheiro .csv tem de conter as seguintes entradas, 
separadas por uma vírgula:

[MACAddress],[AccessPointName],[Facility],[Location]

Importar informações do ponto de acesso contidas num ficheiro .csv

1. Selecione Instituições e pontos de acesso no menu pendente Suporte do sistema.

2. Clique em Importar.

3. Clique em Procurar.

4. Na caixa de diálogo Escolher ficheiro a carregar, localize e selecione o ficheiro de origem (.csv) 
do ponto de acesso e, em seguida, clique em Abrir.

5. Clique em Carregar.

Nota: Se existir um erro no ficheiro .csv, aparece uma mensagem de erro e os pontos de acesso não 
são importados. Se não existirem erros, os pontos de acesso são adicionados e a tabela de pontos 
de acesso lista os novos pontos de acesso.

Definir o servidor SMTP
Através da utilização das ferramentas disponíveis na secção Manutenção do sistema da página Suporte 
do sistema, os administradores do sistema PharmGuard® Server podem atualizar as definições do servidor 
SMTP para o portal Web PharmGuard® Server. 

1. Selecione Servidor SMTP no menu pendente Suporte do sistema.

Figura 18   

2. Altere as definições do Servidor SMTP conforme apropriado.

3. Clique em Testar ligação.

Definir a política de palavras-passe
Através da utilização das ferramentas disponíveis na secção Autenticação da página Suporte do sistema, 
os administradores do sistema PharmGuard® Server podem definir a política de palavras-passe aplicável 
aos utilizadores do portal Web PharmGuard® Server. 

1. Selecione Política de palavras-passe local no menu pendente Suporte do sistema. Aparecem 
as definições da política de palavras-passe atual.
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Figura 19   

2. Defina a política de palavras-passe conforme pretendido. Para obter uma descrição das definições 
da política de palavras-passe, consulte Anexo A  Definições da política de palavras-passe, 
na página 42.

Nota: Para predefinir todas as definições da política de palavras-passe, clique em Repor predefinições.

3. Clique em Guardar.

Configurar o servidor LDAP e os atributos de utilizadores
Os administradores do sistema PharmGuard® Server podem configurar o servidor LDAP para o portal Web 
PharmGuard® Server. 

Configurar o servidor LDAP
1. Selecione Configuração do LDAP no menu pendente Suporte do sistema.

Figura 20   

2. Selecione Ativar inícios de sessão no LDAP para ativar inícios de sessão no LDAP no sistema.

3. Introduza o Nome do servidor ou endereço IP do Servidor LDAP.

4. Introduza a Porta para o Servidor LDAP. A predefinição é 389.

5. Selecione o tipo de Segurança. A predefinição é Nenhuma.

6. Introduza o DN do enlace para o Servidor LDAP (por exemplo, ou=testing). 

Nota: A sintaxe para escrever um DN varia em função do servidor LDAP que estiver a utilizar.

7. Introduza a Palavra-passe do enlace.

8. Introduza um Tempo limite de resposta. Trata-se do tempo (em segundos) que o sistema irá aguardar 
pela obtenção de uma resposta do servidor LDAP. A predefinição é 5 segundos.

9. Clique em Testar ligação para verificar a conectividade do servidor.

10. Continue a introduzir os atributos de utilizadores para o servidor LDAP. 

Nota: É necessário atribuir pelo menos uma função aos utilizadores do LDAP. A configuração efetiva 
dos utilizadores é efetuada no servidor LDAP.
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Configurar os atributos de utilizadores do LDAP
1. Introduza o DN base para o Servidor LDAP para identificar onde estão localizados os utilizadores 

do LDAP no servidor LDAP. 

Nota: A sintaxe para escrever um DN varia em função do servidor LDAP que estiver a utilizar.

2. Introduza os atributos para:

• Nome de utilizador

• Nome próprio

• Nome do meio

• Apelido

• Endereço de e-mail

3. Clique em Guardar.

Gerir utilizadores
Os administradores do sistema PharmGuard® Server podem criar e modificar contas de utilizadores locais 
e do LDAP para o portal Web PharmGuard® Server. 

Criar uma nova conta de utilizador local
1. Selecione Utilizadores no menu pendente Suporte do sistema. Aparece a lista atual de contas 

de utilizadores. 

2. Clique em Adicionar e selecione Utilizador local.

Figura 21   

3. Preencha os seguintes campos para o novo utilizador:

Nome de utilizador, Nome próprio, Nome do meio, Apelido, Endereço de e-mail, Palavra-passe 
e Confirmar palavra-passe (as palavras-passe são sensíveis a maiúsculas e minúsculas)

4. Introduza o Estado (Ativado, Desativado ou Bloqueado).

5. Selecione a caixa de verificação adequada para a Política de segurança da conta de utilizador.

Alteração da palavra-passe obrigatória no próximo início de sessão: Selecione esta opção para forçar 
o utilizador a alterar a palavra-passe depois de iniciar a sessão no portal Web PharmGuard® Server pela 
primeira vez.
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Desativar bloqueio da conta: Selecione esta opção caso não pretenda que o utilizador seja bloqueado 
devido a tentativas sucessivas de início de sessão falhadas.

A palavra-passe nunca expira: Selecione esta opção para especificar que a palavra-passe atual nunca 
expira. Esta opção substitui a definição da política de palavras-passe do sistema para esta conta 
de utilizador.

6. Na lista Funções, clique para selecionar pelo menos uma função de segurança a atribuir ao utilizador 
(se não tiver sido criada uma função adequada, modifique a conta de utilizador para adicionar 
ou alterar posteriormente as atribuições de funções).

7. Clique em Guardar.

Gerir funções
Os administradores do sistema PharmGuard® Server podem criar e gerir funções para o portal Web 
PharmGuard® Server. Estas funções, quando aplicadas a contas de utilizadores específicas, determinam 
as áreas e funções a que os utilizadores podem aceder e utilizar. 

O PharmGuard® Server tem várias funções predefinidas aquando da instalação. O administrador do sistema 
PharmGuard® Server deve avaliar essas funções predefinidas para determinar se as funções predefinidas 
e respetivos direitos de acesso devem ou não ser utilizadas conforme estão, modificadas ou eliminadas 
por completo. 

Criar uma função
1. Selecione Funções no menu pendente Suporte do sistema. Aparece a lista atual de funções. 

2. Clique em Adicionar função.

Figura 22   

3. Introduza as seguintes informações:

Função: O nome da função.

Descrição: Introduza uma descrição a explicar o objetivo desta função.

Membros atribuídos a esta função: Se pretendido, selecione as contas de utilizadores às quais 
pretende aplicar a nova função. 

4. Clique em Ver/editar permissões da função para atribuir os direitos de acesso a recursos do sistema 
pretendidos (Ler, Escrever, Criar, Eliminar, Controlo total) à nova função. 
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5. Clique no nome da aplicação pretendida para atribuir direitos de acesso a itens ou funções para 
essa aplicação.

Se ainda não estiver visível, clique na categoria para expandir as subcategorias e atribuir acessos.

Por exemplo, para atribuir os direitos de acesso Ler, Escrever, Criar e Eliminar a todos os relatórios 
na categoria Relatórios administrativos, selecione a caixa de verificação Tudo no cabeçalho da coluna.

Figura 23   

6. Clique em Guardar.

Modificar uma função
1. Selecione Funções no menu pendente Suporte do sistema. Aparece a lista atual de funções (se a sua 

lista de funções for extensa, pode utilizar os filtros para localizar rapidamente uma função). 

2. Na coluna Função, localize e clique na função que pretende modificar.

3. Altere o Nome e a Descrição da função, se pretendido.

4. Adicione ou remova membros para a função. 

5. Clique em Ver/editar permissões da função para editar as permissões para a função.

6. Clique em Guardar.

Eliminar uma função
Não é possível eliminar uma Função se houver membros associados à mesma. Primeiro, edite a Função 
removendo todos os membros. Não é possível eliminar a função Administração.

1. Selecione Funções no menu pendente Suporte do sistema. 

2. Clique na caixa de verificação junto à Função.

3. Clique em Eliminar.

4. Na caixa de diálogo de confirmação que aparece, clique em Eliminar para confirmar a eliminação.
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Anexo A  Definições da política de palavras-passe
Tabela 8 Definições da política de palavras-passe

Política Descrição Predefinição

Formatação da palavra-passe

Tem de ser constituída 
por caracteres maiúsculos 
e minúsculos

Especifica se é ou não necessário que as palavras-
passe tenham caracteres maiúsculos e minúsculos.

A predefinição é a opção 
desativada (não selecionada).

Tem de ser constituída por 
pelo menos um símbolo

Especifica que a palavra-passe tem de conter pelo 
menos um símbolo.

Tem de ser constituída 
por caracteres alfabéticos 
e numéricos

Especifica se é ou não necessário que as palavras-
passe tenham caracteres alfabéticos e numéricos.

Comprimento da palavra-passe

Comprimento mínimo 
da palavra-passe

O número mínimo de caracteres permitido para 
palavras-passe. Este valor tem de se situar entre 
4 e 99, mas tem de ser igual ou inferior ao valor 
introduzido para o comprimento máximo da 
palavra-passe.

A predefinição é 4 caracteres.

Comprimento máximo 
da palavra-passe

O número máximo de caracteres permitido para 
palavras-passe. O valor para esta opção tem de se 
situar entre 4 e 99, mas tem de ser igual ou superior 
ao valor introduzido para o comprimento mínimo 
da palavra-passe.

A predefinição para esta opção 
é 50 caracteres. 

Bloqueio de palavra-passe

Bloquear conta após um 
número de tentativas falhadas

O número de tentativas de início de sessão falhadas 
de um utilizador antes de a conta ser bloqueada, 
impedindo que aceda ao sistema. O valor para esta 
opção tem de se situar entre 0 e 99. 

A predefinição é 0 (zero); 
as contas de utilizadores não 
serão bloqueadas devido 
a tentativas de início de 
sessão falhadas.

Número máximo de palavras-
passe memorizadas

O número máximo de palavras-passe memorizadas 
pelo sistema para um utilizador. Ao alterar as 
palavras-passe, os utilizadores não podem reutilizar 
uma palavra-passe memorizada pelo sistema. 
O valor para esta opção tem de se situar entre 1 e 99. 

A predefinição é 1.

Prazo de validade da palavra-passe

A palavra-passe expira 
em número de dias

O número de dias durante os quais a palavra-passe 
de um utilizador pode ser utilizada antes de expirar 
e de o utilizador ser solicitado a selecionar uma 
nova palavra-passe. O valor para esta opção tem 
de se situar entre 0 e 365. 

A predefinição é 0 (zero); 
as palavras-passe não expiram.

Apresentar aviso de expiração 
em número de dias

Quando introduzir um prazo de validade para a 
palavra-passe, especifique o número de dias antes 
da expiração da palavra-passe de um utilizador em 
que o sistema começa a apresentar uma mensagem 
de aviso de expiração da palavra-passe. O valor para 
esta opção tem de se situar entre 0 e 364.

A predefinição é 5 dias.
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