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Inleiding tot AccuLink
Deze handleiding is uw gids voor het gebruik van de AccuLink-software en het configureren van AccuScreen.

Opmerking • We bevelen u ten zeerste aan om deze zorgvuldig te lezen voordat u AccuLink voor de eerste keer
gebruikt.

1.1

AccuLink
AccuLink is een softwaretool voor gegevensbeheer met weergave van de resultaten en afdrukmogelijkheden voor rapporten in een enkele pc-toepassing.
AccuLink werkt nauw samen met Otometrics AccuScreen-testtoestellen en maakt het mogelijk om de schermweergave, en
ook de testlocatie en testinstelling, via de pc te configureren en in te stellen. AccuScreen-testtoestellen worden onafhankelijk van AccuLink bediend, hoewel extra mogelijkheden geboden worden door de configuratietools van AccuLink.
AccuLink kan geconfigureerd worden om samen gebruikt te worden met eSP-softwaresystemen van derden of een ander
gegevensuitwisselingssysteem.

1.2

Beoogd gebruik
AccuLink
AccuLink is bedoeld voor gebruik met AccuScreen door audiologen, KNO-artsen en andere professionele gezondheidszorgwerkers.

1.3

Over deze handleiding
Belangrijk • Merk op dat de menuselecties en screenshots in deze handleiding mogelijk geen exacte weergave zijn voor
de configuratie van uw software.

Deze handleiding bevat een beschrijving van de belangrijkste functies van AccuLink.
We raden u aan uzelf vertrouwd te maken met de volgende onderwerpen:

Veiligheid
Deze handleiding bevat informatie en waarschuwingen die opgevolgd moeten worden om de veilige werking van AccuLink
te garanderen. Plaatselijke wetten en voorschriften dienen, indien van toepassing, te allen tijde te worden opgevolgd.

Training
We raden u aan om deze handleiding door te lezen voordat u AccuLink gaat gebruiken, zodat u vertrouwd bent met de
software voordat u AccuScreen gaat configureren.
Neem contact op met Otometrics (www.otometrics.com) als u een gratis, gedrukt exemplaar van de gebruikersdocumentatie wilt ontvangen.
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1.4

Typografische conventies
Het gebruik van Waarschuwing, Let op en Opmerking
Om uw aandacht te vestigen op informatie over een veilig en correct gebruik van het apparaat en/of de software, worden
in de handleiding de volgende veiligheidsaanbevelingen gebruikt:

Waarschuwing • Geeft aan dat er risico bestaat op ernstig of dodelijk letsel bij de gebruiker of de patiënt.

Let op • Geeft aan dat er risico bestaat van letsel bij de gebruiker of patiënt, of van schade aan gegevens of het apparaat.

Opmerking • Geeft aan dat speciale aandacht vereist is.

1.4.1

Navigeren in de handleiding
Menu's, pictogrammen en functies die geselecteerd kunnen worden, worden vetgedrukt getoond, zoals in de volgende
voorbeelden:

•

6

Klik op het pictogram Opslaan op de werkbalk.
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De AccuLink-software installeren

2.1

Installatie
Let op • Sluit het AccuScreen-dockingstation niet aan op de pc totdat u de software van de installatie-dvd volledig
geïnstalleerd hebt.

AccuLink wordt geïnstalleerd als stand-alone programma.

De installatie van AccuLink voorbereiden
Om uw systeem voor te bereiden op de installatie van AccuLink doet u het volgende:

2.2

•

Zorg ervoor dat u voldoende geheugen en schijfruimte hebt (zie de systeemvereisten achter op het doosje van de
installatieschijf).

•

Sluit alle Windowsprogramma's om conflicten met de installatiesoftware te vermijden.

AccuLink-documentatie
U vindt alle relevante handleidingen en bijbehorende documentatie op de AccuLink installatie-dvd.
1. Plaats de AccuLink installatie-dvd in uw dvd-drive.
2. Blader door de dvd en selecteer de map Manuals.
De beschikbare handleidingen worden weergegeven als pdf-bestanden.

Opmerking • Maak uzelf vertrouwd met de functies en instellingen van AccuScreen en AccuLink voordat u begint te
testen.

2.3

De installatieprocedure
Installeer AccuLink vanaf de AccuLink installatie-dvd:
1. Plaats de AccuLink installatie-dvd in uw dvd-drive.
De installatiewizard wordt automatisch opgestart. Als dit niet het geval is, selecteert u Start > Uitvoeren en typt u
d:AccuLink.exe, waarbij d: verwijst naar uw dvd-station.
2. De installatiewizard zal u begeleiden tijdens de installatie.
3. Selecteer de items in de volgorde waarin ze verschijnen en volg de instructies op het scherm.
–

De installatie voor gegevensuitwisseling configureren
Klik op de pagina Installatietype op de keuzeknop rechts van het veld Gegevenskoppeling en selecteer vervolgens het betreffende gegevensuitwisselingssysteem in de vervolgkeuzelijst.

4. Als de installatie is voltooid, klik op Voltooien om de installatiewizard af te sluiten.
5. U bent nu klaar om verbinding te maken met een of meer AccuScreen-dockingstations. Raadpleeg de AccuScreengebruikershandleiding.
6. Start AccuLink nadat u verbinding hebt gemaakt met een of meer AccuScreen-dockingstations.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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7. U moet uw Gebruikersnaam en Wachtwoord invoeren:

Gebruikersnaam: Admin
Wachtwoord: 1234

2.3.1

AccuLink verwijderen
Om AccuLink te verwijderen:
1. Sluit AccuLink als AccuLink nog openstaat.
2. Gebruik de Windows-functionaliteit om de installatie van programma's ongedaan te maken.

8
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Aan de slag met AccuLink
1. Start AccuLink.
2. Voer de standaard gebruikersnaam en het standaard wachtwoord in:
–

Naam: Admin
Wachtwoord: 1234

3. Leer werken met de scherminstellingen en de algemene functies van AccuLink. Zie Navigeren in AccuLink ► 10.
4. Configureer de basisfuncties van het systeem op het hoofdscherm Systeemconfiguratie. Zie Systeemconfiguratie ►
48.
5. Klik op de tab Mijn Instellingen en voer het wachtwoord van uw keuze in.

Als u gebruikt maakt van gegevensuitwisseling met een patiëntvolgsysteem
1. Zie De instelling van de gegevensuitwisseling configureren ► 54 voor het instellen van het systeem voor gegevensuitwisseling.
2. Zie Gegevens importeren in AccuLink ► 27 voor het importeren van configuratiegegevens of patiëntgegevens.

Als u AccuLink gebruikt als stand-alone systeem
1. Selecteer Sites en faciliteiten en stel de Sites, Locaties en Faciliteiten in.
2. Selecteer indien nodig Gebruikers en profielen. De gebruikers Admin en Testtoestel zijn standaard geïnstalleerd.
3. Selecteer Apparatenbeheer.
–

Maak de AccuScreen-apparaten aan die nodig zijn voor uw configuratie. Zie Een apparaat toevoegen ► 41.

–

Selecteer één AccuScreen-apparaat tegelijk en klik op de tab Gebruikerstoewijzing om de gebruikers die voor
het geselecteerde apparaat ingeschakeld moeten worden, toe te wijzen. Als geen gebruikers ingeschakeld zijn,
wordt de volledige lijst naar het apparaat gekopieerd.

4. Als u andere testprotocollen wilt gebruiken dan de standaard testprotocollen, configureer dan de protocollen die naar
de AccuScreen-apparaten gekopieerd moeten worden:
–

ABR configureren ► 43

–

DPOAE configureren ► 45

5. Stel de verplichte velden die AccuScreen-gebruikers moeten invullen om een patiënt te registreren op het apparaat:
De instelling van de gegevensvelden configureren ► 53.
6. Stel de lijsten met risicofactoren en opmerkingen op die naar de AccuScreen-apparaten gekopieerd moeten worden:
De lijst met risicofactoren configureren ► 49
De Opmerkingenlijst configureren ► 51

De instellingen naar de AccuScreen-apparaten verzenden
1. Plaats het AccuScreen-apparaat in het dockingstation en zorg ervoor dat het dockingstation aangesloten is op de pc.
Als het dockingstation goed is aangesloten, brandt het USB-lampje op het dockingstation.
2. Zorg ervoor dat het AccuScreen-apparaat ingeschakeld is. Als het dockingstation ingeschakeld is (het voedingslampje
op het dockingstation brandt), wordt het AccuScreen-apparaat automatisch van stroom voorzien wanneer het in het
dockingstation wordt geplaatst.
3. Klik in AccuLink op het pictogram Bijwerken en volg de instructies in Gegevens in AccuScreen bijwerken ► 13.
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Navigeren in AccuLink
Dit hoofdstuk behandelt de volgende punten:
• Het hoofdvenster ► 10.
•

Gegevens toevoegen, bewerken en verwijderen ► 12.

Welke menutabs beschikbaar zijn in uw configuratie van AccuLink, is afhankelijk van de instelling van uw gebruikersprofiel.
Gebruikersprofielen worden geconfigureerd in Onderdelen en Toestemmingen ► 34.
Raadpleeg Patiënt- en testbeheeer ► 14 voor informatie over het verwerken van patiëntgegevens in AccuLink en AccuScreen.
Raadpleeg AccuLink en AccuScreen configureren. ► 29 voor informatie over het configureren van AccuLink en AccuScreen.

4.1

Het hoofdvenster
Als u AccuLink start, wordt het scherm Patiënten en tests geopend. Vanuit dit venster hebt u toegang tot alle functies die
nodig zijn voor het verwerken van gegevens in AccuScreen en het configureren van AccuScreen.
Menubalk
Werkbalk
Patiënt Informatielijst
Testresultaten voor de patiënt
die is geselecteerd in de lijst
Patiëntgegevens
E. Inlognaam van huidige gebruiker
F. Resultaatgegevens van de test
die is geselecteerd in de lijst
Testresultaten
G. Statusbalk met de softwareversie
A.
B.
C.
D.

4.2

De menubalk
De menubalk bevindt zich boven aan het venster. De menuselecties worden weergegeven als tabs die u toegang geven
tot de functies van AccuLink.
•

Patiënten en tests
Voor het toevoegen, bewerken, verwijderen en afdrukken van patiëntgegevens en testgegevens van patiënten. Hier
kunt u ook schermen selecteren voor het downloaden van gegevens van en het uploaden van gegevens naar AccuScreen. Zie Patiënt- en testbeheeer ► 14.

•

Gebruikers en profielen
Voor het toevoegen, bewerken en verwijderen van gebruikers en het configureren van hun gebruikersprofielen. Zie
Gebruikersbeheer ► 29.

10
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•

Sites en faciliteiten
Voor het toevoegen, bewerken en verwijderen van testsites, faciliteiten en locaties. Zie Site-, Faciliteit- en Locatiebeheer ► 34.

•

Apparatenbeheer
Voor het toevoegen en configureren van de apparaten die voor de tests gebruikt worden. Zie Apparatenbeheer ► 39.
Hier kunt u ook tests configureren. Zie ABR configureren ► 43 en DPOAE configureren ► 45.

•

Systeemconfiguratie
Systeemconfiguratie ► 48

•

Mijn instellingen
Om uw eigen wachtwoord in te voeren. Zie Mijn instellingen ► 57.

4.3

AccuLink-gebruiker
De gebruiker die ingelogd is in AccuLink wordt getoond in de rechterbovenhoek van het scherm.
1. Om de gebruiker te veranderen, klikt u op de dubbele pijl.
Het scherm Gebruikersautorisatie wordt weergegeven.
2. Voer Naam en Wachtwoord in en klik op Inloggen.

Opmerking • De gebruiker moet vooraf aangemaakt worden door de systeembeheerder. Zie Gebruikersbeheer ►
29.

4.4

De werkbalk
De pictogrammen die beschikbaar zijn op de Werkbalk, hangen af van het weergegeven scherm.

Algemene werkbalkopties
Sommige pictogrammen worden op een aantal schermen gebruikt:
Algemene werkbalkpictogrammen

Terug
Hiermee gaat u terug naar het hoofdscherm voor het huidige tabblad. U zult gevraagd worden om op te
slaan of te annuleren als er niet-opgeslagen gegevens zijn.

Opslaan (Ctrl + S)
Klik om uw nieuwe gegevens op te slaan.

Herstellen
Klik om de laatst opgeslagen gegevens te herstellen.

Ongedaan maken
Klik om wijzigingen ongedaan te maken.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Algemene werkbalkpictogrammen

Help (F1)
Klik om contextgevoelige help te openen.

Bijwerken
Klik om de configuratiegegevens van het apparaat en de AccuScreen-firmware bij te werken indien nodig.
Zie Testgegevens van Patiënten afdrukken ► 25.

4.5

Gegevens toevoegen, bewerken en verwijderen
In AccuLink kunt u allerlei gegevens toevoegen, bewerken en verwijderen. Boven aan elk AccuLink-scherm vindt u een
werkbalk met de pictogrammen voor deze functies.

4.5.1

Gegevens toevoegen
1. Selecteer het scherm waaraan u gegevens wilt toevoegen.
2. Klik op het pictogram Toevoegen op de werkbalk. De pictogrammen Toevoegen bevatten dit symbool.
Als u op het pictogram Patiënt toevoegen klikt, gaat u naar een scherm waar u een nieuw dossier
kunt invoeren.
Als u voor andere typen gegevens op het pictogram Toevoegen klikt, geeft het scherm een lijst met
geregistreerde items weer. Er wordt een leeg veld toegevoegd aan deze lijst, en rechts op het scherm
worden velden weergegeven die bewerkt kunnen worden.
Verplichte velden zijn lichtgeel en worden gemarkeerd met dit symbool.
Verplichte velden kunnen geconfigureerd worden. Zie De instelling van de gegevensvelden configureren ► 53.
3. Voer gegevens in in de betreffende velden.
4. Klik als u patiënten toevoegt op de tabs Risico's en Opmerkingen rechts op het scherm van de Patiënteditor om risicofactoren toe te wijzen of opmerkingen toe te voegen met betrekking tot de patiënt. Zie Risicofactoren toewijzen aan een patiënt ► 21 en Opmerkingen ► 23.
5. Klik op Opslaan om uw nieuwe gegevens op te slaan.
De gegevens worden nu weergegeven in de informatielijst van het betreffende scherm.

4.5.2

Gegevens bewerken
1. Selecteer het scherm waarop u gegevens wilt bewerken.
2. Klik op de rij met het item waarvan u de gegevens wilt bewerken.
Voer een zoekopdracht uit als de lijst meer vermeldingen bevat dan wat u op een scherm kunt zien. Zie
Een patiëntendossier zoeken ► 25.

12

Otometrics - MADSEN AccuLink

4 Navigeren in AccuLink

3. Klik op het pictogram Bewerken op de werkbalk. De pictogrammen Bewerken bevatten dit symbool.

4. Gegevens bewerken of toevoegen.
5. Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

4.5.3

Gegevens verwijderen
1. Selecteer het scherm waarvan u gegevens wilt verwijderen.
2. Klik op de rij met het item waarvan u de gegevens wilt verwijderen.
Voer een zoekopdracht uit als de lijst meer vermeldingen bevat dan wat u op een scherm kunt zien.
Zie Een patiëntendossier zoeken ► 25.
3. Klik op het pictogram Verwijderen op de werkbalk. De pictogrammen Verwijderen bevatten dit symbool.
U wordt gevraagd om te bevestigen of u de gegevens wilt verwijderen.

4.6

Gegevens in AccuScreen bijwerken
De functie Bijwerken is voor de meeste tabs beschikbaar op het hoofdscherm, maar is alleen ingeschakeld als de huidige
gebruiker gemachtigd is om gegevens op de tab toe te voegen en te bewerken. (De machtigingen van gebruikers hangen af
van het profiel dat is toegewezen aan de gebruiker. Zie Profielbeheer ► 32.)

Opmerking • Als u gegevens verzendt naar of gegevens ontvangt vanuit een AccuScreen-apparaat, worden de configuratiegegevens van het apparaat en de AccuScreen-firmware indien nodig bijgewerkt.

1. Klik op het betreffende scherm op Bijwerken.
De Configuratiesynchronisatieassistent wordt weergegeven.
2. Selecteer het apparaat dat u wilt bijwerken.
3. Klik op Volgende.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Patiënt- en testbeheeer
Als u AccuLink start, wordt het scherm Patiënten en tests weergegeven met een lijst met de patiëntendossiers die het
laatst zijn aangemaakt in AccuLink of AccuScreen.
Nadat de patiënten gescreend zijn, kunnen hun testgegevens geüpload worden naar AccuLink. Nieuwe patiëntendossiers
die in AccuScreen aangemaakt zijn, worden ook geüpload naar AccuLink.
Vanuit het scherm Patiënten en tests kunt u het volgende doen:
• Schermen selecteren voor het toevoegen, bewerken, verwijderen en afdrukken van patiëntgegevens en testgegevens
van patiënten.
•

5.1

Patiëntendossiers aanmaken in AccuLink en downloaden naar AccuScreen, zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn voor
screening.

De hoofdschermen Patiënten en Tests
A. De werkbalk Patiëntbeheer ►
15
B. Patiënt Informatielijst ► 16
C. Lijst met testresultaten ► 16
D. Specifieke testresultaten ► 16

Dit zijn de hoofdfuncties van het hoofdscherm Patiënten en tests:
• Het verzenden van patiëntgegevens van AccuLink naar AccuScreen en het in AccuLink ontvangen van patiëntgegevens
van AccuScreen.

14

•

Het gebruiken van de zoekoptie om geselecteerde patiënten afzonderlijk weer te geven.

•

Tests uit de lijst met patiënttests verwijderen.

•

Tests van een patiënt aan een andere patiënt toewijzen. Dit is handig als er een test is uitgevoerd terwijl er een verkeerd patiëntendossier geselecteerd was in AccuScreen.
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De werkbalk Patiëntbeheer
Patiënten
•

Toevoegen
Zie Gegevens toevoegen ► 12 en Een patiëntendossier toevoegen ► 18.

•

Details
Klik op een patiëntendossier en klik op Bewerken om de patiëntgegevens te bewerken. Zie Gegevens
bewerken ► 12 en Het scherm Patiënteditor ► 18.

•

Verwijderen
Zie Gegevens verwijderen ► 13.

•

Afdrukken
Zie Testgegevens van Patiënten afdrukken ► 25.

Zoeken
•

Zoeken
Zie Een patiëntendossier zoeken ► 25 voor informatie over het zoeken van een patiëntendossier.

Gegevensuitwisseling
Met deze functie kunt u gegevens uitwisselen tussen AccuLink en een patiëntvolgsysteem.
Zie Gegevensoverdracht tussen AccuLink en een patiëntvolgsysteem ► 26 voor meer informatie.
•

Exporteren
U kunt AccuLink-gegevens exporteren als u de gegevensuitwisselingsfunctie voor HiTrack,
Oz7, eSP, pathTrack of XML hebt geïnstalleerd. Zie Gegevens uit AccuLink exporteren ► 27.

•

Importeren
U kunt gegevens importeren als u de functie gegevensuitwisseling voor HiTrack, eSP of XML
hebt geïnstalleerd. Zie Gegevens importeren in AccuLink ► 27.

AccuScreen
•

Verzenden
Klik om patiëntgegevens van AccuLink naar AccuScreen te verzenden. Zie Gegevens naar
AccuScreen verzenden ► 28.

•

Ontvangen
Klik om gegevens over AccuLink te ontvangen vanuit AccuScreen. Zie Gegevens uit AccuScreen ontvangen ► 28.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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AccuScreen
•

Bijwerken
Klik om gegevens tussen AccuLink en AccuScreen te synchroniseren. Zie Gegevens in AccuScreen bijwerken ► 13.

Patiënt Informatielijst
Deze velden kunnen niet gewijzigd worden. Selecteer een patiëntendossier en klik op Bewerken of Verwijderen.
De lijst Patiëntgegevens toont:
• Het patiënt-ID-nummer
•

Ziekenhuis-ID

•

Naam

•

Geboortedatum

•

Indicatie dat opmerkingen toegewezen zijn aan de geselecteerde patiëntendossiers (selecteer de tab Patiëntgegevens > Opmerkingen om de toegewezen opmerkingen weer te geven)

•

Indicatie dat risicofactoren toegewezen zijn aan het geselecteerde patiëntendossier (selecteer de tab Patiëntgegevens > Risico's om de toegewezen risico's weer te geven)

•

Screeningresultaten

Lijst met testresultaten
De lijst Testresultaten toont het testrecord van de patiënt. Hier kunt u individuele testresultaten weergeven, tests verwijderen en opnieuw toewijzen indien nodig. De lijst Testresultaten toont het volgende:
• Testtype
•

Het oor waarvoor de test is uitgevoerd en het resultaat van de test

•

Wanneer een test is uitgevoerd

•

De testprotocollen die gebruikt zijn voor de tests (zoals gedefinieerd in ABR configureren ► 43 en DPOAE configureren ► 45)

•

De tijdsduur van de test

•

De persoon die de test uitgevoerd heeft
Symbolen testresultaten
•

Pass/Duidelijke respons

•

Refer/Geen duidelijke respons

•

Onvoltooide test

Specifieke testresultaten
Als u op een test in de lijst met patiëntentests klikt, toont het venster specifieke details in verband met de test die in de
lijst met patiëntentests geselecteerd werd.
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Klik op de tabs bovenaan dit venster om de volgende informatie weer te geven:
•

Testopmerkingen
Specifieke testopmerkingen die toegevoegd zijn in AccuScreen. U kunt extra testopmerkingen terugvinden in dit venster:
–

•

Voer uw opmerking in in het lege veld en klik op Opmerking toevoegen.

Apparaatgegevens
Informatie over het AccuScreen-apparaat dat gebruikt wordt om de test uit te voeren.

Opmerking • Raadpleeg de gebruikershandleiding van de AccuScreen voor een beschrijving van de testresultaten.

5.1.1

Een test verwijderen
Een test verwijderen:
1. Selecteer op het hoofdscherm Patiënten en tests de patiënt wiens test u wilt verwijderen.
2. In de lijst Testresultaten klikt u op de test die u wilt verwijderen.
3. Druk op de knop Verwijderen op het toetsenbord van de pc. (Druk niet op de knop Verwijderen in AccuLink. Hierdoor wordt het gehele patiëntendossier gewist.)

5.1.2

Een test opnieuw toewijzen aan een andere patiënt
Als de testresultaten opgeslagen zijn in AccuScreen terwijl de verkeerde patiënt geselecteerd was, kunnen de gegevens
opnieuw toegewezen worden aan de correcte patiënt in AccuLink.
Een test opnieuw toewijzen
1. Selecteer op het hoofdscherm Patiënten en tests de patiënt wiens test u wilt toewijzen aan een andere patiënt.
2. Klik in de lijst Testresultaten op de test die u opnieuw wilt toewijzen.
3. Druk op Ctrl+X om de test te verwijderen uit de huidige lijst met Testresultaten van de patiënt.
4. Selecteer de patiënt aan wie u de test opnieuw toe wilt kennen.
5. Druk op Ctrl+X om de test in de lijst met Testresultaten van de nieuwe patiënt te plakken.

Otometrics - MADSEN AccuLink

17

5 Patiënt- en testbeheeer

5.2

Een patiëntendossier toevoegen
1. Klik op het hoofdscherm Patiënten en tests op Toevoegen.
Zo gaat u naar het scherm Patiënteditor.

2. Voer de vereiste informatie in. De velden worden beschreven in Patiënteditor Velden ► 19.
Verplichte velden zijn lichtgeel en worden voorafgegaan door een rode pijl.
3. Klik indien nodig op de tab Risico's aan de rechterkant van het scherm om risicofactoren in verband met
de patiënt toe te wijzen. Zie Risicofactoren toewijzen aan een patiënt ► 21.
4. Klik indien nodig op de tab Opmerkingen aan de rechterkant van het scherm om opmerkingen in verband met de patiënt in te voeren. Zie Opmerkingen ► 23.
5. Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.
De patiënt wordt nu weergegeven in de lijst Patiëntgegevens op het scherm Patiënten en tests.

5.2.1

Het scherm Patiënteditor
U krijgt toegang tot het scherm Patiënteditor via het scherm Patiënten en tests, of u nu een patiëntendossier wilt aanmaken of patiëntgegevens wilt weergeven en/of bewerken.

18
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1. Om patiëntgegevens te bewerken en/of weer te geven, dubbelklikt u op de rij met het patiëntendossier
dat u wilt weergeven. U kunt ook het patiëntendossier selecteren en vervolgens op het pictogram
Details klikken.
De velden worden beschreven in Patiënteditor Velden ► 19.

U kunt wisselen tussen het weergeven van patiëntdetails, risicofactoren en patiëntopmerkingen die toegewezen zijn aan een patiënt.
2. Voor extra functies klikt u op:
–

de tab Risico's op het scherm Patiënteditor om risicofactoren in verband met de patiënt toe te wijzen. Zie Risicofactoren toewijzen aan een patiënt ► 21.

–

de tab Opmerkingen op het scherm Patiënteditor om opmerkingen met betrekking tot het patiëntendossier in te voeren. Zie Opmerkingen ► 23.

3. Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

Patiënteditor Velden
Patiëntgegevens

Patiënt-ID

De patiënt-ID. Zie De instelling van de gegevensvelden configureren ► 53 voor een beschrijving van hoe u de indeling moet definiëren.

Ziekenhuis-ID

De naam of het acroniem van het ziekenhuis

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Patiëntgegevens

Voornaam

De voornaam van de patiënt

Achternaam

De achternaam van de patiënt

Geboortedatum

Direct in te typen of te selecteren op de kalender

Geboorteplaats

De geboorteplaats van de patiënt

Nationaliteit

Te selecteren in de vervolgkeuzelijst met landen

Ontslagen

Indien van toepassing, de datum waarop de patiënt is ontslagen uit het ziekenhuis

Overleden

Indien van toepassing, de datum waarop de patiënt is overleden

Zwangerschapsduur

Het aantal weken dat de baby in de baarmoeder heeft gezeten

Geslacht

Te selecteren in de vervolgkeuzelijst.

Gewicht

Gewicht van de baby

Lengte

Lengte van de baby

Toestemmingsstatus

Te selecteren in de vervolgkeuzelijst. Dit geeft aan of het ziekenhuis de toestemming van de
moeder of verzorger heeft gekregen voor het uitvoeren van het volgende:
• Geen (er werd geen toestemming verleend)

NICU

•

Screening

•

Een volledige reeks tests

Te selecteren in de vervolgkeuzelijst:
• Ja, de baby ligt in een couveuse
•

Toestemming voor
screening

Te selecteren in de vervolgkeuzelijst:
• Ja, er is toestemming verleend
•

Toestemming voor
volgen

Nee, de baby ligt niet in een couveuse

Nee, er is geen toestemming verleend

Te selecteren in de vervolgkeuzelijst:
• Niet volgen
•

Eenvoudig volgen

•

Volledig volgen

Informatie moeder/verzorger
Klik op de betreffende tab om informatie over de moeder of de verzorger weer te geven, in te voeren of te bewerken.
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Aanspreektitel

De aanspreektitel van de moeder/verzorger

BSN

Burgerservicenummer van de moeder/verzorger

ID moeder

Het persoonlijke ID-nummer van de moeder
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Informatie moeder/verzorger

Voornaam

De voornaam van de moeder/verzorger

Achternaam

De achternaam van de moeder/verzorger

Geboortedatum

De geboortedatum van de moeder
Direct in te typen of te selecteren op de kalender

Taal

Te selecteren in de vervolgkeuzelijst met talen
Deze selectie zal gebruikt worden om de taal van de standaard brief (indien beschikbaar) voor de
moeder/verzorger te bepalen. Als lokale tekens niet worden ondersteund, worden de betreffende tekens vervangen door een asterisk (*).

Straat

Het straatadres van de moeder/verzorger.

Postcode

De postcode van de moeder/verzorger

Woonplaats

De woonplaats in het adres van de moeder/verzorger.

Land

Het land van de moeder/verzorger. Te selecteren in de vervolgkeuzelijst met landen

Provincie

Indien van toepassing, de provincie van de moeder/verzorger. Te selecteren in de vervolgkeuzelijst met provincies.

Hoofdtelefoon

Het telefoonnummer van de moeder/verzorger

Mobiel nummer

Het mobiele nummer van de moeder/verzorger

Fax

Het faxnummer van de moeder/verzorger

Medische gegevens

Medicatie

Als de patiënt medicatie krijgt, voeg die informatie dan hier in.

Kinderarts

De kinderarts belast met de zorg voor de patiënt. Te selecteren in de vervolgkeuzelijst. Zodra
een waarde ingevoerd werd in dit veld, zal deze opgenomen worden in een vervolgkeuzelijst.
Als u een waarde uit de vervolgkeuzelijst verwijdert, wordt de waarde alleen uit de lijst verwijderd en niet uit de specifieke patiëntinformatie.

Audioloog

De audioloog is belast met de zorg voor de patiënt. Te selecteren in de vervolgkeuzelijst. Zodra
een waarde ingevoerd werd in dit veld, zal deze opgenomen worden in een vervolgkeuzelijst.
Als u een waarde uit de vervolgkeuzelijst verwijdert, wordt de waarde alleen uit de lijst verwijderd en niet uit de specifieke patiëntinformatie.

5.3

Risicofactoren toewijzen aan een patiënt
1. Selecteer op het scherm Patiënten en tests de patiënt aan wie u een of meer risicofactoren wilt toewijzen, en klik vervolgens op Details.
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2. Klik op de tab Risico's op het scherm Patiënteditor om risicofactoren met betrekking tot de geselecteerde patiënt toe te wijzen.
Links op het scherm wordt een lijst met risicofactoren weergegeven. Rechts worden details weergegeven
voor de risicofactor die in de lijst is geselecteerd.
De lijst met risicofactoren kan geconfigureerd worden. Zie De lijst met risicofactoren configureren ► 49.

3. Klik op de gewenste rij van de lijst Risicofactoren.
4. Selecteer in het veld Heeft risico in het venster Patiënttoewijzing Ja uit de vervolgkeuzelijst.
Het symbool in de lijst Risicofactoren verandert in een waarschuwingssymbool.
5. Wanneer u één of meer risicofactoren toegewezen hebt, klikt u op Opslaan om uw wijzigingen op te
slaan.

Symbolen Risicofactoren
Er wordt een risicofactorsymbool weergegeven:
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•

in het veld Toewijzing in de lijst Risicofactoren;

•

in de kolom Risico op het scherm Patiëntgegevens;

•

op het tabblad Risico's op het scherm Patiënteditor.
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Symbolen Risicofactoren

Onbekend
Het is niet bekend of deze risicofactor van toepassing is op de geselecteerde patiënt.
Als dit symbool op het scherm Patiënten en tests of het scherm Patiënteditor wordt weergegeven, betekent
dit dat er voor de patiënt geen risico's zijn ingesteld op Ja en dat minstens één risico is ingesteld op Onbekend.

Nee
Deze risicofactor is niet van toepassing op de geselecteerde patiënt.
Als dit symbool op het scherm Patiënten en tests of het scherm Patiënteditor wordt weergegeven, betekent
dit dat alle risico's voor de patiënt zijn ingesteld op Nee.

Ja
Deze risicofactor is van toepassing op de geselecteerde patiënt.
Als dit symbool op het scherm Patiënten en tests of het scherm Patiënteditor wordt weergegeven, betekent
dit dat minstens één risico voor de patiënt is ingesteld op Ja.

Onbekende risicofactoren instellen op Nee
U kunt alle onbekende risicofactoren tegelijkertijd instellen op Nee.
1. Klik in de werkbalk op het pictogram Risico's - Onbekend instellen op Nee.

2. Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

3. Klik op Terug om terug te keren naar het scherm Patiënten en tests, of op de tab Details om terug
te keren naar het scherm Patiënteditor.

5.4

Opmerkingen
U kunt opmerkingen uit een vooraf gedefinieerde lijst selecteren of specifieke opmerkingen aanmaken die alleen verband
houden met deze patiënt.
De lijst met vooraf ingestelde opmerkingen kan geconfigureerd worden. Zie De Opmerkingenlijst configureren ► 51.

Een opmerking toewijzen aan een patiënt
1. Klik op het scherm Patiënten en tests tweemaal op de patiënt aan wie u een of meerdere opmerkingen wilt toewijzen.
2. Klik op de tab Opmerkingen op het scherm Patiënteditor om opmerkingen in verband met de geselecteerde patiënt
toe te wijzen. Het onderstaande scherm toont een lijst met opmerkingen.
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Een vooraf ingestelde opmerking toevoegen
•

Selecteer in het veld Opmerking in het onderste deel van het venster een opmerking uit de vervolgkeuzelijst. Klik
op Opmerking toevoegen.
De opmerking wordt getoond in de lijst Opmerkingen in het venster boven.

Een nieuwe opmerking aanmaken
•

Typ in het veld Opmerking een opmerking naar keuze.

•

Klik op de knop Opmerking toevoegen.
De opmerking wordt getoond in de lijst Opmerkingen in het venster boven.

Opmerking • De opmerking wordt alleen opgeslagen bij de gegevens van deze patiënt, niet in de algemene lijst met
opmerkingen.

De toegewezen opmerking opslaan
1. Nadat u een vooraf ingestelde opmerking toegewezen hebt of een nieuwe opmerking aangemaakt
hebt, klikt u op Opslaan.
2. Klik op Terug om terug te keren naar het scherm Patiënten en tests, of op de tab Details om terug
te keren en door te gaan met het bewerken van de gegevens van de huidige patiënt.
Als een opmerking is toegewezen aan een patiënt, verschijnt een opmerking-pictogram:
•
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in de kolom Opmerking in de lijst Patiëntgegevens
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•

op de tab Opmerkingen op het scherm Patiënteditor.
Opmerkingenlijst

5.5

Opmerking

De tekst van de opmerking.

Datum

De datum waarop de opmerking is toegewezen aan de patiënt.

Onderzoeker

De gebruikersnaam van de persoon die de opmerking aan de patiënt heeft toegewezen.

Een patiëntendossier zoeken
1. Op het scherm Patiënten en tests kunt u een zoekopdracht uitvoeren om een of
meer patiëntendossiers te vinden.
De zoekfunctie bevindt zich in de werkbalk.
2. U kunt uw zoekopdracht beperken door een tijdsperiode in te voeren. Te selecteren
in de vervolgkeuzelijst. De zoekopdracht zal alle patiëntendossiers binnen deze tijdsperiode zoeken.
U kunt de lijst met patiënten ook filteren op teststatus (Niet getest, bezig of voltooid).
3. U kunt een specifiek zoekcriterium invoeren, zoals een deel van of het volledige patiënt-ID, de achternaam of voornaam, om een of meer patiënten te selecteren die voldoen aan dit criterium. Druk op Enter om de zoekopdracht te starten.
4. Klik op de rij met het patiëntendossier dat u wilt selecteren.
Als u een nieuwe zoekopdracht moet starten, klikt u op de knop Wissen om het veld
Zoeken te wissen. U kunt nu een nieuw zoekcriterium invoeren.

5.6

Testgegevens van Patiënten afdrukken
Vooraf gedefinieerde testrapporten afdrukken
1. Klik op het scherm Patiënten en tests op de rij met de patiënt van wie u de testgegevens wilt afdrukken.
Zie Een patiëntendossier zoeken ► 25 voor meer informatie.
2. Klik op de werkbalk op Afdrukken. Er wordt een vervolgkeuzelijst weergegeven.
Als u op de lijsttitel klikt, kunt u het rapporttype selecteren dat in de lijst getoond moet worden. Om
opnieuw alle typen weer te geven, klikt u op de lijsttitel en selecteert u Alle groepen.
3. Selecteer het gewenste rapporttype in de vervolgkeuzelijst.
Er wordt een voorbeeld van de uitdraai van het rapport getoond.
4. Op het scherm Voorbeeld kunt u een reeks functies selecteren voor het instellen van het rapport dat
afgedrukt moet worden.

Geselecteerde tests afdrukken
De laatste optie in het menu Afdrukken, Geselecteerde tests afdrukken, stelt u in staat om te selecteren welke tests u
in uw afdruk wilt opnemen.
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1. Klik op het scherm Patiënten en tests op de rij met de patiënt van wie u de testgegevens wilt afdrukken.
Zie Een patiëntendossier zoeken ► 25 voor meer informatie.
2. Houd de knop Ctrl ingedrukt. Klik in het deelvenster Testresultaten op de tests die u wilt afdrukken en laat de knop
Ctrl dan weer los.
De geselecteerde regels worden gemarkeerd met een lichtblauwe achtergrond.
3. Klik in de werkbalk op Afdrukken en selecteer in de groep Eenvoudige rapporten of de groep Gedetailleerde rapporten de optie Geselecteerde tests afdrukken.
Er wordt een voorbeeld van de uitdraai van het rapport getoond.

Uw logo toevoegen aan de uitdraai
U kunt uw logo toevoegen aan het rapport met behulp van een afbeeldingsbestand (.bmp) naar keuze. Zie Rapportconfiguratie ► 48.

5.7

Testgegevens van een patiënt opslaan in een bestand
1. Klik op het scherm Patiënten en tests op de rij met de patiënt van wie u de testgegevens wilt opslaan
als een bestand.
Zie Een patiëntendossier zoeken ► 25 voor meer informatie.
2. Klik op Afdrukken. Er wordt een vervolgkeuzelijst weergegeven.

3. Selecteer het gewenste rapporttype in de vervolgkeuzelijst. Er wordt een voorbeeld van de uitdraai van
het rapport getoond.
4. Selecteer in het venster Voorbeeld Bestand > Document exporteren...
5. Selecteer het type bestand en sla het bestand op.

5.8

Gegevensoverdracht tussen AccuLink en een patiëntvolgsysteem
Opmerking • Gegevensoverdracht is alleen mogelijk als er een gegevensuitwisselingssysteem geselecteerd is tijdens de
installatie van AccuLink.

Als AccuLink geconfigureerd is voor gegevensuitwisseling kunt u gegevens exporteren naar bijvoorbeeld een patiëntvolgsysteem. Met sommige gegevensuitwisselingstypen kunnen gegevens geïmporteerd worden.

Opmerking • De pc moet aangesloten zijn op een netwerk om toegang te krijgen tot eSP of pathTrack.

Gegevensuitwisseling instellen
Voordat u gegevens kunt uitwisselen tussen AccuLink en een andere toepassing moet u AccuLink configureren om dit te
doen. Zie De instelling van de gegevensuitwisseling configureren ► 54.
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5.8.1

Gegevens uit AccuLink exporteren
Patiëntgegevens en testresultaten worden geëxporteerd. Voor eSP en pathTrack worden de gegevens geëxporteerd naar
de webservice voor het patiëntvolgsysteem. Voor HiTrack, Oz7 en XML worden de gegevens geëxporteerd naar een
bestand.
1. Klik op het scherm Patiënten en tests op Exporteren en klik vervolgens op de naam van het gegevensuitwisselingssysteem.
2. Volg de instructies op het scherm.

5.8.2

Gegevens importeren in AccuLink
U kunt gegevens in AccuLink importeren vanuit HiTrack, eSP of een XML-bestand
Patiëntvolgsysteem

Type import

Type gegevens dat geïmporteerd wordt

HiTrack

Bestand

Keuzelijstgegevens, inclusief de demografische gegevens van de
patiënt.

eSP

Webservice

Systeemconfiguratiegegevens:
Sites, faciliteiten, locaties
Gebruikers
Risicofactoren

XML

Bestand

Patiëntgegevens
Risico's, vooraf ingestelde opmerkingen
Sites, faciliteiten
Gebruikers toegewezen aan patiënten in het importbestand

1. Klik op het scherm Patiënten en tests op Importeren en klik vervolgens op de naam van het gegevensuitwisselingssysteem.
2. Volg de instructies op het scherm.

5.9

Gegevensoverdracht tussen AccuLink en AccuScreen
In AccuLink kunt u werken met een uitgebreid spectrum aan gegevens, die u naar één of meer AccuScreen-apparaten kunt
verzenden. U kunt het volgende doen:
• Patiëntendossiers aanmaken die naar een apparaat gedownload moeten worden.
•

AccuScreen-gebruikers en hun wachtwoorden aanmaken en/of configureren.

•

De sites, faciliteiten en locaties aanmaken en/of configureren waar de AccuScreen-apparaten gebruikt worden.

Opmerking • Als u gegevens verzendt naar of gegevens ontvangt vanuit een AccuScreen-apparaat, worden de configuratiegegevens van het apparaat en de AccuScreen-firmware indien nodig bijgewerkt.
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Let op • Bij de overdracht van gegevens tussen AccuLink en AccuScreen mag u het apparaat niet loskoppelen van het
dockingstation totdat de gegevensoverdracht is voltooid. Als u het apparaat tijdens de gegevensoverdracht verwijdert, kunnen de gegevens beschadigd raken.

De gegevensoverdracht voorbereiden
1. Plaats de AccuScreen in het dockingstation en zorg ervoor dat hij is ingeschakeld.
2. Controleer of het AccuScreen-dockingstation aangesloten is op de pc en of de AccuLink-software geïnstalleerd is (het
USB-lampje op de voorzijde van het dockingstation brandt).
3. Start AccuLink.

5.9.1

Gegevens naar AccuScreen verzenden
1. Selecteer de patiëntgegevens die naar AccuScreen verzonden moeten worden. Hiervoor klikt u op de
knop Ctrl en klikt u op de patiëntrijen die u wilt verzenden.
2. Klik op het scherm Patiënten en tests op Verzenden.
De assistent Gegevens verzenden verschijnt.
3. Selecteer het apparaat waarnaar u de gegevens wilt verzenden.
4. Klik op Volgende.

5.9.2

Gegevens uit AccuScreen ontvangen
1. Klik op het scherm Patiënten en tests op Ontvangen.
De assistent Gegevens ontvangen verschijnt.
2. Selecteer het apparaat waarvan u de gegevens wilt ontvangen.
3. Klik op Volgende.
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6

AccuLink en AccuScreen configureren.
In AccuLink kunt u tal van functies configureren voor zowel AccuLink als AccuScreen:
• Gebruikersbeheer ► 29
•

Site-, Faciliteit- en Locatiebeheer ► 34

•

Apparatenbeheer ► 39

•

ABR configureren ► 43

•

DPOAE configureren ► 45

•

Systeemconfiguratie ► 48

•

Mijn instellingen ► 57

Opmerking • Als u de configuratie-instellingen wijzigt of in AccuLink andere gegevens invoert dan patiëntendossiers of
tests, moet u de functie Bijwerken gebruiken om de gegevens of wijzigingen in de configuratie te verzenden naar
AccuScreen. Zie Gegevens in AccuScreen bijwerken ► 13.

6.1

Gebruikersbeheer
U kunt een gebruiker instellen in AccuLink en de gebruiker vervolgens toewijzen aan een AccuScreen-apparaat.
Als u klikt op de tab Gebruikers en Profielen wordt het scherm Gebruikersbeheer getoond met een lijst waarin geregistreerde gebruikers en de gegevens van hun gebruikersprofiel weergegeven worden.

Opmerking • Als u de configuratie-instellingen wijzigt of in AccuLink andere gegevens invoert dan patiëntendossiers of
tests, moet u de functie Bijwerken gebruiken om de gegevens of wijzigingen in de configuratie te verzenden naar
AccuScreen. Zie Gegevens in AccuScreen bijwerken ► 13.

A. De werkbalk Gebruikersbeheer
► 30
B. Gebruikerslijst
C. Gebruikersgegevens ► 30
D. Persoonlijke gebruikersinstellingen ► 31
E. Systeeminformatie ► 31

Op dit scherm kunt u gebruikersgegevens toevoegen, bewerken en verwijderen.
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Links wordt een lijst met gebruikers weergegeven, terwijl de gegevens voor de geselecteerde gebruiker rechts kunnen
worden bewerkt.
Hier kunt u ook het scherm voor het configureren van profielen selecteren.

De werkbalk Gebruikersbeheer
Gebruikers
•

Toevoegen
Zie Gegevens toevoegen ► 12.

•

Bewerken
Zie Gegevens bewerken ► 12.

•

Verwijderen
Zie Gegevens verwijderen ► 13.

•

Ontgrendelen
Zie Een vergrendelde AccuLink-gebruiker ontgrendelen ► 32.

•

Profielen
Zie Profielbeheer ► 32.

6.1.1

Een gebruiker toevoegen
1. Klik op het scherm Gebruikersbeheer op Toevoegen om een nieuwe gebruiker toe te voegen. (Zie
Gegevens toevoegen ► 12)
Vul de velden in zoals hieronder beschreven.

Gebruikersbeheer Velden
Gebruikersgegevens
Het venster Gebruikersgegevens toont de belangrijkste gegevens van de gebruikers:

30

Inlognaam

De naam waarmee de gebruiker in het systeem geregistreerd is

Voornaam

De voornaam van de gebruiker

Achternaam

De achternaam van de gebruiker

Profiel

Het systeemprofiel van de gebruiker, waarin de toegangsrechten van de gebruiker voor AccuScreen
en AccuLink gedefinieerd zijn. Het profiel moet vooraf aangemaakt worden. Zie Profielbeheer ► 32.
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Persoonlijke gebruikersinstellingen
Het venster Persoonlijke gebruikersinstellingen toont de persoonlijke systeemgegevens van de gebruiker zoals gedefinieerd door de systeembeheerder:

Wachtwoord

Het wachtwoord dat door de systeembeheerder/gebruiker gedefinieerd is voor toegang tot AccuScreen en AccuLink.
De gebruiker kan het wachtwoord opnieuw instellen nadat hij is ingelogd met het wachtwoord dat
door de beheerder is gedefinieerd.
Als de gebruiker het wachtwoord vergeet, kan alleen de systeembeheerder een nieuw wachtwoord
definiëren in de velden Wachtwoord en Verificatie.

Let op • We raden de systeembeheerder aan een wachtwoord te definiëren dat begint met een
hoofdletter of een cijfer, omdat het wachtwoordveld van AccuScreen automatisch een hoofdletter toekent aan de eerste letter, wanneer de gebruiker een wachtwoord invoert in AccuScreen..

Zie Gebruikerswachtwoorden ► 32.

Verificatie

Bij het instellen van de gebruiker moet de systeembeheerder het wachtwoord opnieuw invoeren.

Taal

Dit veld definieert de taalinstelling van de individuele gebruiker in AccuLink. Klik op het pijltje naar
beneden om een taal uit de lijst te selecteren.
De gebruiker kan de taalinstelling wijzigen in Mijn Instellingen.

Systeeminformatie
Het venster Systeeminformatie toont de gebruikersstatus in het systeem:

Status

Definieert of het gebruikersprofiel in het systeem actief of niet actief is.

Vergrendeld

De aanmeldingsstatus van de gebruiker, d.w.z. of de toegang van de gebruiker voor het aanmelden bij
AccuLink geblokkeerd werd nadat deze drie keer een onjuist wachtwoord had ingevoerd.

Opmerking • Als het gebruikersaccount van de Beheerder vergrendeld is, kan dit account alleen
ontgrendeld worden met de herstelconsole. Neem contact op met uw leverancier voor informatie
over hoe het account ontgrendeld kan worden.

Hoe lang het gebruikersaccount wordt vergrendeld, wordt vermeld op het scherm Gebruikers- en profielconfiguratie in het veld Vergrendelingstijd AccuLink. Het account wordt dan automatisch ontgrendeld.
Zie ook Een vergrendelde AccuScreen-gebruiker ontgrendelen ► 32.

2. Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan. De gebruiker wordt nu weergegeven in de lijst
Gebruikers.
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6.1.2

Gebruikerswachtwoorden
Let op • We raden de systeembeheerder aan een wachtwoord te definiëren dat begint met een hoofdletter of een cijfer,
omdat het wachtwoordveld van AccuScreen automatisch een hoofdletter toekent aan de eerste letter, wanneer de
gebruiker een wachtwoord invoert in AccuScreen.
Dit geldt ook als de gebruiker daarna een gepersonaliseerd wachtwoord invoert.

1. Selecteer als systeembeheerder het scherm Gebruikersbeheer en voer in het veld Wachtwoord het wachtwoord van
de gebruiker voor het gebruik van AccuScreen en AccuLink in.
2. Voer het wachtwoord van de gebruiker opnieuw in in het veld Verificatie.
3. Breng de gebruiker op de hoogte van het nieuwe wachtwoord.
4. De gebruiker moet dan klikken op de tab Mijn instellingen en een wachtwoord naar keuze invoeren.

6.1.3

Een vergrendelde AccuScreen-gebruiker ontgrendelen
Als een gebruiker vergrendeld is zodat hij niet meer op AccuScreen kan inloggen omdat hij driemaal een onjuist wachtwoord heeft ingevoerd, wordt het gebruikersaccount ontgrendeld op het moment dat het apparaat opnieuw wordt verbonden met AccuLink om de apparaatconfiguratie bij te werken of om gegevens te verzenden of te ontvangen.
Deze procedure kan alleen worden uitgevoerd door een gebruiker die gemachtigd is om apparaten bij te werken en
beschikt over de machtiging Gebruikers opnieuw instellen. (Dit is geconfigureerd in Onderdelen en Toestemmingen ►
34).
Een gebruiker ontgrendelen:
1. Plaats het AccuScreen-apparaat in het dockingstation en zorg ervoor dat het dockingstation aangesloten is op de pc.
2. Schakel het AccuScreen-apparaat in.
3. Start de AccuLink-software.
4. Klik op het pictogram Bijwerken en volg de instructies onder Gegevens in AccuScreen bijwerken ► 13.
Dit stelt de vergrendelde status van het AccuScreen-apparaat opnieuw in.

6.1.4

Een vergrendelde AccuLink-gebruiker ontgrendelen
Als een gebruiker vergrendeld is en niet kan inloggen bij AccuLink omdat hij driemaal een onjuist wachtwoord heeft ingevoerd, wordt het gebruikersaccount vergrendeld gedurende de tijd die is ingevoerd in het scherm Configuratie gebruikersbeheer in het veld Vergrendelingstijd.
Het gebruikersaccount kan ook worden ontgrendeld door een gebruiker met beheerdersrechten.
Een gebruiker ontgrendelen:
1. Navigeer naar Gebruikers en profielen en selecteer vervolgens de gebruiker die u wilt ontgrendelen.
2. Klik op Ontgrendelen op de werkbalk.
De gebruiker kan nu inloggen.

6.1.5

Profielbeheer
1. Klik op het scherm Gebruikersbeheer op Profielen om naar het scherm Profielbeheer te gaan.
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De eerste keer dat u AccuLink start, ziet u twee standaardprofielen die standaard geïnstalleerd zijn. U kunt de toestemmingen van deze profielen wijzigen of nieuwe profielen toevoegen, afhankelijk van uw behoeften.
Op dit scherm kunt u de toegangsrechten voor de AccuLink- en AccuScreen-gebruikersprofielen wijzigen en gebruikersprofielen toevoegen, bewerken en verwijderen.

Let op • Als u de systeembeheerder bent, let er dan op dat u de machtigingen van de systeembeheerder, die essentieel
zijn voor de rol van systeembeheerder, niet verwijdert. Dit blokkeert uw toegang tot de functies van de systeembeheerder.
Als u uw toestemmingen als systeembeheerder geblokkeerd hebt, moet u contact opnemen met uw leverancier voor
informatie over hoe u uw toestemmingen kunt herstellen.

A. De werkbalk Profielbeheer ►
33
B. Profielenlijst ► 33
C. Profielgegevens ► 34
D. Onderdelen en Toestemmingen ► 34

De werkbalk Profielbeheer
Profielen
•

Toevoegen
Zie Gegevens toevoegen ► 12.

•

Bewerken
Zie Gegevens bewerken ► 12.

•

Verwijderen
Zie Gegevens verwijderen ► 13.

Profielenlijst
De lijst Profielen toont de volgende gegevens van de geregistreerde gebruikersprofielen:
• De naam van het gebruikersprofiel
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•

Een algemene beschrijving van het profiel

Om de inhoud van deze velden te bewerken, selecteert u het betreffende profiel en bewerkt u de velden.

6.1.5.1

Een gebruikersprofiel toevoegen
1. Klik op het scherm Gebruikersbeheer op Configuratie - Profielen. Zo gaat u naar het scherm Profielbeheer.
2. Klik op Toevoegen om een nieuw gebruikersprofiel toe te voegen.
De velden worden beschreven in Profielbeheer Velden ► 34.
3. Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan. De gebruiker wordt nu weergegeven in de lijst Profielen.

Profielbeheer Velden
Profielgegevens
Het venster Profielgegevens toont de volgende gegevens van het geselecteerde profiel:

Naam

De naam van het gebruikersprofiel

Beschrijving

Een algemene beschrijving van het profiel

Onderdelen en Toestemmingen
Het venster Componenten en machtigingen toont een lijst met verantwoordelijkheden die toegewezen kunnen worden aan specifieke gebruikersprofielen. Als u een profiel toevoegt, wordt de in de onderstaande hoofdcategorieën ingedeelde lijst uitgebreid:

Naam

Toekennen

6.1.6

•

AccuScreen-beheer

•

Apparatenbeheer

•

Patiënten en tests

•

Sites en faciliteiten

•

Systeemconfiguratie

•

Gebruikers en profielen

Schakel de betreffende selectievakjes in om de toegangsrechten van het geselecteerde gebruikersprofiel toe te kennen of in te trekken.

Een gebruikersprofiel verwijderen
U kunt alle gebruikersprofielen verwijderen, behalve het profiel Beheerder.

6.2

Site-, Faciliteit- en Locatiebeheer
Als u klikt op de tab Sites en faciliteiten wordt het scherm Sitebeheer getoond met een lijst waarop de geregistreerde
sites en de gegevens van hun site weergegeven worden.
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AccuLink ondersteunt de onderstaande structuur:
• Sites

6.2.1

•

Faciliteiten

•

Locaties

Sitebeheer
A. De werkbalk Sitebeheer ►
35
B. Sitelijst ► 36
C. Site-informatie ► 36

Op dit scherm kunt u sites toevoegen, bewerken en verwijderen.
Hier kunt u ook de schermen selecteren voor het toevoegen en configureren van faciliteiten en locaties.

De werkbalk Sitebeheer
Sites
•

Toevoegen
Zie Gegevens toevoegen ► 12.

•

Bewerken
Zie Gegevens bewerken ► 12.

•

Verwijderen
Zie Gegevens verwijderen ► 13.

•

Faciliteiten configureren
Klik voor het toevoegen, bewerken of verwijderen van faciliteiten die aan een site gekoppeld zijn. Zie
Faciliteitbeheer ► 36.

•

Locaties configureren
Klik voor het toevoegen, bewerken of verwijderen van locaties die aan een site gekoppeld zijn. Zie Locatiebeheer ► 38.
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Sitelijst
De lijst Sites toont de geregistreerde sites en hun
• Naam
•

Beschrijving

•

Code

Om de inhoud van deze velden te bewerken, selecteert u het betreffende veld en klikt u op Bewerken.

Site-informatie
Het venster Sitegegevens toont de volgende belangrijke gegevens voor de site:
• Naam

6.2.2

•

Beschrijving

•

Code

Een site toevoegen
1. Klik op het scherm Sitebeheer op Toevoegen om een nieuwe site toe te voegen.
De velden worden beschreven in Sitebeheer Velden ► 36.
2. Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan. De site wordt nu weergegeven in de lijst Sites.

Sitebeheer Velden
Sitelijst
Deze velden kunnen niet gewijzigd worden. Klik op een site die u wilt bewerken of verwijderen.

Naam

De sitenaam

Beschrijving

Een algemene beschrijving van de site

Code

De sitecode

Site-informatie

6.2.3

Naam

De sitenaam

Beschrijving

Een algemene beschrijving van de site

Code

De sitecode

Faciliteitbeheer
Op het scherm Sites en faciliteiten kunt u Faciliteiten selecteren om een lijst met de geregistreerde faciliteiten en hun
gegevens weer te geven.
1. Op het scherm Sitebeheer klikt u op Faciliteiten configureren om naar het scherm Faciliteitbeheer
te gaan.
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A. De werkbalk Faciliteitbeheer
► 37
B. Faciliteitenlijst ► 37
C. Faciliteitinformatie ► 37

De werkbalk Faciliteitbeheer
Faciliteit
•

Toevoegen
Zie Gegevens toevoegen ► 12.

•

Bewerken
Zie Gegevens bewerken ► 12.

•

Verwijderen
Zie Gegevens verwijderen ► 13.

Faciliteitenlijst
De lijst Faciliteiten toont de volgende gegevens van de geregistreerde faciliteiten:
• Naam
•

Beschrijving

•

Code

Om de inhoud van deze velden te bewerken, selecteert u het betreffende veld en klikt u op Bewerken.

Faciliteitinformatie
Het venster Faciliteitgegevens toont de volgende gegevens van het geselecteerde profiel:
• Naam
•

Beschrijving

•

Code, bijvoorbeeld om de site te identificeren waaraan de faciliteit toegewezen is

•

Site

•

Locatietypen
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6.2.3.1

Een faciliteit toevoegen
Als uw configuratie Locatietypen omvat, moet u deze aanmaken voordat u ze kunt selecteren voor faciliteiten. Zie Een
locatie toevoegen ► 39.
1. Klik op het scherm Sitebeheer op Configuratie - Faciliteiten Zo gaat u naar het scherm Faciliteitbeheer.
2. Klik op Toevoegen om een nieuwe faciliteit toe te voegen.
De velden worden beschreven in Faciliteitbeheer Velden ► 38.
3. Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan. De faciliteit wordt nu weergegeven in de lijst Faciliteiten.

Faciliteitbeheer Velden
Locatielijst

Naam

De faciliteitnaam

Beschrijving

Een algemene beschrijving van de faciliteit

Code

De faciliteitcode

Faciliteitinformatie

6.2.4

Naam

De faciliteitnaam

Beschrijving

Een algemene beschrijving van de faciliteit

Code

De faciliteitcode, bijvoorbeeld om de site te identificeren waaraan de faciliteit toegewezen is

Site

De site waaraan de faciliteit toegewezen is

Locatietypen

Keuzelijst met typen. Deze typen moeten vooraf gedefinieerd worden op het scherm Locatiebeheer.

Locatiebeheer
Op het scherm Sites en Faciliteiten kunt u Locaties selecteren om de geregistreerde locaties en hun gegevens weer te
geven.
1. Klik op het scherm Sitebeheer op Locaties configureren om naar het scherm Locatiebeheer te gaan.
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A. De werkbalk Locatiebeheer
B. Locatielijst
C. Locatiegegevens

Links op het scherm wordt een lijst met locaties weergegeven, terwijl de gegevens voor de geselecteerde locatie rechts
kunnen worden bewerkt.

6.2.4.1

Een locatie toevoegen
1. Klik op het scherm Sitebeheer op Configuratie - Locaties. Zo gaat u naar het scherm Locatiebeheer.

2. Klik op Toevoegen om een nieuwe locatie toe te voegen. (Zie Gegevens toevoegen ► 12.)
Vul de velden in zoals hieronder beschreven.
Locatiegegevens

Naam

De locatienaam

Beschrijving

Een algemene beschrijving van de locatie

Code

De locatiecode, bijvoorbeeld om de faciliteit te identificeren waaraan de locatie toegewezen is

3. Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan. De locatie wordt nu weergegeven in de lijst Locaties.

6.3

Apparatenbeheer
Als u op de tab Apparatenbeheer klikt, wordt het scherm Apparatenbeheer weergegeven met een lijst met de geregistreerde apparaten, hun serienummers, wanneer ze voor het laatst aangesloten werden op AccuLink en hun individuele
gegevens.
Op dit scherm kunt u apparaten toevoegen, bewerken en verwijderen.
Hier kunt u ook schermen selecteren voor het configureren van testfuncties en een wizard starten om nieuwe firmware
voor de apparaten te downloaden.
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Als u de configuratie van een of meerdere apparaten geïnstalleerd of gewijzigd hebt, moet u de betreffende apparaten bijwerken. Zie Gegevens in AccuScreen bijwerken ► 13.

6.3.1

Apparatenbeheer
A. De werkbalk Apparatenbeheer
► 40
B. Apparatenlijst ► 41
C. Persoonlijke instelling ► 41
D. Algemene configuratie ► 41
E. Systeeminformatie ► 41

De werkbalk Apparatenbeheer
Apparaat
•

Toevoegen
Zie Gegevens toevoegen ► 12.

•

Bewerken
Zie Gegevens bewerken ► 12.

•

Verwijderen
Zie Gegevens verwijderen ► 13.

Configuratie
•

ABR
Zie ABR configureren ► 43

•

DPOAE
Zie DPOAE configureren ► 45
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Configuratie
•

Firmware
Zie Firmware configureren ► 47

Apparatenlijst
De lijst Apparaten toont de volgende gegevens voor het apparaat:
• Naam
•

Serienummer

•

Laatst bekeken, de datum van de laatste verbinding met AccuLink

Persoonlijke instelling
Het venster Persoonlijke instelling toont de volgende belangrijke gegevens van het apparaat:
• Naam
•

Serienummer

•

Code

•

Site

•

Taal instellen

Algemene configuratie
Het venster Algemene Configuratie toont de apparaatinstellingen voor:
• Time-out voor beeldscherm
•

Time-out voor voeding

•

Kalibratie/Pauze

•

Testresultaattermen

•

Gegevens verwijderen

•

Autostart ABR

•

TEOAE Probe Fit Assistant

Systeeminformatie
Het venster Systeeminformatie toont de volgende gegevens van het apparaat:
• Laatst bekeken door AccuLink

6.3.2

•

Laatst bijgewerkte firmware

•

Hardwareversie

•

Firmwareversie

Een apparaat toevoegen
1. Klik in het scherm Apparatenbeheer op Toevoegen om een nieuw apparaat toe te voegen.
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2. Voer de configuratie-instellingen in die van toepassing zijn op het nieuwe apparaat. De tab Configuratie is standaard ingeschakeld. De velden worden beschreven in De tab Configuratie ► 42.
3. Klik op de tab Gebruikerstoewijzing en selecteer de gebruikers die het nieuwe apparaat moeten
kunnen gebruiken. De velden worden beschreven in De tab Gebruikerstoewijzing ► 43.
4. Klik op de tab Faciliteiten en selecteer de faciliteiten die naar het nieuwe apparaat moeten worden
gekopieerd. De velden worden beschreven in De tab Faciliteiten ► 43.
5. Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan. Het apparaat wordt nu weergegeven in de lijst Apparaten.

6.3.2.1

De tab Configuratie
Velden Apparatenbeheer
Persoonlijke instelling

Naam

De naam van het apparaat

Serienummer

Het serienummer van het apparaat

Code

De code van het apparaat

Site

De site waarop het apparaat aangesloten is

Taal

De taalinstelling van het apparaat

Algemene configuratie

Time-out voor beeld- De spaarstandinstelling definieert wanneer het scherm automatisch uitgeschakeld moet worden nadat het een bepaalde periode niet is gebruikt.
scherm
Time-out voor voeding

De spaarstandinstelling definieert wanneer het apparaat automatisch uitgeschakeld moet worden nadat het een bepaalde periode niet is gebruikt.

Kalibratie/Pauze

Deze instelling definieert de maximale tijd voor de impedantiecontrole of een door de gebruiker geselecteerde pauze voor een ABR-test. Als binnen deze tijd geen acceptabel impedantieniveau wordt behaald, of wanneer de gebruiker een ABR-test langer dan de maximale
tijd pauzeert, wordt de test beëindigd met het resultaat Onvoltooid.

Testresultaattermen

Bepaalt welke termen worden gebruikt voor testresultaten. U hebt de keuze uit Pass/Refer of
DR/GDR (Duidelijke respons/Geen duidelijke respons).

Gegevens verwijderen

Bepaalt wanneer/hoe gegevens van het apparaat worden verwijderd:
Handmatig
Na succesvolle download
Oude patiënten automatisch verwijderen als geheugen vol is (vóór verwijdering wordt er een
waarschuwing weergegeven)
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Algemene configuratie

Autostart ABR

Bepaalt of de ABR-test automatisch zal starten nadat de impedantietest is voltooid, op voorwaarde dat het impedantieniveau acceptabel is. Als Geen Autostart is geselecteerd, moet de
gebruiker na de impedantietest op de knop Start drukken om de test te starten. Als Autostart
bij groen of Autostart bij groen of geel is geselecteerd, zal de test automatisch starten wanneer het betreffende impedantieniveau is gedetecteerd.

TEOAE Probe Fit
Assistant

Als het selectievakje is ingeschakeld, verschijnt de pasvormindicator van de probe tijdens de
TEOAE-tests.

Systeeminformatie

6.3.2.2

Laatst bekeken

Toont de datum van de laatste verbinding met AccuLink.

Laatst bijgewerkt

Toont wanneer het geselecteerde apparaat het laatst bijgewerkt werd.

Hardwareversie

Toont de huidige hardwareversie van het geselecteerde apparaat.

Firmwareversie

Toont de huidige firmwareversie van het geselecteerde apparaat.

De tab Gebruikerstoewijzing
Gebruikerstoewijzing

6.3.2.3

Inlognaam

Toont een lijst van gebruikers die aangemaakt is in AccuLink.

Kopiëren naar
apparaat

Selecteer het vakje naast de gebruiker waaraan u toestemming wilt geven om de geselecteerde
AccuScreen te gebruiken.

De tab Faciliteiten
Faciliteiten

6.3.3

Faciliteit

Toont een lijst met de faciliteiten die aangemaakt zijn in AccuLink.

Kopiëren naar apparaat

Selecteer het selectievakje naast de faciliteit die u naar de geselecteerde AccuScreen wilt
kopiëren.

ABR configureren
Op het scherm Apparatenbeheer kunt u ABR-configuratie selecteren om een ABR-protocol aan te maken en te selecteren ter vervanging van het protocol dat standaard geïnstalleerd is voor het AccuScreen-apparaat.
Op dit scherm kunt u ABR-protocollen toevoegen, bewerken en verwijderen.
1. Klik in het scherm Apparatenbeheer op ABR configureren om naar het scherm ABR-configuratie te
gaan.

Otometrics - MADSEN AccuLink

43

6 AccuLink en AccuScreen configureren.

A. De werkbalk ABR-configuratie
► 44
B. Lijst met ABR-protocollen ►
44
C. Algemene gegevens ► 44
D. ABR-configuratie ► 44

De werkbalk ABR-configuratie
Vooraf ingesteld
•

Toevoegen
Zie Gegevens toevoegen ► 12.

•

Bewerken
Zie Gegevens bewerken ► 12.

•

Verwijderen
Zie Gegevens verwijderen ► 13.

Lijst met ABR-protocollen
De lijst met ABR-protocollen toont de onderstaande gegevens voor de beschikbare protocollen:
• Naam
•

Beschrijving

Algemene gegevens
Het venster Algemene gegevens toont de volgende belangrijke gegevens voor het protocol:
• Naam
•

Beschrijving

•

Categorie, geeft aan of het testprotocol een uitgebreide of basisscreening mogelijk maakt.

ABR-configuratie
Het venster ABR-configuratie toont de volgende instelling van het protocol:
• ABR dB-niveau.
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6.3.4

Een ABR-protocol toevoegen
1. In het venster ABR-configuratie klikt u op Toevoegen om een nieuw ABR-protocol toe te voegen.
De velden worden beschreven in ABR-configuratie Velden ► 45.
2. Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan. Het ABR-protocol wordt nu weergegeven in de lijst
ABR-protocollen.

ABR-configuratie Velden
Lijst met ABR-protocollen

Naam

De naam van de protocolconfiguratie

Beschrijving

Een algemene beschrijving van het ABR-protocol

Algemene gegevens

Naam

De naam van de protocolconfiguratie

Beschrijving

Een algemene beschrijving van het protocol

Categorie

Te selecteren in de vervolgkeuzelijst om te definiëren of het testprotocol een uitgebreide of basisscreening mogelijk maakt. Dit veld wordt gebruikt om gebruikersprofielen toestemming toe te kennen om een specifieke testcategorie te gebruiken. Zie Onderdelen en Toestemmingen ► 34.

ABR-configuratie

ABR-niveau

6.3.5

Een vervolgkeuzelijst om het dB-niveau te selecteren waarbij de test uitgevoerd wordt.

DPOAE configureren
Op het scherm Apparatenbeheer kunt u DPOAE-configuratie selecteren om een DPOAE-protocol aan te maken en te
selecteren ter vervanging van het protocol dat standaard geïnstalleerd is voor het AccuScreen-apparaat.
Op dit scherm kunt u DPOAE-protocollen toevoegen, bewerken en verwijderen.
1. Klik in het scherm Apparatenbeheer op DPOAE configureren om naar het scherm DPOAE-configuratie te gaan.
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A. De werkbalk DPOAE-configuratie ► 46
B. Lijst met DPOAE-protocollen
► 46
C. Algemene gegevens ► 46
D. DPOAE-configuratie ► 46

De werkbalk DPOAE-configuratie
Vooraf ingesteld
•

Toevoegen
Zie Gegevens toevoegen ► 12.

•

Bewerken
Zie Gegevens bewerken ► 12.

•

Verwijderen
Zie Gegevens verwijderen ► 13.

Lijst met DPOAE-protocollen
De lijst met DPOAE-protocollen toont de volgende gegevens van de beschikbare protocollen:
• Naam
•

Beschrijving

Algemene gegevens
Het venster Algemene gegevens toont de volgende belangrijke gegevens voor het protocol:
• Naam
•

Beschrijving

•

Categorie, geeft aan of het testprotocol een uitgebreide of basisscreening mogelijk maakt.

DPOAE-configuratie
Het venster DPOAE-configuratie toont de protocolinstellingen voor de frequenties waarbij de test uitgevoerd wordt.
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6.3.6

Een DPOAE-protocol toevoegen
1. In het venster DPOAE-configuratie klikt u op Toevoegen om een nieuw DPOAE- protocol toe te voegen.
De velden worden beschreven in DPOAE-configuratie Velden ► 47.
2. Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan. De DPOAE-test wordt nu weergegeven in de lijst
DPOAE-protocollen.

DPOAE-configuratie Velden
Lijst met DPOAE-protocollen

Naam

De naam van de protocolconfiguratie

Beschrijving

Een algemene beschrijving van het DPOAE-protocol

Algemene gegevens

Naam

De naam van de protocolconfiguratie

Beschrijving

Een algemene beschrijving van het protocol

Categorie

Te selecteren in de vervolgkeuzelijst om te definiëren of het testprotocol een uitgebreide of
basisscreening mogelijk maakt. Dit veld wordt gebruikt om gebruikersprofielen toestemming toe
te kennen om een specifieke testcategorie te gebruiken.. Zie Onderdelen en Toestemmingen ►
34.

DPOAE-configuratie

6.3.7

DPOAE vooraf
ingesteld

Een vervolgkeuzelijst om het dB-niveau te selecteren waarbij de test uitgevoerd wordt.

Vooraf ingestelde
beschrijving

Toont de naam van het geselecteerde DPOAE-protocol.

Firmware configureren
Om de firmware in een AccuScreen te configureren, moet u eerst de laatste firmwareversie downloaden.
1. Klik op het pictogram Firmware in het scherm Apparatenbeheer om de firmwarewizard te starten.

2. Blader om de map te zoeken die de laatste firmwareversie bevat.
3. Klik op Volgende en volg de instructies op het scherm.
Als u de laatste firmware gedownload hebt, moet u het (de) AccuScreen-appara(a)t(en) bijwerken. Zie Gegevens in AccuScreen bijwerken ► 13.

Otometrics - MADSEN AccuLink

47

6 AccuLink en AccuScreen configureren.

6.4

Systeemconfiguratie
Als u de systeemconfiguratie die naar een of meerdere apparaten gestuurd moet worden, geïnstalleerd of gewijzigd hebt,
moet u de betreffende apparaten bijwerken. Zie Gegevens in AccuScreen bijwerken ► 13.

De werkbalk Systeemconfiguratie
Configuratie
•

Risicofactoren
Klik om vooraf gedefinieerde risicofactoren die naar AccuScreen gedownload moeten worden aan te
maken, te bewerken of te verwijderen. Zie De lijst met risicofactoren configureren ► 49.

•

Opmerkingen
Klik om vooraf gedefinieerde risicofactoren die naar AccuScreen gedownload moeten worden aan te
maken, te bewerken of te verwijderen. Zie De Opmerkingenlijst configureren ► 51.

•

Veldinstelling
Klik om de verplichte velden te definiëren voor het invoeren van patiëntgegevens die gebruikt worden
in AccuLink en die gedownload moeten worden naar AccuScreen. Zie De instelling van de gegevensvelden configureren ► 53.

•

Sites en faciliteiten configureren
Klik hierop om de beheerfuncties van Sites en faciliteiten in AccuLink en AccuScreen in of uit te schakelen. Zie Site-, Faciliteit- en Locatiebeheer ► 34.

•

Gegevensuitwisseling
Klik om informatie in verband met gegevensuitwisseling in te voeren en te configureren. Zie De instelling van de gegevensuitwisseling configureren ► 54.

6.4.1

Taalconfiguratie
In dit deel van het hoofdscherm Systeemconfiguratie kunt u de basistaal voor AccuLink selecteren; dit is de taal die bijvoorbeeld eerst getoond wordt op het scherm Risicofactoren beheren.

6.4.2

Gegevensbevestiging
In dit gedeelte van het scherm Systeemconfiguratie kunt u bepalen of u een bericht wilt ontvangen als gegevens met succes opgeslagen of verwijderd zijn. U kunt er ook voor kiezen om een waarschuwing te ontvangen als u gegevens wijzigt.
Selecteer Ja of Nee uit de vervolgkeuzelijst voor de velden:
• Bevestiging dat de gegevens zijn opgeslagen

6.4.3

•

Bevestiging dat de gegevens zijn verwijderd

•

Waarschuwing bij wijziging gegevens

Rapportconfiguratie
Ziekenhuislogo
In dit deel van het hoofdscherm Systeemconfiguratie kunt u uw logo toevoegen aan het rapport met een afbeeldingsbestand (.bmp) naar keuze.
Hiervoor dient u het volgende te doen:
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1. Maak een .bmp-bestand aan met een pixelgrootte van max. 647 x 416.
2. Klik op Bladeren... om het bestand te zoeken.
3. Klik op Openen om het bestand te importeren.
Het logo zal nu weergegeven worden in uw rapporten.

Het standaardlogo gebruiken
Als u het Otometrics-logo dat meegeleverd is met het systeem wilt gebruiken, klikt u op de knop Standaardlogo herstellen.

6.4.4

De lijst met risicofactoren configureren
Op het scherm Risicofactoren beheren kunt u de risicofactoren die in de lijsten Risicofactoren patiëntgegevens weergegeven en geselecteerd moeten worden, aanmaken, bewerken en verwijderen. Hier kunt u ook risicofactoren activeren
en deactiveren die naar de AccuScreen-apparaten gedownload moeten worden.
Standaard risicofactoren kunnen gesynchroniseerd worden vanuit bijvoorbeeld eSP of HiTrack. Houd er rekening mee dat
risicofactoren die niet in de lijst van het volgsysteem staan, tijdens de synchronisatie worden gedeactiveerd en niet aan
nieuwe patiënten kunnen worden toegewezen.
1. Klik op het scherm Systeemconfiguratie op Risicofactoren om naar het scherm Risicofactoren
beheren te gaan.
A. De werkbalk Risicofactoren beheren ► 50
B. De lijst met Vooraf gedefinieerde risicofactoren ► 50
C. Risicofactorgegevens ► 50
D. Vertalingen ► 50
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De werkbalk Risicofactoren beheren
Opmerkingen
•

Toevoegen
Zie Gegevens toevoegen ► 12.

•

Bewerken
Zie Gegevens bewerken ► 12.

•

Verwijderen
Zie Gegevens verwijderen ► 13.

De lijst met Vooraf gedefinieerde risicofactoren
De lijst Vooraf gedefinieerde risicofactoren toont risicofactoren die eerder geïmporteerd of aangemaakt zijn.

Risicofactorgegevens
Het venster Risicofactorgegevens geeft de geselecteerde risicofactor weer.

Vertalingen
Via het venster Vertalingen kunt u de doeltaal van de vertaling selecteren en de vertaling van de tekst van de risicofactor
in de doeltaal invoeren.

6.4.4.1

Een risicofactor toevoegen
1. Klik op het scherm Systeemconfiguratie op Risicofactoren. Zo gaat u naar het scherm Risicofactoren beheren.
2. Klik op Toevoegen om een nieuwe risicofactor toe te voegen.
De velden worden beschreven in Velden Risicofactoren beheren ► 50.
3. Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan. De risicofactor wordt nu weergegeven in de lijst Risicofactoren.

Velden Risicofactoren beheren
De lijst met vooraf gedefinieerde risicofactoren

Risicofactor
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Risicofactorgegevens

Naam

Voer een korte, beschrijvende naam in.

Beschrijving

Voer een langere beschrijving van de risicofactor in.

Actief

Definieer of deze risicofactor ingeschakeld of uitgeschakeld is voor selectie in de lijst Patiënteditor >
Risico's en om gedownload te worden naar de geselecteerde AccuScreen-apparaten.
• Ja: deze risicofactor is ingeschakeld.
•

Nee: deze risicofactor is uitgeschakeld.

Vertaling

6.4.5

Taal

Keuzelijst om de doeltaal voor de vertaling te selecteren

Naam

Veld om een vertaling van de geselecteerde risicofactor toe te voegen

De Opmerkingenlijst configureren
Op het scherm Vooraf ingestelde opmerkingen beheren kunt u de opmerkingen die in de lijsten Patiënteditor > Opmerkingen weergegeven en geselecteerd moeten worden, aanmaken, bewerken en verwijderen. Hier kunt u ook risicofactoren activeren en deactiveren die naar de AccuScreen-apparaten gedownload moeten worden.
1. Op het scherm Systeemconfiguratie klikt u op Opmerkingen om naar het scherm Vooraf ingestelde opmerkingen beheren te gaan.
A. De werkbalk Vooraf ingestelde
opmerkingen beheren ► 52
B. Lijst met vooraf ingestelde
opmerkingen ► 52
C. Vooraf ingestelde opmerking ►
52
D. Vertaling ► 52
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De werkbalk Vooraf ingestelde opmerkingen beheren
Opmerkingen
•

Toevoegen
Zie Gegevens toevoegen ► 12.

•

Bewerken
Zie Gegevens bewerken ► 12.

•

Verwijderen
Zie Gegevens verwijderen ► 13.

Lijst met vooraf ingestelde opmerkingen
De lijst Vooraf ingestelde opmerkingen geeft eerder aangemaakte opmerkingen weer.

Vooraf ingestelde opmerking
Het venster Vooraf ingestelde opmerking toont de geselecteerde opmerking.

Vertaling
Via het venster Vertalingen kunt u de doeltaal van de vertaling selecteren en de vertaling van de tekst van de opmerking
in de doeltaal invoeren.

6.4.5.1

Een opmerking toevoegen
1. Op het scherm Systeemconfiguratie klikt u op Opmerkingen. U komt in het scherm Vooraf ingestelde
opmerkingen beheren.
2. Klik op Toevoegen om een nieuwe opmerking toe te voegen.
De velden worden beschreven in Velden Vooraf ingestelde opmerkingen beheren ► 52.
3. Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan. De opmerking wordt nu weergegeven in de lijst Vooraf
ingestelde opmerkingen.

Velden Vooraf ingestelde opmerkingen beheren
Lijst met vooraf ingestelde opmerkingen

Opmerking
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Vooraf ingestelde opmerking

Opmerking

Veld om de opmerking toe te voegen en weer te geven

Actief

Definieer of deze opmerking ingeschakeld of uitgeschakeld is voor selectie in de lijst Patiënteditor > Opmerkingen patiënt en om gedownload te worden naar de geselecteerde
AccuScreen-apparaten.
• Ja: deze opmerking is ingeschakeld.
•

Nee: deze opmerking is uitgeschakeld.

Vertaling

Taal

Keuzelijst om de doeltaal voor de vertaling te selecteren

Vertaling

Veld om een vertaling van de geselecteerde opmerking toe te voegen

6.4.6

De instelling van de gegevensvelden configureren

6.4.6.1

Het hoofdscherm voor patiëntconfiguratie
Configuratie patiënt-ID
Klik op de vervolgkeuzelijst om de configuratieregel van het patiënt-ID te selecteren die overeenstemt met uw systeemvereisten. Als een patiënt-ID wordt ingevoerd op het scherm Patiënteditor of in AccuScreen, moet dit voldoen aan
deze regel.

6.4.6.2

Instrument om patiëntenlijst te sorteren
In dit gedeelte bepaalt u hoe patiëntenlijsten gesorteerd worden.
Selecteer het primaire en secundaire prioriteitsniveau voor het definiëren van criteria waarop het sorteren gebaseerd is.
Zie het onderstaande voorbeeld.

6.4.6.3

Verplichte groepsniveaus
In dit deel kunt u bepalen welke velden als verplicht ingesteld worden in AccuScreen en AccuLink. Een verplicht veld is
een veld dat ingevuld moet worden.
Onderaan de lijst vindt u een aantal "Beschikbare velden" die u kunt gebruiken als u meer groepsniveaus moet instellen.
Verwijder de tekst in het veld en voer de door u gewenste titel in.
Als u tijdens uw werkzaamheden een patiëntendossier aanmaakt, moet u alle verplichte velden invullen om het nieuwe
patiëntendossier op te kunnen slaan.
Verplichte velden op het scherm Patiënten en tests > Patiënteditor zijn lichtgeel en worden voorafgegaan door een rode pijl.
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Verplichte groepsniveaus

Veldnaam

Een lijst van de veldnamen die getoond worden in het venster Patiënten en tests > Patiënteditor.
Een aantal velden met de aanduiding Beschikbaar veld onderaan de lijst maakt het mogelijk om aangepaste velden toe te voegen.
Om deze velden te hernoemen, plaatst u de cursor in het veld en wijzigt u de naam.

Actief

Klik om het veld als verplicht in te stellen in AccuScreen.

Verplichte
groepen

Klik om te definiëren als verplicht als prioriteit 1, prioriteit 2 of prioriteit 3.
Dit betekent bijvoorbeeld dat als het testtoestel geen waarde kan invoeren voor de patiënt in een veld
met prioriteit 1, de velden die ingesteld zijn als prioriteit 2 ingevuld moeten worden.

Als de patiëntgegevens van AccuScreen uit verplichte velden bestaan die niet ingevuld zijn, kunt u deze gegevens bekijken
via het scherm Patiënten en tests > Patiënteditor in AccuLink. Als u deze gegevens wilt bewerken, moet u de verplichte
velden in AccuLink invullen.

6.4.7

Gebruikers en profielen configureren
Op het scherm Gebruikers- en profielconfiguratie kunt u de beveiligingsinstellingen voor gebruikers configureren.
•

Klik op de tab Systeemconfiguratie en daarna op Gebruikers- en profielconfiguratie.
Configuratie gebruikersbeheer

6.4.8

Vergrendelingstijd AccuLink

Vergrendeling AccuLink na mislukte inlogpoging
Voer het aantal minuten in dat AccuLink vergrendeld blijft nadat er driemaal een
onjuist wachtwoord is ingevoerd.

Wachtwoordbeveiligingsregel

Een wachtwoordregel instellen
U kunt het systeem zo instellen dat het vraagt om een gebruikerswachtwoord met
een minimale complexiteit.
Selecteer Geen, Eenvoudig of Complex . Een beschrijving van de geselecteerde regel
verschijnt onder het veld.

De instelling van de gegevensuitwisseling configureren
Voordat u gegevens kunt importeren of exporteren in AccuLink moet u de gegevensuitwisseling configureren.
1. Selecteer Systeemconfiguratie en klik op het pictogram Gegevensuitwisseling.

2. Vul de velden in en klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.
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6.4.8.1

eSP-velden configureren
eSP-configuratie

Extern adres eSP

Voer het webadres van het eSP-systeem in vanaf waar u uw systeemconfiguratie wilt importeren en waar u de patiëntgegevens naartoe wilt exporteren.

Site

Voer de code van de site in waaronder uw ziekenhuis valt.

eSP-gebruikersconfiguratie

Standaard gebruikersprofiel

Selecteer het AccuLink-gebruikersprofiel dat u wilt toewijzen aan alle nieuwe gebruikers die
vanuit eSP geïmporteerd worden.

Standaard wachtwoord

Dit wachtwoord is van toepassing op alle nieuwe gebruikers die vanaf eSP gedownload werden.
Voer indien nodig een nieuw wachtwoord in. Het Standaard wachtwoord is Test.
De systeembeheerder kan gepersonaliseerde wachtwoorden toewijzen in Gebruikers en profielen. De individuele nieuwe gebruiker moet het wachtwoord dan wijzigen onder Mijn
Instellingen.

Systeemveiligheid

Back-upmap

Voer de naam van de map in waarin u het back-upbestand van de database van AccuLink wilt
plaatsen.
Als u op een netwerkdrive opslaat, gebruikt u de UNC-naam, ofwel \\Netwerk\Servernaam\Mapnaam.

6.4.8.2

HiTrack-velden configureren
Keuzelijstimport configureren

Standaard site

Selecteer de site die toegewezen wordt aan ziekenhuizen afkomstig uit HiTrack-keuzelijsten. Als er geen site wordt geselecteerd, maakt AccuLink automatisch een standaardsite aan als er een vervolgkeuzelijst van een ziekenhuis wordt geïmporteerd.

Standaard gebruikersprofiel

Selecteer het AccuLink-gebruikersprofiel dat toegewezen wordt aan nieuwe gebruikers
afkomstig uit HiTrack-keuzelijsten.

Standaard gebruikerswachtwoord

Dit wachtwoord is van toepassing op alle nieuwe gebruikers die vanuit HiTrack gedownload
worden.
Voer indien nodig een nieuw wachtwoord in. Het Standaard wachtwoord is Test.
De systeembeheerder kan gepersonaliseerde wachtwoorden toewijzen in Gebruikers en
profielen. De individuele nieuwe gebruiker moet het wachtwoord dan wijzigen onder Mijn
Instellingen.

Standaard importmap
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HiTrack-export configureren

Standaard exportgegevens

Selecteer de gegevens die in de HiTrack-exportwizard worden aangeboden als gegevens
voor export.
Met "Alle patiënten" worden alle patiënt- en testgegevens vanuit AccuLink geëxporteerd.
Met "Gewijzigde patiënten" worden alle patiënt- en testgegevens vanuit AccuLink geëxporteerd die gewijzigd zijn sinds de laatste HiTrack-export.
"Geselecteerde patiënten" exporteert patiëntendossiers die geselecteerd zijn in de patiëntentestbrowser, samen met alle bijbehorende tests.

Exportmap

6.4.8.3

Voer de map in van waaruit u de gegevens uit AccuLink gaat exporteren om ze in HiTrack te
importeren.

Oz7-velden configureren
Oz7-configuratie

Standaard export- Selecteer de gegevens die in de Oz7-exportwizard worden aangeboden als gegevens voor export.
gegevens
Met "Alle patiënten" worden alle patiënt- en testgegevens vanuit AccuLink geëxporteerd.
Met "Gewijzigde patiënten" worden alle patiënt- en testgegevens uit AccuLink geëxporteerd die
gewijzigd zijn sinds de laatste Oz7-export.
"Geselecteerde patiënten" exporteert patiëntendossiers die geselecteerd zijn in de patiëntentestbrowser, samen met alle bijbehorende tests.

Exportmap

6.4.8.4

Voer de map in van waaruit u de gegevens uit AccuLink wilt importeren in Oz7.

XML-velden configureren
XML-import configureren

Standaard gebruikersprofiel

Voer het standaard gebruikersprofiel in. Dit profiel wordt toegewezen aan alle nieuwe
gebruikers die vanuit een XML-bestand gedownload worden.

Standaard gebruikerswachtwoord

Dit wachtwoord is van toepassing op alle nieuwe gebruikers die vanuit een XML-bestand
gedownload worden.
Voer indien nodig een nieuw wachtwoord in. Het Standaard wachtwoord is Test.
De systeembeheerder kan gepersonaliseerde wachtwoorden toewijzen in Gebruikers en
profielen. De individuele nieuwe gebruiker moet het wachtwoord dan wijzigen onder Mijn
Instellingen.

Importmap
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XML-export configureren

Standaard exportgegevens

Selecteer de gegevens die in de XML-exportwizard worden aangeboden voor export.
Met "Alle patiënten" worden alle patiënt- en testgegevens vanuit AccuLink geëxporteerd.
Met "Gewijzigde patiënten" worden alle patiënt- en testgegevens uit AccuLink geëxporteerd die gewijzigd zijn sinds de laatste XML-export.
"Geselecteerde patiënten" exporteert patiëntendossiers die geselecteerd zijn in de patiëntentestbrowser, samen met alle bijbehorende tests.

Exportmap

6.4.8.5

Voer de map in waarnaar u gegevens uit AccuLink wilt exporteren om in XML te importeren.

pathTrack-connectorvelden
Configuratie pathTrack

6.5

Serveradres pathTrack

Voer het adres van de server in waarnaar u PathTrack-gegevens wilt exporteren.

Verzender-ID

De ID van het ziekenhuis afgegeven door het volgcentrum.

Mijn instellingen
Wanneer een systeembeheerder een wachtwoord toegewezen heeft aan een gebruiker in het deel Persoonlijke gebruikersinstellingen op het scherm Gebruikersbeheer, moet de gebruiker Mijn instellingen selecteren en een gepersonaliseerd wachtwoord selecteren.
Mijn Instellingen Velden

Wachtwoord

De gebruiker moet het wachtwoord wijzigen dat door de systeembeheerder/-gebruiker gedefinieerd
werd voor toegang tot AccuScreen en AccuLink.
Als de gebruiker het wachtwoord vergeet, kan alleen de systeembeheerder een nieuw wachtwoord
definiëren in de velden Wachtwoord en Verificatie in het gedeelte Persoonlijke gebruikersinstellingen op het scherm Gebruikersbeheer.

Let op • We raden de gebruiker aan een wachtwoord te definiëren dat begint met een hoofdletter
of een cijfer, omdat het wachtwoordveld van AccuScreen automatisch een hoofdletter toekent aan
de eerste letter wanneer de gebruiker een wachtwoord invoert in AccuScreen.

Zie Gebruikerswachtwoorden ► 32.

Verificatie

Verificatie van het wachtwoord dat door de gebruiker gedefinieerd werd voor toegang tot AccuScreen
en AccuLink.

Taal
AccuLink

Dit veld definieert de individuele taalinstelling van de gebruiker in AccuLink. Klik op het pijltje naar
beneden om een taal uit de lijst te selecteren.
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App. 1

Veiligheidsinformatie

App. 1

Veiligheidsinformatie

Deze handleiding bevat informatie en waarschuwingen die opgevolgd moeten worden om de veilige werking van AccuScreen te garanderen. Plaatselijke wetten en voorschriften dienen, indien van toepassing, te allen tijde te worden opgevolgd.

App. 1.1

Veiligheidssymbolen
Voldoet aan Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen en aan de RoHS-richtlijn (2011/65/EG).

App. 1.2

Waarschuwingen – AccuLink
Waarschuwing • De volgende omstandigheden of praktijken kunnen leiden tot letsel of gevaar voor de patiënt en/of
de gebruiker:

•

Opmerking 1:
Om te voldoen aan EN 60601-1-1 moeten de computer en printer buiten bereik van de patiënt geplaatst worden,
d.w.z. niet dichterbij dan ongeveer 1,5 meter/5 ft.

App. 1.3

Fabrikant
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Denemarken
+45 45 75 55 55
www.otometrics.com

App. 1.3.1

Verantwoordelijkheid van de fabrikant.
De fabrikant wordt uitsluitend verantwoordelijk geacht voor aspecten die de veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties van
de apparatuur beïnvloeden, als:
•

alle montagewerkzaamheden, uitbreidingen, afstellingen, wijzigingen of reparaties worden uitgevoerd door de fabrikant van de apparatuur of personeel dat hier door de fabrikant toe is gemachtigd;

•

de elektrische installatie waarop de apparatuur is aangesloten, voldoet aan de EN/IEC-eisen;

•

de apparatuur wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksinstructies.

De fabrikant behoudt zich het recht voor iedere verantwoordelijkheid voor de bedrijfsveiligheid, betrouwbaarheid en prestaties van apparatuur van de hand te wijzen als deze is onderhouden of gerepareerd door derden.
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