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Introduksjon til AccuLink
Denne håndboken er din veiledning til bruk av AccuLink-programvaren og konfigurasjon av AccuScreen.

Merk • Vi anbefaler sterkt at du leser den nøye før du bruker AccuLink første gang.

1.1

AccuLink
AccuLink er et programvareverktøy for dataadministrasjon med mulighet for visning av resultater og utskrift av rapporter i
ett enkelt PC-program.
AccuLink er tett integrert med Otometrics AccuScreen testenheter ved at det er mulig å konfigurere og sette opp skjermbilder, samt teststeder og oppsett direkte fra PC-en. AccuScreen testenheter betjenes uavhengig av AccuLink, selv om konfigurasjonsverktøyene i AccuLink har tilleggsfunksjoner. AccuLink kan konfigureres slik at de er integrert med tredjeparts
programvaresystemet eSP eller andre systemer for datautveksling.

1.2

Bruksområde
AccuLink
AccuLink er ment for å brukes med AccuScreen, av audiologer, ØNH-spesialister og annet helsepersonell.

1.3

Om denne brukermanualen
Viktig • Legg merke til at menyvalgene og skjermbildene i denne håndboken kanskje ikke gjenspeiler konfigurasjonen
av din programvare.

Denne manualen inneholder en beskrivelse av hovedfunksjonene til AccuLink.
Vi anbefaler at du gjør deg kjent med følgende punkter:

Sikkerhet
Denne håndboken inneholder informasjon og advarsler som må følges for å sikre trygg bruk av AccuLink. Eventuelle lokale
lover og forskrifter må også alltid følges.

Opplæring
Vi anbefaler at du leser denne håndboken før du begynner å bruke AccuLink, slik at du er kjent med programvaren før du
konfigurerer AccuScreen.
Kontakt Otometrics (www.otometrics.com) for å få tilsendt et gratis eksemplar av brukerdokumentasjonen.

1.4

Typografiske konvensjoner
Bruk av Advarsel, Forsiktig og Merknad
For å gjøre oppmerksom på informasjon vedrørende sikker og egnet bruk av enheten eller programvaren bruker bruksanvisningen følgende varselsmeldinger:

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Advarsel • Indikerer livsfare eller fare for alvorlig personskade for bruker eller pasient.

Forsiktig • Indikerer risiko for personskade på bruker eller pasient, eller risiko for skade på data eller enhet.

Merk • Indikerer at du må være spesielt oppmerksom.

1.4.1

Navigere i denne manualen
Menyer, ikoner og funksjoner som kan velges er vist i fet skrift, for eksempel i:

•

6

Klikk Lagre-ikonet på verktøylinjen.
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Installere AccuLink-programvaren

2.1

Installasjon
Forsiktig • Dokkingstasjonen AccuScreen må ikke kobles til PC-en før all programvare er installert fra installasjonsDVD-en.

AccuLink blir installert som et frittstående program.

Forbereder installasjon AccuLink
Gjør følgende for å forberede installasjonen av AccuLink på ditt system:

2.2

•

Kontroller at du har nok minne og diskplass (se systemkravene på baksiden av esken med installasjonsdisken).

•

Lukk alle Windows-programmer for å unngå konflikter med installasjonsprogramvaren.

AccuLink-dokumentasjon
Du vil finne aktuelle manualer og tilhørende dokumentasjon på installasjons-DVD-en for AccuLink.
1. Sett inn AccuLink installasjons DVD-en i DVD-stasjonen.
2. Bla gjennom DVD-stasjonen og velg mappen Manuals.
De tilgjengelige brukerhåndbøkene vises som pdf-filer.

Merk • Før du begynner testingen, skal du gjøre deg kjent med funksjonene og innstillingene i AccuScreen og
AccuLink.

2.3

Installasjonsprosedyren
Installere AccuLink fra AccuLink installasjons-DVD-en:
1. Sett inn AccuLink installasjons DVD-en i DVD-stasjonen.
Installasjonsveiviseren starter automatisk. Hvis den ikke gjør det, velger du Start > Kjør og skriver inn d:AccuLink.exe,
der d: er DVD-stasjonen.
2. Installasjonsveiviseren vil lede deg gjennom installasjonen.
3. Velg elementene i den rekkefølgen de vises, og følg veiledningen på skjermen.
–

Konfigurere installasjonen for datautveksling
På siden Oppsettype klikker du rullegardinknappen til høyre for Datakobling-feltet, og velger deretter relevant
system for datautveksling fra rullegardinmenyen.

4. Når installasjonen er fullført, klikker du Avslutt for å avslutte installasjonsveiviseren.
5. Du er nå klar til å koble til én eller flere AccuScreen-dokkingstasjoner. Se bruksanvisningen for AccuScreen.
6. Når du har koblet til én eller flere AccuScreen-dokkingstasjoner, starter du AccuLink.
7. Du må skrive inn Brukernavn og Passord:

Otometrics - MADSEN AccuLink

7

2 Installere AccuLink-programvaren

Brukernavn: Admin
Passord: 1234

2.3.1

Avinstallere AccuLink
Avinstallere AccuLink:
1. Hvis AccuLink er aktiv, avslutter du AccuLink.
2. Bruke Windows-funksjonalitet til å avinstallere programmer.

8

Otometrics - MADSEN AccuLink

3 Komme i gang med AccuLink

3

Komme i gang med AccuLink
1. Start AccuLink.
2. Angi standardbrukernavnet og passordet:
–

Navn: Admin
Passord: 1234

3. Gjør deg kjent med AccuLink-skjermoppsettet og de generelle funksjonene. se Navigere i AccuLink ► 10.
4. Konfigurer systemets grunnleggende innstillinger i Systemkonfigurasjon-hovedskjermbildet. se Systemkonfigurasjon
► 48.
5. Klikk fanen Mine innstillinger og angi et egendefinert passord.

Hvis du bruker datautveksling med et pasientsporingssystem
1. For oppsett av systemet for datautveksling, se Konfigurere oppsett av datautveksling ► 54.
2. For import av konfigurasjonsdata eller pasientdata, se Importere data til AccuLink ► 26.

Hvis du bruker AccuLink som frittstående system
1. Velg Steder og brukersteder og angi Steder, Plasseringer og Brukersteder.
2. Velg om nødvendig Brukere og profiler. Brukerne Admin og Screener er installert som standard.
3. Velg Enhetsadministrasjon.
–

Opprett de AccuScreen-enhetene som kreves i konfigurasjonen. se Legge til en enhet ► 41.

–

Velg én AccuScreen-enhet av gangen, og klikk fanen Brukertilordning for å tilordne brukere som skal aktiveres på
den valgte enheten. Hvis ingen brukere aktiveres, kopieres hele listen til enheten.

4. Hvis du vil bruke standard-testprotokollene, konfigurerer du protokollene som skal kopieres til AccuScreen-apparatene:
–

Konfigurere ABR ► 43

–

Konfigurere DPOAE ► 45

5. Angi obligatoriske felt som AccuScreen-brukerne må fylle ut på enheten: Konfigurere oppsett av datafeltene. ► 52.
6. Angi risikofaktorer og kommentarer som skal kopieres til AccuScreen-enhetene:
Konfigurere listen over risikofaktorer ► 49
Konfigurere Kommentarlisten ► 51

Sende oppsettet til AccuScreen-enhetene
1. Sett AccuScreen-apparatet i dokkingstasjonen og sørg for at dokkingstasjonen er koblet til PC-en. Når den er riktig tilkoblet, lyser USB-indikatoren på dokkingstasjonen.
2. Sørg for at AccuScreen-enheten er slått på. Hvis dokkingstasjonen er slått på (På-indikatoren på dokkingstasjonen lyser)
blir AccuScreen-enheten slått på automatisk når den settes i dokkingstasjonen.
3. Klikk Oppdater-ikonet i AccuLink og følg instruksjonene i Oppdatere data i AccuScreen ► 13.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Navigere i AccuLink
Dette kapittelet beskriver følgende:
• Hovedvinduet ► 10.
•

Legge til, redigere og slette data ► 12.

Menyfanene som er tilgjengelige i din konfigurasjon av AccuLink avhenger av oppsettet for din brukerprofil. Brukerprofiler
konfigureres i Komponenter og tillatelser ► 34.
For beskrivelse av hvordan du håndterer pasientdata i AccuLink og AccuScreen, se Pasient- og testadministrasjon ► 14.
For beskrivelser av hvordan du konfigurerer AccuLink og AccuScreen, se Konfigurere AccuLink og AccuScreen ► 29.

4.1

Hovedvinduet
Når du starter AccuLink, åpnes skjermbildet Pasienter og tester. I dette vinduet har du tilgang til alle funksjoner som er
nødvendige for å håndtere data i AccuScreen og for å konfigurere AccuScreen.
Menylinje
Verktøylinje
Pasientinformasjonsliste
Testresultater for pasienten
som er valgt i pasientinformasjonslisten
E. Brukernavnet til den gjeldende brukeren
F. Detaljert resultat for testen
som er valgt i listen Testresultater
G. Statuslinje som viser programvareversjon
A.
B.
C.
D.

4.2

Menylinje
Menylinjen er plassert øverst i vinduet. Menyvalgene vises som faner, der du har tilgang til funksjonene i AccuLink.
•

Pasienter og tester
For å legge til, redigere, slette og skrive ut pasientdata og testdata for pasienter. Her kan du også velge skjermbilder for
å laste ned data til og laste opp data fra AccuScreen. se Pasient- og testadministrasjon ► 14.

•

Brukere og profiler
For å legge til, redigere og slette brukere, og konfigurere brukerprofiler. se Brukeradministrasjon ► 29.

•

Steder og brukersteder
For å legge til, redigere og slette teststeder, brukersteder og plasseringer. se Administrasjon av Sted, Brukersted og
Plassering ► 34.

•

Enhetsadministrasjon
For å legge til og konfigurere enheter som brukes til testing. se Enhetsadministrasjon ► 39.
Her kan du også konfigurere tester. Se Konfigurere ABR ► 43 og Konfigurere DPOAE ► 45.

10
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•

Systemkonfigurasjon
Systemkonfigurasjon ► 48

•

Mine innstillinger
For å angi ditt eget passord, se Mine innstillinger ► 56.

4.3

AccuLink bruker
Brukeren som er logget på AccuLink vises i øverste høyre hjørne på skjermen.
1. Klikk de doble pilene for å bytte bruker.
Skjermbildet Brukergodkjenning vises.
2. Angi Navn og Passord, og klikk Logg på.

Merk • Brukeren må opprettes på forhånd av systemadministratoren. se Brukeradministrasjon ► 29.

4.4

Verktøylinjen
Ikonene som er tilgjengelige på Verktøylinjen avhenger av hvilket skjermbilde som vises.

Generelle verktøylinjealternativer
Enkelte ikoner brukes i en rekke skjermbilder:
Generelle verktøylinjeikoner

Gå tilbake
Går tilbake til hovedskjermbildet for den gjeldende fanen. Du blir bedt om å lagre eller avbryte hvis det finnes ulagrede data.

Lagre (Ctrl + S)
Klikk for å lagre nye data.

Tilbakestill
Klikk for å tilbakestille til siste lagrede data.

Angre
Klikk for å gjøre om endringene.

Hjelp (F1)
Klikk for å åpne kontekstavhengig Hjelp.

Oppdater
Klikk for å oppdatere data for enhetskonfigurasjon og AccuScreen-fastvare, om nødvendig. se Skrive ut pasientens testdata ► 25.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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4.5

Legge til, redigere og slette data
I AccuLink kan du legge til, redigere og slette en lang rekke data. Øverst i hvert AccuLink-skjermbilde finner du en
verktøylinje med ikoner for disse funksjonene.

4.5.1

Legge til data
1. Velg skjermbildet der du vil legge til data.
2. Klikk ikonet Legg til på verktøylinjen. Legg til-ikonene har dette symbolet.
Hvis du klikker ikonet Legg til pasient, åpnes et skjermbilde der du kan angi en ny oppføring.
Hvis du klikker ikonet Legg til for en annen datatype, viser skjermbildet en liste over registrerte
elementer. En tom rad legges til denne listen, og redigerbare felt vises på høyre side av skjermen.
Obligatoriske felt er farget lys gul og markert med dette symbolet.
Obligatoriske felt kan konfigureres. se Konfigurere oppsett av datafeltene. ► 52.
3. Legg inn data i de aktuelle feltene.
4. Hvis du legger til pasientoppføringer, klikker du på fanene Risikoer og Kommentarer på høyre side av
skjermbildet Pasientredigeringsprogram for å tilordne risikofaktorer eller legge til kommentarer
forbundet med pasienten. Se Tilordne risikofaktorer til en pasient ► 21 og Kommentarer ► 23.
5. Klikk Lagre for å lagre de nye dataene.
Dataene vises nå i informasjonslisten for det spesifikke skjermbildet.

4.5.2

Redigere data
1. Velg skjermbildet der du vil redigere data.
2. Klikk raden som viser elementet du vil redigere data for.
Hvis listen inneholder flere oppføringer enn det som er synlig i ett skjermbilde, skal du utføre et søk. Se
Finne en pasientoppføring ► 25.
3. Klikk ikonet Rediger på verktøylinjen. Rediger-ikonene har dette symbolet.

4. Rediger eller legg til data.
5. Klikk Lagre for å lagre endringene.

4.5.3

Slette data
1. Velg skjermbildet der du vil slette data.
2. Klikk raden som viser elementet du vil slette.
Hvis listen inneholder flere oppføringer enn det som er synlig i ett skjermbilde, skal du utføre et søk.
Se Finne en pasientoppføring ► 25.
3. Klikk Slett-ikonet på verktøylinjen. Slett-ikoner har dette symbolet.
Du blir bedt om å bekrefte at du vil slette opplysningene.

12
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4.6

Oppdatere data i AccuScreen
Oppdater-funksjonen er tilgjengelig i hovedskjermbildet for de fleste faner, men er bare aktivert hvis den gjeldende brukeren har tillatelse til å legge til og redigere data på fanen. (Brukertilgang avhenger av profilen som er tilordnet brukeren.
Se Profiladministrasjon ► 32.)

Merk • Når du sender data til eller mottar data fra en AccuScreen-enhet, blir enhetens konfigurasjonsdata og
AccuScreen-fastvare oppdatert ved behov.

1. Klikk Oppdater i det aktuelle skjermbildet.

Synkroniser konfigurasjon-assistenten vises.
2. Velg enheten du vil oppdatere.
3. Klikk Neste.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Pasient- og testadministrasjon
Når du starter AccuLink, vises skjermbildet Pasienter og tester med en liste over de siste pasientene som er opprettet i
AccuLink eller AccuScreen.
Når pasientene er screenet, kan testdataene lastes opp til AccuLink. Nye pasientoppføringer som er opprettet i
AccuScreen lastes også opp til AccuLink.
I skjermbildet Pasienter og tester kan du gjøre følgende:
• velge screeninger for å legge til, redigere, slette eller skrive ut pasientdata og pasientenes testdata,
•

5.1

Opprett pasientoppføringer i AccuLink og laste dem ned til AccuScreen, slik at de er lett tilgjengelige for screening.

Hovedskjermbildet Pasienter og tester
A. Verktøylinjen for Pasientadministrasjon ► 14
B. Pasientinformasjonsliste ► 15
C. Listen over testresultater ► 16
D. Spesifikke testresultater ► 16

Dette er hovedfunksjonene i hovedskjermbildet Pasienter og tester:
• Sende pasientdata fra AccuLink til AccuScreen og motta pasientdata i AccuLink fra AccuScreen.
•

Bruke søkefunksjonen til å vise individuelt utvalgte pasienter.

•

Slette tester fra testlisten til en pasient.

•

Tilordne tester på nytt fra én pasient til en annen. Dette er nyttig i tilfeller der en test ble utført mens feil pasient var
valgt i AccuScreen.

Verktøylinjen for Pasientadministrasjon
Pasienter
•

Legg til
Se Legge til data ► 12 og Legge til en pasientoppføring ► 18.

•

Detaljer
Velg en pasient og klikk Rediger for å redigere pasientdata. Se Redigere data ► 12 og Skjermbildet
Pasientredigeringsprogram ► 18.

14
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Pasienter
•

Slett
se Slette data ► 12.

•

Skriv ut
se Skrive ut pasientens testdata ► 25.

Søk

Søk

•

For å finne en pasientoppføring, se Finne en pasientoppføring ► 25.

Datautveksling
Med denne funksjonaliteten kan du overføre data mellom AccuLink og et pasientsporingssystem.
Se Dataoverføring mellom AccuLink og et pasientsporingssystem ► 26 for mer informasjon.

Eksporter

•

Du kan eksportere AccuLink-data hvis du har installert funksjonalitet for datautveksling for
HiTrack, Oz7, eSP, pathTrack eller XML. se Eksportere data fra AccuLink ► 26.

Importer

•

Du kan importere data hvis du har installert funksjonalitet for datautveksling for HiTrack, eSP
eller XML. se Importere data til AccuLink ► 26.

AccuScreen
•

Send
Klikk for å sende pasientdata fra AccuLink til AccuScreen. se Sende data til AccuScreen ►
27.

•

Motta
Klikk for å motta pasientdata fra AccuScreen til AccuLink. se Mottak av data fra AccuScreen
► 28.

•

Oppdater
Klikk for å synkronisere data mellom AccuLink og AccuScreen. se Oppdatere data i
AccuScreen ► 13.

Pasientinformasjonsliste
Disse feltene kan ikke redigeres. Velg en pasient og klikk Rediger eller Slett.
Listen Pasientinformasjon viser følgende:
• Pasientens ID-nummer
•

Sykehus-ID

Otometrics - MADSEN AccuLink
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•

Navn

•

Fødselsdato

•

Indikasjon på at kommentarer er tilordnet den valgte pasienten (velg fanen Pasientdetaljer > Kommentarer for å vise
kommentarene)

•

Indikasjon på at risikoer er tilordnet den valgte pasienten (velg fanen Pasientdetaljer > Risikoer for å vise risikofaktorene)

•

Screening-resultater

Listen over testresultater
Listen Testresultater viser pasientens testhistorikk. Her kan du vise individuelle testresultater, samt slette tester og om
nødvendig tilordne tester på nytt. Listen Testresultater viser følgende:
• Testtype
•

hvilket øre testen ble utført på, og resultatet av testen

•

tidspunktet da en test ble utført

•

testprotokollene som ble brukt ved testing (som definert i Konfigurere ABR ► 43 og Konfigurere DPOAE ► 45(

•

testens varighet

•

personen som utførte testen.
Testresultatsymboler
•

Bestått/Klar respons

•

Henvise/Ikke klar respons

•

Ikke fullført test

Spesifikke testresultater
Når du klikker en test i pasientens testliste, vises vinduet som viser spesifikke detaljer i forbindelse med den valgte testen
på pasientens testliste.

16
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Klikk fanene øverst i vinduet for å vise følgende:
•

Testkommentarer
Spesifikke testkommentarer som er lagt til i AccuScreen. Du kan legge til ytterligere testkommentarer i dette vinduet:
–

•

Skriv inn kommentaren i det tomme feltet og klikk Legg til kommentar.

Enhetsinformasjon
Informasjon om AccuScreen-enheten som ble brukt til å utføre testen.

Merk • Se brukermanualen for AccuScreen for en beskrivelse av testresultatene.

5.1.1

Slette en test
Slik sletter du en test:
1. I hovedskjermbildet Pasienter og tester velger du pasienten du vil slette en test for.
2. Klikk testen du vil slette i listen Testresultater.
3. Trykk Delete-tasten på PC-tastaturet. (Ikke trykk på Slett-knappen i AccuLink. Det sletter hele pasientoppføringen.)

5.1.2

Tilordne en test på nytt til en annen pasient
Hvis testresultater har blitt registrert i AccuScreen med feil pasient valgt, kan dataene tilordnes på nytt til riktig pasient i
AccuLink.
Slik tilordner du en test på nytt:
1. Velg pasienten hvis test du vil tilordne til en annen pasient, i hovedskjermbildet for Pasienter og tester.
2. Klikk testen du vil tilordne på nytt i listen Testresultater.
3. Trykk Ctrl+X for å slette testen fra den gjeldende pasientens Testresultater-liste.
4. Velg pasienten du vil tilordne testen på nytt til.
5. Trykk Ctrl+V for å lime inn testen i den nye pasientens Testresultat-liste.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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5.2

Legge til en pasientoppføring
1. Åpne hovedskjermbildet Pasienter og tester, og klikk Legg til.
Dette åpner skjermbildet Pasientredigeringsprogram.

2. Angi de nødvendige opplysningene. Feltene er beskrevet i Felt i Pasientredigeringsprogram ► 19.
Obligatoriske felt er farget lys gul og markert med en rød pil.
3. Klikk om nødvendig fanen Risikoer i høyre marg på skjermen for å tilordne risikofaktorer til pasienten. se
Tilordne risikofaktorer til en pasient ► 21.
4. Klikk om nødvendig på fanen Kommentarer i høyre marg på skjermen for å legge inn kommentarer
forbundet med pasienten. se Kommentarer ► 23.
5. Klikk Lagre for å lagre endringene.
Pasienten vises nå i listen Pasientinformasjon i skjermbildet Pasienter og tester.

5.2.1

Skjermbildet Pasientredigeringsprogram
Du kan åpne skjermbildet Pasientredigeringsprogram fra skjermbildet Pasienter og tester, enten når du
oppretter en pasient eller når du vil vise og/eller redigere pasientdata.
1. Hvis du vil redigere og/eller vise pasientdata, dobbeltklikker du på raden som viser pasienten du vil vise
dataene for, eller klikker én gang på pasienten og deretter på Detaljer-ikonet.
Feltene er beskrevet i Felt i Pasientredigeringsprogram ► 19.

18
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Du kan skifte mellom visning av pasientdetaljer, risikofaktorer og pasientkommentarer tilknyttet pasienten.
2. Klikk følgende for tilleggsfunksjoner:
–

fanen Risikoer i skjermbildet Pasientredigeringsprogram for å tilordne risikofaktorer tilknyttet
pasienten. se Tilordne risikofaktorer til en pasient ► 21.

–

fanen Kommentarer i skjermbildet Pasientredigeringsprogram for å legge inn kommentarer tilknyttet pasientoppføringen. se Kommentarer ► 23.

3. Klikk Lagre for å lagre endringene.

Felt i Pasientredigeringsprogram
Pasientinformasjon

Pasient-ID

Pasientens ID. Se Konfigurere oppsett av datafeltene. ► 52 for en beskrivelse av hvordan formatet defineres.

Sykehus-ID

Sykehusets navn eller forkortelse

Fornavn

Pasientens fornavn

Etternavn

Psientens etternavn

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Pasientinformasjon

Fødselsdato

Skriv inn direkte eller velg i nedtrekkskalenderen.

Fødested

Pasientens fødested

Nasjonalitet

Velg fra listen over land.

Utskrevet

Datoen da pasienten ble utskrevet fra sykehuset, hvis relevant.

Avdød

Datoen da pasienten døde, hvis relevant.

Gestasjonsalder

Antall uker babyen har vært i livmoren.

Kjønn

Velg fra nedtrekkslisten.

Vekt

Spedbarnets vekt

Høyde

Spedbarnets høyde

Samtykkestatus

Velg fra nedtrekkslisten. Dette definerer om sykehuset har innhentet samtykke fra mor eller foresatt til å utføre følgende:
• Ingen (samtykke ble ikke gitt)

NICU

•

Screening

•

Hele utvalget av tester

Velg fra nedtrekkslisten:
• Ja, spedbarnet er på en neonatal intensivpleieenhet
•

Samtykke til
screening

Velg fra nedtrekkslisten:
• Ja, samtykke ble gitt
•

Samtykke til
sporing

Nei, spedbarnet er ikke på en neonatal intensivpleieenhet

Nei, samtykke ble ikke gitt

Velg fra nedtrekkslisten:
• Ingen sporing
•

Enkel sporing

•

Full sporing

Informasjon om mor/foresatt
Klikk den relevante fanen for å vise, angi eller redigere data om mor eller foresatt.
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Tittel

Mors/foresatts tittel

PNR

Mors/foresatts personnummer

Mors ID

Mors personlige ID-nummer

Fornavn

Fornavnet til mor/foresatt

Etternavn

Etternavnet til mor/foresatt
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Informasjon om mor/foresatt

Fødselsdato

Mors fødselsdato.
Skriv inn direkte eller velg i kalenderen.

Språk

Velg fra listen over språk.
Dette valget definerer språket for et standardbrev, hvis tilgjengelig, til mor/foresatt. Hvis det ikke
er støtte for lokale tegn, blir de erstattet med en asterisk (*) i brevet.

Gate/vei

Gatenavnet i mors/foresatts adresse.

Postnummer

Postnummeret i adressen til mor/foresatt

Poststed

Poststed i adressen til mor/foresatt.

Land

Landet i adressen til mor/foresatt. Velg fra listen over land.

Stat

Eventuell stat i adressen til mor/foresatt. Velg fra listen over stater.

Telefon

Telefonnummeret til mor/foresatt.

Mobiltelefon

Mobilnummeret til mor/foresatt.

Faks

Faksnummeret til mor/foresatt.

Medisinsk informasjon

Medisinering

Hvis pasienten mottar medisinering, angis informasjonen her.

Barnelege

Barnelegen som har ansvaret for pasienten. Velg fra nedtrekkslisten. Når en verdi er lagt til i
dette feltet, vises den i nedtrekkslisten.
Hvis du sletter en verdi fra nedtrekkslisten, slettes den bare fra listen, ikke fra de spesifikke
pasientdetaljene der den er brukt.

Audiograf

Ørelegen som har ansvaret for pasienten. Velg fra nedtrekkslisten. Når en verdi er lagt til i dette
feltet, vises den i nedtrekkslisten.
Hvis du sletter en verdi fra nedtrekkslisten, slettes den bare fra listen, ikke fra de spesifikke
pasientdetaljene der den er brukt.

5.3

Tilordne risikofaktorer til en pasient
1. I skjermbildet Pasienter og tester velger du pasienten du vil tilordne én eller flere risikofaktorer til, og
klikker deretter Detaljer.
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2. Klikk fanen Risikoer i skjermbildet Pasientredigeringsprogram for å tilordne risikofaktorer til den valgte
pasienten.
Skjermbildet viser en liste over risikofaktorer på venstre side. På høyre side vises detaljene for risikofaktoren som er valgt i listen.
Listen over risikofaktorer kan konfigureres. se Konfigurere listen over risikofaktorer ► 49.

3. Klikk ønsket rad i listen Risikofaktorer.
4. Velg Ja i nedtrekkslisten i feltet Har risiko i vinduet Pasienttilordning.
Symbolet i listen Risikofaktorer endres til et advarselssymbol.
5. Når du har tilordnet én eller flere risikofaktorer, klikker du på Lagre for å lagre endringene.

Risikofaktorsymboler
Et risikofaktorsymbol vises:
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•

i feltet Tilordning i listen Risikofaktorer

•

i kolonnen Risiko i skjermbildet Pasientinformasjon

•

på fanen Risikoer i skjermbildet Pasientredigeringsprogram
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Risikofaktorsymboler

Ukjent
Det er ukjent om denne risikofaktoren gjelder den valgte pasienten.
Hvis dette symbolet vises i skjermbildet Pasienter og tester eller Pasientredigeringsprogram, betyr det
at pasienten ikke har noen risikoer satt til Ja, og at minst én risiko er satt til Ukjent.

Nei
Risikofaktoren gjelder ikke den valgte pasienten
Hvis dette symbolet vises i skjermbildet Pasienter og tester eller Pasientredigeringsprogram , betyr det
at alle risikoer er satt til Nei for pasienten.

Ja
Denne risikofaktoren gjelder den valgte pasienten.
Hvis dette symbolet vises i skjermbildet Pasienter og tester eller Pasientredigeringsprogram, betyr det
at pasienten har minst én risiko satt til Ja.

Sette ukjente risikofaktorer til Nei
Du kan sette alle ukjente risikofaktorer til Nei samtidig.
1. Klikk ikonet Risks - Sett Ukjent til Nei på verktøylinjen.

2. Klikk Lagre for å lagre endringene.

3. Klikk Gå tilbake for å gå tilbake til skjermbildet Pasienter og tester, eller klikk fanen Detaljer for å
gå tilbake skjermbildet Pasientredigeringsprogram.

5.4

Kommentarer
Du kan enten velge kommentarer fra en forhåndsdefinert liste, eller opprette spesifikke kommentarer tilknyttet bare
denne pasienten.
Listen over forhåndsdefinerte kommentarer kan konfigureres. se Konfigurere Kommentarlisten ► 51.

Tilordne en kommentar til en pasient
1. Dobbeltklikk pasienten du vil tilordne én eller flere kommentarer til, i skjermbildet Pasienter og tester.
2. Klikk fanen Kommentarer i skjermbildet Pasientredigerer for å tilordne kommentarer forbundet med den valgte
pasienten. En liste over kommentarer vises på skjermen.
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Legge til en forhåndsdefinert kommentar
•

I feltet Kommentar nederst i vinduet velger du en kommentar fra nedtrekkslisten. Klikk Legg til kommentar.
Kommentaren vises i listen Kommentarer i vinduet over.

Opprette en ny kommentar
•

Skriv inn en egendefinert kommentar i feltet Kommentar.

•

Klikk knappen Legg til kommentar.
Kommentaren vises i listen Kommentarer i vinduet over.

Merk • Kommentaren lagres bare i pasientens data, ikke i den generelle listen over kommentarer.

Lagre den tilordnede kommentaren
1. Når du har tilordnet en forhåndsdefinert kommentar eller opprettet en ny kommentar, klikker du på
Lagre.
2. Klikk Gå tilbake for å gå tilbake til skjermbildet Pasienter og tester, eller klikk fanen Detaljer for å
gå tilbake til redigering av informasjonen for gjeldende pasient.
Hvis en kommentar er tilordnet en pasient, vises et kommentarikon:
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•

i Kommentar-kolonnen i listen Pasientinformasjon

•

i Kommentarer-fanen i skjermbildet Pasientredigeringsprogram
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Kommentarer-listen

5.5

Kommentar

Kommentarteksten

Dato

Datoen da kommentaren ble tilordnet pasienten.

Tester

Brukernavnet til personen som tilordnet kommentaren til pasienten.

Finne en pasientoppføring
1. I skjermbildet Pasienter og tester kan du utføre et søk for å finne én eller flere
spesifikke pasientoppføringer.
Søkefunksjonen er plassert på Verktøylinjen.
2. Du kan begrense søket ved å angi et bestemt tidsrom. Velg fra nedtrekkslisten. Dette
søket omfatter alle pasientoppføringer som er opprettet i det valgte tidsrommet.
Alternativt kan du filtrere listen over pasienter etter teststatus (Utestet, Pågår eller
Fullført).
3. Du kan angi et spesifikt søkekriterium, som hele eller deler av pasientens ID, etternavn eller fornavn, for å velge én eller flere pasienter som samsvarer med kriteriet.
Trykk enter for å bruke søket.
4. Klikk raden som viser den pasientoppføringen du vil velge.
Hvis du vil starte et nytt søk, klikker du Slett-knappen for å tømme Søk-feltet. Nå kan du
angi nye søkekriterier.

5.6

Skrive ut pasientens testdata
Skriv ut forhåndsdefinerte testrapporter
1. Klikk på raden som viser pasienten du vil skrive ut pasientdata for, i skjermbildet Pasienter og tester.
Se om nødvendig Finne en pasientoppføring ► 25
2. Klikk Skriv ut på verktøylinjen. En nedtrekksliste vises.
Hvis du klikker listetittelen, kan du velge hvilken type rapporter som skal vises i listen. Hvis du vil gå tilbake til å vise alle typer, klikker du listetittelen og velger Alle grupper.
3. Velg ønsket rapporttype fra nedtrekkslisten.
En forhåndsvisning av rapportutskriften vises.
4. I skjermbildet Forhåndsvisning kan du velge en rekke funksjoner for oppsett av rapporten for utskrift.

Skriv ut valgte tester
Det siste alternativet i Skriv ut-menyen, Skriv ut valgte tester, brukes til å velge hvilke tester du vil inkludere i utskriften.
1. Klikk på raden som viser pasienten du vil skrive ut pasientdata for, i skjermbildet Pasienter og tester.
Se om nødvendig Finne en pasientoppføring ► 25
2. Hold inne Ctrl-knappen. Klikk på testene du vil skrive ut i ruten Testresultater, og slipp deretter Ctrl-knappen.
De valgte linjene blir merket med lyseblå bakgrunnsfarge.
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3. Klikk på Skriv ut på verktøylinjen og velg alternativet Skriv ut valgte tester, enten fra gruppen Basisrapporter eller
gruppen Detaljrapporter.
En forhåndsvisning av rapportutskriften vises.

Legge til logo på utskriften
Du kan legge til en logo på rapportens layout ved å bruke en egendefinert grafikkfil (.bmp). se Rapportkonfigurasjon ► 48.

5.7

Lagre pasienttestdata som en fil
1. Klikk raden som viser pasienten du vil lagre pasientdata for i en fil, i skjermbildet Pasienter og tester.
Se om nødvendig Finne en pasientoppføring ► 25.
2. Klikk Skriv ut. En nedtrekksliste vises.

3. Velg ønsket rapporttype fra nedtrekkslisten. En forhåndsvisning av rapportutskriften vises.
4. Velg Fil > Eksporter dokument... i skjermbildet Forhåndsvisning.
5. Velg filtype og lagre filen.

5.8

Dataoverføring mellom AccuLink og et pasientsporingssystem
Merk • Dataoverføring er bare mulig hvis et datautvekslingssystem ble valgt under installasjonen av AccuLink.

Hvis AccuLink er konfigurert for datautveksling, kan du eksportere data til for eksempel et pasientsporingssystem. Enkelte
typer datautveksling gir også mulighet til import av data.

Merk • PC-en må være koblet til et nettverk for at den skal kunne få tilgang til enten eSP eller pathTrack.

Oppsett av datautveksling
Før du kan utveksle data mellom AccuLink og et annet program, må du konfigurere AccuLink for å gjøre dette. se Konfigurere oppsett av datautveksling ► 54.

5.8.1

Eksportere data fra AccuLink
Pasientdata og testresultater eksporteres. For eSP og pathTrack blir dataene eksporter til webtjenesten for pasientsporingssystemet. For HiTrack, Oz7 og XML blir dataene eksportert til en fil.
1. I skjermbildet Pasienter og tester klikker du Eksporter og deretter navnet på datautvekslingssystemet.
2. Følg instruksjonene på skjermen.

5.8.2

Importere data til AccuLink
Du kan importere data til AccuLink fra HiTrack, eSP eller en XML-fil
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Pasientsporingssystem

Type import

Importert datatype

HiTrack

Fil

Plukklistedata, inkludert demografiske pasientdata.

eSP

Webtjeneste

Systemkonfigurasjonsdata:
Steder, brukersteder og plasseringer
Brukere
Risikofaktorer

XML

Fil

Pasientdata
Risikoer, forhåndsdefinerte kommentarer
Steder, brukersteder
Brukere tilordnet til pasienter i importfilen

1. I skjermbildet Pasienter og tester klikker du Importer, og klikker deretter navnet på datautvekslingssystemet.
2. Følg instruksjonene på skjermen.

5.9

Dataoverføring mellom AccuLink og AccuScreen
I AccuLink kan du jobbe med en lang rekke data, som du deretter kan sende til én eller flere AccuScreen-enheter. Du kan
gjøre følgende:
• Opprette pasienter som skal lastes ned til en enhet.
•

Opprette og/eller konfigurere AccuScreen-brukere og deres passord.

•

Opprette og/eller konfigurere stedene, brukerstedene og plasseringene der AccuScreen-enhetene brukes.

Merk • Når du sender data til eller mottar data fra en AccuScreen-enhet, blir enhetens konfigurasjonsdata og
AccuScreen-fastvare oppdatert ved behov.

Forsiktig • Ved overføring av data mellom AccuLink og AccuScreen, må enheten ikke fjernes fra dokkingstasjonen før
dataoverføringen er fullført. Hvis enheten fjernes mens dataoverføring pågår, kan det føre til ødelagte data.

Gjøre klar til dataoverføring
1. Sett AccuScreen i dokkingstasjonen og sørg for at den er slått på.
2. Sørg for at AccuScreen-dokkingstasjonen er koblet til PC-en med AccuLink-programvaren installert (USB-indikatoren
foran på dokkingstasjonen lyser).
3. Start AccuLink.

5.9.1

Sende data til AccuScreen
1. Velg pasientdataene som skal sendes til AccuScreen. Du gjør dette ved å trykke på Ctrl-tasten og klikke
pasientraden du vil sende.
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2. I skjermbildet Pasienter og tester klikker du Send.

Send data-assistenten vises.
3. Velg enheten du vil sende dataene til.
4. Klikk Neste.

5.9.2

Mottak av data fra AccuScreen
1. I skjermbildet Pasienter og tester klikker du Motta.

Motta data-assistenten vises.
2. Velg enheten du vil motta data fra.
3. Klikk Neste.
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Konfigurere AccuLink og AccuScreen
I AccuLink kan du konfigurere en lang rekke funksjoner, både for AccuLink og AccuScreen:
• Brukeradministrasjon ► 29
•

Administrasjon av Sted, Brukersted og Plassering ► 34

•

Enhetsadministrasjon ► 39

•

Konfigurere ABR ► 43

•

Konfigurere DPOAE ► 45

•

Systemkonfigurasjon ► 48

•

Mine innstillinger ► 56

Merk • Hvis du endrer konfigurasjonsinnstillinger eller angir andre data enn pasientoppføringer eller tester i AccuLink,
må du bruke Oppdater-funksjonen til å sende data eller konfigurasjonsendringer til AccuScreen. Se Oppdatere data i
AccuScreen ► 13.

6.1

Brukeradministrasjon
Du kan sette opp en bruker i AccuLink og deretter tilordne brukeren til en AccuScreen-enhet.
Når du klikker fanen Brukere og profiler, vises skjermbildet Brukeradministrasjon med en liste over registrerte brukere
og data for deres brukerprofiler.

Merk • Hvis du endrer konfigurasjonsinnstillinger eller angir andre data enn pasientoppføringer eller tester i AccuLink,
må du bruke Oppdater-funksjonen til å sende data eller konfigurasjonsendringer til AccuScreen. Se Oppdatere data i
AccuScreen ► 13.

A. Verktøylinjen for Brukeradministrasjon ► 30
B. Brukerliste
C. Brukerinformasjon ► 30
D. Private brukerinnstillinger ►
31
E. Systeminformasjon ► 31

I dette skjermbildet kan du legge til, redigere og slette brukerdata.
En liste over brukere vises på venstre side, og opplysninger for den valgte brukeren kan redigeres på høyre side.
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Her kan du også velge skjermbildet for konfigurasjon av profiler.

Verktøylinjen for Brukeradministrasjon
Brukere
•

Legg til
se Legge til data ► 12.

•

Rediger
se Redigere data ► 12.

•

Slett
se Slette data ► 12.

•

Lås opp
se Låse opp en låst AccuLink-bruker ► 32.

•

Profiler
se Profiladministrasjon ► 32.

6.1.1

Legge til en bruker
1. Klikk Legg til i skjermbildet Brukeradministrasjon for å legge til en ny bruker. (Se Legge til data ►
12)
Fyll ut feltene som beskrevet nedenfor.

Brukeradministrasjonsfelt
Brukerinformasjon
Vinduet Brukeradministrasjon viser brukerens hovedopplysninger:
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Brukernavn

Navnet som brukeren er registrert i systemet med.

Fornavn

Brukerens fornavn

Etternavn

Brukerens etternavn.

Profil

Brukerens systemprofil, som definerer brukerens tilgangsrettigheter til AccuScreen og AccuLink.
Profilen må være opprettet på forhånd. se Profiladministrasjon ► 32.
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Private brukerinnstillinger
Vinduet Private brukerinnstillinger viser brukerens private systemdata, som er definert av systemadministratoren:

Passord

Passordet som er definert av systemadministratoren/brukeren for tilgang til AccuScreen og AccuLink.
Brukeren kan endre passordet etter pålogging med passordet som ble angitt av administratoren.
Hvis brukeren glemmer passordet, kan bare systemadministratoren definere et nytt passord i feltene
Passord og Verifisering.

Forsiktig • Vi anbefaler at systemadministratoren definerer et passord som begynner med en stor
bokstav eller et tall, fordi når brukeren legger inn et passord i AccuScreen, setter AccuScreen-feltet for inntasting av passord automatisk inn en stor bokstav..

se Brukerpassord ► 32.

Verifisering

Systemadministratoren må angi passordet på nytt ved oppsett av brukeren.

Språk

Dette feltet angir den enkelte brukerens språkinnstilling i AccuLink. Klikk nedtrekkslisten for å velge
ett av språkene.
Brukeren kan endre språkinnstillingen i Mine innstillinger.

Systeminformasjon
Vinduet Systeminformasjon viser brukerens status i systemet:

Status

Definerer om brukerens profil i systemet er aktiv eller inaktiv.

Låst

Brukerens påloggingsstatus, dvs. om brukeren er utestengt fra pålogging til AccuLink på grunn av at
feil passord er angitt tre ganger.

Merk • Hvis brukerkontoen Admin er låst, kan kontoen bare låses opp ved å bruke gjenopprettingskonsollen. Kontakt leverandøren for å få vite hvordan du låser opp kontoen.

Brukerkontoen er låst i det tidsrommet som er spesifisert i skjermbildet Konfigurasjon av bruker og
profil, i feltet Varighet for låsing. Kontoen låses deretter automatisk.
Se også Låse opp en låst AccuScreen-bruker ► 32.

2. Klikk Lagre for å lagre endringene. Brukeren vises nå i Brukere-listen.
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6.1.2

Brukerpassord
Forsiktig • Vi anbefaler at systemadministratoren definerer et passord som begynner med en stor bokstav eller et tall,
fordi når brukeren legger inn et passord i AccuScreen, setter AccuScreen-feltet for inntasting av passord automatisk
inn en stor bokstav.
Dette gjelder også når brukeren senere angir et personlig passord.

1. Velg skjermbildet Brukeradministrasjon som systemadministrator, og angi brukerens passord for å bruke AccuScreen
og AccuLink i feltet Passord.
2. Gjenta brukerens passord i feltet Verifisering.
3. Opplys brukeren om det nye passordet.
4. Deretter bør brukeren klikke fanen Mine innstillinger og angi et selvvalgt passord.

6.1.3

Låse opp en låst AccuScreen-bruker
Hvis en bruker er blokkert fra pålogging i AccuScreen fordi feil passord er angitt tre ganger, blir brukerkontoen på enheten
låst opp neste gang enheten kobles til AccuLink, enten for oppdatering av enhetskonfigurasjon eller for å sende eller motta
data.
Denne prosedyren kan bare fullføres av en bruker som har tillatelse til å oppdatere enheter og som har tilgang til Tilbakestill brukere. (Dette er konfigurert i Komponenter og tillatelser ► 34).
Låse opp en bruker.
1. Sett AccuScreen-apparatet i dokkingstasjonen og sørg for at dokkingstasjonen er koblet til PC-en.
2. Slå på AccuScreen-apparatet.
3. Start AccuLink-programvaren.
4. Klikk Oppdater-ikonet og følg instruksjonene i Oppdatere data i AccuScreen ► 13.
Dette tilbakestiller den låste statusen for AccuScreen-apparatet.

6.1.4

Låse opp en låst AccuLink-bruker
Hvis en bruker er blokkert fra pålogging til AccuLink etter å ha angitt feil passord tre ganger, blir brukerkontoen låst i det
tidsrommet som er angitt i skjermbildet Konfigurasjon av brukeradministrasjon i feltet Varighet for låsing.
Alternativt kan en bruker med administratorrettigheter låse opp brukerkontoen.
Låse opp en bruker.
1. Gå til Brukere og profiler og velg deretter brukeren du vil låse opp.
2. Klikk Lås opp på verktøylinjen.
Brukeren kan nå logge på.

6.1.5

Profiladministrasjon
1. Klikk Profiler i skjermbildet Brukeradministrasjon for å åpne skjermbildet Profiladministrasjon.

Første gang du starter AccuLink, finner du to standardprofiler satt opp som standard. Du kan endre tillatelsene for disse
profilene, eller legge til nye profiler etter behov.
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I dette skjermbildet kan du endre tilgangsrettighetene for brukerprofiler i AccuLink og AccuScreen, og legge til, redigere
og slette brukerprofiler.

Forsiktig • Hvis du er systemadministrator, må du passe på at du ikke fjerner administratortillatelser som er viktige for
rollen som systemadministrator, for å unngå at du mister tilgangen til systemadministratorfunksjoner.
Hvis du har deaktivert dine tillatelser som systemadministrator, kontakter du leverandøren for å få vite hvordan du
gjenoppretter tillatelsene.

A. Verktøylinjen for Profiladministrasjon ► 33
B. Profiler-listen ► 33
C. Profilinformasjon ► 34
D. Komponenter og tillatelser ►
34

Verktøylinjen for Profiladministrasjon
Profiler
•

Legg til
se Legge til data ► 12.

•

Rediger
se Redigere data ► 12.

•

Slett
se Slette data ► 12.

Profiler-listen
Listen Profiler viser følgende for registrerte brukerprofiler:
• Brukerprofilens navn
•

En generell beskrivelse av profilen

Hvis du vil redigere innholdet i disse feltene, velger du den aktuelle profilen og redigerer feltene.
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6.1.5.1

Legge til en brukerprofil
1. Klikk Konfigurasjon - Profiler i skjermbildet Brukeradministrasjon. Dette åpner skjermbildet
Profiladministrasjon.
2. Klikk Legg til for å legge til en ny brukerprofil.
Feltene er beskrevet i Profiladministrasjonsfelt ► 34.
3. Klikk Lagre for å lagre endringene. Brukeren finnes nå i Profiler-listen.

Profiladministrasjonsfelt
Profilinformasjon
Vinduet Profilinformasjon viser følgende for den valgte profilen:

Navn

Navnet på brukerprofilen

Beskrivelse

En generell beskrivelse av profilen

Komponenter og tillatelser
Vinduet Komponenter og tillatelser viser en liste over ansvarsområder som kan tilordnes spesifikke brukerprofiler. Når
du legger til en profil, vises den utvidede listen, som er delt inn i følgende hovedkategorier:

Navn

Gi tillatelse

6.1.6

•

AccuScreenAdministrasjon

•

Enhetsadministrasjon

•

Pasienter og tester

•

Steder og brukersteder

•

Systemkonfigurasjon

•

Brukere og profiler

Velg de aktuelle feltene for å gi eller nekte tilgangsrettigheter for den valgte
brukerprofilen.

Slette en brukerprofil
Du kan slette alle brukerprofiler unntatt Administrator-profilen.

6.2

Administrasjon av Sted, Brukersted og Plassering
Når du klikker fanen Steder og brukersteder, vises skjermbildet Stedsadministrasjon med en liste over registrerte steder
og deres opplysninger.
AccuLink støtter følgende struktur:
• Steder
•
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•

6.2.1

Plasseringer

Stedsadministrasjon
A. Verktøylinjen for Stedsadministrasjon ► 35
B. Liste over steder ► 35
C. Stedsinformasjon ► 36

I dette skjermbildet kan du legge til, redigere og slette steder.
Her kan du også velge skjermbildene for å legge til og konfigurere brukersteder og plasseringer.

Verktøylinjen for Stedsadministrasjon
Steder
•

Legg til
se Legge til data ► 12.

•

Rediger
se Redigere data ► 12.

•

Slett
se Slette data ► 12.

•

Konfigurere brukersteder
Klikk for å legge til, redigere eller slette brukersteder tilknyttet et sted. se Brukerstedadministrasjon ►
36.

•

Konfigurere plasseringer
Klikk for å legge til, redigere eller slette plasseringer tilknyttet et sted. se Administrasjon av plassering
► 38.

Liste over steder
Listen over Steder viser registrerte steder og deres
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•

Navn

•

Beskrivelse

•

Kode

Du kan redigere innholdet i disse feltene ved å velge de aktuelle feltene og klikke Rediger.

Stedsinformasjon
Vinduet Stedsinformasjon viser følgende hovedopplysninger om stedet:
• Navn

6.2.2

•

Beskrivelse

•

Kode

Legge til et sted
1. Klikk Legg til i skjermbildet Stedsadministrasjon for å legge til et nytt sted.
Feltene er beskrevet i Stedsadministrasjon-felt ► 36.
2. Klikk Lagre for å lagre endringene. Stedet vises nå i listen Steder.

Stedsadministrasjon-felt
Liste over steder
Disse feltene kan ikke redigeres. Klikk et sted for å slette eller redigere det.

Navn

Stedsnavn

Beskrivelse

En generell beskrivelse av stedet

Kode

Stedets kode

Stedsinformasjon

6.2.3

Navn

Stedsnavn

Beskrivelse

En generell beskrivelse av stedet

Kode

Stedets kode

Brukerstedadministrasjon
I skjermbildet Steder og brukersteder kan du velge Brukersteder for å vise en liste over registrerte brukersteder og deres
opplysninger.
1. Klikk Konfigurer brukersteder i skjermbildet Stedsadministrasjon for å åpne skjermbildet
Brukerstedadministrasjon.
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A. Verktøylinjen for Brukerstedadministrasjon ► 37
B. Liste over brukersteder ► 37
C. Informasjon om brukersted ► 37

Verktøylinjen for Brukerstedadministrasjon
Brukersted
•

Legg til
se Legge til data ► 12.

•

Rediger
se Redigere data ► 12.

•

Slett
se Slette data ► 12.

Liste over brukersteder
Brukersteder-listen viser følgende for registrerte brukersteder:
•

Navn

•

Beskrivelse

•

Kode

Du kan redigere innholdet i disse feltene ved å velge de aktuelle feltene og klikke Rediger.

Informasjon om brukersted
Vinduet Brukerstedsinformasjon viser følgende for den valgte profilen:
• Navn
•

Beskrivelse

•

Kode, f.eks. for å identifisere hvilket sted brukerstedet er tilknyttet

•

Sted

•

Plasseringstyper
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6.2.3.1

Legge til et brukersted
Hvis konfigurasjonen omfatter Plasseringstyper, må du opprette disse før du kan velge dem for brukerstedene. se Legge til
en plassering ► 39.
1. Klikk på Konfigurasjon - Brukersteder i skjermbildet Stedsadministrasjon. Dette åpner skjermbildet
Brukerstedadministrasjon.
2. Klikk Legg til for å legge til et nytt brukersted.
Feltene er beskrevet i Brukerstedadministrasjon-felt ► 38.
3. Klikk Lagre for å lagre endringene. Brukerstedet vises nå i listen Brukersteder.

Brukerstedadministrasjon-felt
Liste over plasseringer

Navn

Navnet på brukerstedet

Beskrivelse

En generell beskrivelse av brukerstedet

Kode

Brukerstedets kode

Informasjon om brukersted

6.2.4

Navn

Navnet på brukerstedet

Beskrivelse

En generell beskrivelse av brukerstedet

Kode

Brukerstedets kode, f.eks. for å identifisere hvilket sted brukerstedet er tilknyttet

Sted

Stedet som brukerstedet er tilknyttet

Plasseringstyper

Nedtrekksliste over typer. Disse typene må defineres på forhånd i skjermbildet Administrasjon
av plassering.

Administrasjon av plassering
I skjermbildet Steder og brukersteder kan du velge Plasseringer for å vise en liste over registrerte plasseringer og deres
opplysninger.
1. Klikk Konfigurer plasseringer i skjermbildet Stedsadministrasjon for å gå til skjermbildet Administrasjon av plassering.
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A. Verktøylinjen for Administrasjon
av plassering
B. Liste over plasseringer
C. Plasseringsdetaljer

En liste over steder vises på venstre side av skjermbildet, og opplysningene for det valgte stedet kan redigeres på høyre
side.

6.2.4.1

Legge til en plassering
1. Klikk Konfigurasjon - Plasseringer i skjermbildet Stedsadministrasjon. Dette åpner skjermbildet
Administrasjon av plassering.
2. Klikk Legg til for å legge til en ny plassering. (Se Legge til data ► 12.)
Fyll ut feltene som beskrevet nedenfor.
Plasseringsdetaljer

Navn

Navnet på plasseringen

Beskrivelse

En generell beskrivelse av plasseringen

Kode

Plasseringens kode, f.eks. for å identifisere hvilket brukersted plasseringen er tilknyttet

3. Klikk Lagre for å lagre endringene. Plasseringen vises nå i listen Plasseringer.

6.3

Enhetsadministrasjon
Hvis du klikker fanen Enhetsadministrasjon, vises skjermbildet Enhetsadministrasjon med en liste over registrerte
enheter, serienumre, når de sist var tilkoblet AccuLink og individuelle opplysninger.
I dette skjermbildet kan du legge til, redigere og slette enheter.
Her kan du også velge skjermbilder for konfigurasjon av testfunksjoner og starte en veiviser for nedlasting av ny fastvare til
enhetene.
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Når du har satt opp eller endret konfigurasjonen av én eller flere enheter, må du oppdatere de aktuelle enhetene. se Oppdatere data i AccuScreen ► 13.

6.3.1

Enhetsadministrasjon
A. Verktøylinjen for Enhetsadministrasjon ► 40
B. Liste over enheter ► 41
C. Individuelle innstillinger ► 41
D. Felles konfigurasjon ► 41
E. Systeminformasjon ► 41

Verktøylinjen for Enhetsadministrasjon
Apparat
•

Legg til
se Legge til data ► 12.

•

Rediger
se Redigere data ► 12.

•

Slett
se Slette data ► 12.

Konfigurasjon
•

ABR
Se Konfigurere ABR ► 43

•

DPOAE
Se Konfigurere DPOAE ► 45
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Konfigurasjon
•

Fastvare
Se Konfigurere fastvare ► 47

Liste over enheter
Enheter-listen viser følgende for enheten:
•

Navn

•

Serienummer

•

Sist sett, datoen da enheten sist var tilkoblet AccuLink

Individuelle innstillinger
Vinduet Individuelle innstillinger viser følgende hovedopplysninger for enheten:
• Navn
•

Serienummer

•

Kode

•

Sted

•

Språkinnstilling

Felles konfigurasjon
Vinduet Felles konfigurasjon viser enhetens innstillinger for følgende:
• Tidsavbrudd for skjerm
•

Tidsavbrudd for strøm

•

Kalibrering/Pause

•

Testresultat-begreper

•

Sletting av data

•

Auto-start ABR

•

TEOAE probetilpassingsassistent

Systeminformasjon
Vinduet Systeminformasjon viser følgende opplysninger for enheten:
• Sist sett av AccuLink

6.3.2

•

Siste oppdatering av fastvare

•

Maskinvareversjon

•

Fastvareversjon

Legge til en enhet
1. Klikk Legg til i skjermbildet Enhetsadministrasjon for å legge til en ny enhet.
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2. Angi konfigurasjonsinnstillingene som skal gjelde for den nye enheten. Fanen Konfigurasjon er
aktivert som standard. Feltene er beskrevet i Konfigurasjon-fanen ► 42.
3. Klikk fanen Brukertilordning og velg brukerne som skal kunne bruke den nye enheten. Feltene er
beskrevet i Brukertilordning-fanen ► 43.
4. Klikk fanen Brukersted og velg brukerstedene som skal kopieres til den nye enheten. Feltene er
beskrevet i Fanen Brukersteder ► 43.
5. Klikk Lagre for å lagre endringene. Enheten vises nå i Enheter-listen.

6.3.2.1

Konfigurasjon-fanen
Enhetsadministrasjonsfelt
Individuell innstilling

Navn

Enhetsnavn

Serienummer

Enhetens serienummer

Kode

Enhetens kode

Sted

Stedet som enheten er koblet til

Språk

Enhetens språkinnstilling

Felles konfigurasjon

Tidsavbrudd for skjerm

Innstillingen for strømsparing definerer når skjermen skal slås av automatisk etter en
periode uten bruk.

Tidsavbrudd for strøm

Innstillingen for strømsparing definerer når enheten skal slås av automatisk etter en
periode uten bruk.

Kalibrering/Pause

Denne innstillingen definerer maksimumstid for impedanstest eller for brukervalgt pause i
en ABR-test. Hvis akseptabelt impedansnivå ikke nås i løpet av dette tidsrommet , eller
hvis brukeren setter en ABR-test på pause i lengre tid enn dette tidsrommet, avsluttes testen med ufullstendig resultat.

Testresultat-begreper

Avgjør hvilke begreper som skal brukes til testresultater. Du kan velge mellom
Bestått/Henvise eller KR/IKR (Klar respons/Ikke klar respons).

Sletting av data

Definerer hvilke data som slettes på enheten:
Manuell
Etter vellykket nedlasting
Gamle pasienter slettes automatisk når minnet er fullt (en advarsel vises før slettingen)
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Felles konfigurasjon

Auto-start ABR

Avgjør om ABR-testen skal starte automatisk etter at impedanstesten er fullført, hvis impedansnivået er akseptabelt. Hvis Ingen auto-start er valgt, må brukeren trykke på Startknappen etter impedanstesten for å starte testen. Hvis Auto-start på grønt eller Autostart på grønt eller gult er valgt, starter testen automatisk hvis det respektive impedansnivået måles.

TEOAE probetilpassingsassistent

Hvis det er merket av for dette alternativet, vises probetilpassingsindikatoren under
TEOAE-tester.

Systeminformasjon

6.3.2.2

Sist sett

Viser datoen da enheten sist var koblet til AccuLink.

Sist oppdatert

Viser når den valgte enheten sist ble oppdatert.

Maskinvareversjon

Viser gjeldende maskinvareversjon for den valgte enheten.

Fastvareversjon

Viser gjeldende fastvareversjon for den valgte enheten.

Brukertilordning-fanen
Brukertilordning

6.3.2.3

Brukernavn

Viser en liste over brukere som er opprettet i AccuLink.

Kopier til enhet

Merk av for brukeren du vil gi tillatelse til å bruke det valgte AccuScreen-apparatet.

Fanen Brukersteder
Brukersteder

6.3.3

Brukersted

Viser en liste med brukersteder som er opprettet i AccuLink.

Kopier til enhet

Merk av for brukerstedet du vil kopiere til valgt AccuScreen.

Konfigurere ABR
I skjermbildet Enhetsadministrasjon kan du velge ABR-konfigurasjon for å opprette og velge en ABR-protokoll som skal
erstatte den som er installert som standard i AccuScreen-enheten.
I dette skjermbildet kan du legge til, redigere og slette ABR-protokoller.
1. Klikk Konfigurer ABR i skjermbildet Enhetsadministrasjon for å åpne skjermbildet ABR-konfigurasjon.
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A. Verktøylinjen for ABR-konfigurasjon ► 44
B. Liste over ABR-protokoller ►
44
C. Felles informasjon ► 44
D. ABR-konfigurasjon ► 44

Verktøylinjen for ABR-konfigurasjon
Testkonfigurasjon
•

Legg til
se Legge til data ► 12.

•

Rediger
se Redigere data ► 12.

•

Slett
se Slette data ► 12.

Liste over ABR-protokoller
Listen ABR-protokoller viser følgende for de tilgjengelige protokollene:
• Navn
•

Beskrivelse

Felles informasjon
Vinduet Felles informasjon viser følgende hovedopplysninger for protokollen:
• Navn
•

Beskrivelse

•

Kategori, som viser om testprotokollen tillater utvidet eller enkel screening.

ABR-konfigurasjon
Vinduet ABR-konfigurasjon viser følgende innstillinger for protokollen:
• ABR dB-nivå.
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6.3.4

Legge til et ABR-protokolloppsett
1. Klikk Legg til i skjermbildet ABR-konfigurasjon for å legge til et nytt ABR-protokolloppsett.
Feltene er beskrevet i ABR-konfigurasjonsfelt ► 45.
2. Klikk Lagre for å lagre endringene. ABR-protokollen vises nå i listen ABR-protokoller.

ABR-konfigurasjonsfelt
Liste over ABR-protokoller

Navn

Protokolloppsettets navn

Beskrivelse

En generell beskrivelse av ABR-protokollen

Felles informasjon

Navn

Protokolloppsettets navn

Beskrivelse

En generell beskrivelse av protokollen

Kategori

Velg fra nedtrekkslisten for å definere om testprotokollen skal tillate utvidet eller enkel screening.
Dette feltet brukes til å gi brukerprofiler tillatelse til å bruke den spesifikke testkategorien. Se
Komponenter og tillatelser ► 34.

ABR-konfigurasjon

ABR-nivå

6.3.5

En nedtrekksliste for å velge dB-nivået som skal brukes i testen.

Konfigurere DPOAE
I skjermbildet Enhetsadministrasjon kan du velge DPOAE-konfigurasjon for å opprette og velge en DPOAE-protokoll som
skal erstatte den som er installert som standard på AccuScreen-enheten.
I dette skjermbildet kan du legge til, redigere og slette DPOAE-protokoller.
1. Klikk Konfigurer DPOAE i skjermbildet Enhetsadministrasjon for å åpne skjermbildet DPOAE-konfigurasjon.
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A. Verktøylinjen for DPOAE-konfigurasjon ► 46
B. Liste over DPOAE-protokoller
► 46
C. Felles informasjon ► 46
D. DPOAE-konfigurasjon ► 46

Verktøylinjen for DPOAE-konfigurasjon
Testkonfigurasjon
•

Legg til
se Legge til data ► 12.

•

Rediger
se Redigere data ► 12.

•

Slett
se Slette data ► 12.

Liste over DPOAE-protokoller
Listen DPOAE-protokoller viser følgende for de tilgjengelige protokollene:
• Navn
•

Beskrivelse

Felles informasjon
Vinduet Felles informasjon viser følgende hovedopplysninger for protokollen:
• Navn
•

Beskrivelse

•

Kategori, som viser om testprotokollen tillater utvidet eller enkel screening.

DPOAE-konfigurasjon
Vinduet DPOAE-konfigurasjon viser protokollens innstillinger for frekvensene som brukes i testen.
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6.3.6

Legge til et DPOAE-protokolloppsett
1. Klikk Legg til i skjermbildet DPOAE-konfigurasjon for å legge til et nytt DPOAE-protokolloppsett.
Feltene er beskrevet i DPOAE-konfigurasjonsfelt ► 47.
2. Klikk Lagre for å lagre endringene. DPOAE-testen vises nå i listen DPOAE-protokoller.

DPOAE-konfigurasjonsfelt
Liste over DPOAE-protokoller

Navn

Protokolloppsettets navn

Beskrivelse

En generell beskrivelse av DPOAE-protokollen

Felles informasjon

Navn

Protokolloppsettets navn

Beskrivelse

En generell beskrivelse av protokollen

Kategori

Velg fra nedtrekkslisten for å definere om testprotokollen skal tillate utvidet eller enkel screening.
Dette feltet brukes til å gi brukerprofiler tillatelse til å bruke den spesifikke testkategorien.. se
Komponenter og tillatelser ► 34.

DPOAE-konfigurasjon

6.3.7

DPOAE-testkonfigurasjon

En nedtrekksliste for å velge dB-nivået som skal brukes i testen.

Beskrivelse av
testkonfigurasjon

Viser navnet på den valgte DPOAE-protokollen.

Konfigurere fastvare
For å konfigurere fastvare på en AccuScreen må du først laste ned siste fastvareversjon.
1. Klikk Fastvare-ikonet i skjermbildet Enhetsadministrasjon for å starte veiviseren for fastvare.

2. Bla gjennom til mappen som inneholder siste fastvareversjon.
3. Klikk Neste og følg instruksjonene på skjermen.
Når du har lastet ned siste fastvareversjon, må du oppdatere AccuScreen-enheten(e). se Oppdatere data i AccuScreen ►
13.
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6.4

Systemkonfigurasjon
Når du har satt opp eller endre systemkonfigurasjon som skal sendes til én eller flere enheter, må du oppdatere de
aktuelle enhetene. se Oppdatere data i AccuScreen ► 13.

Verktøylinjen for Systemkonfigurasjon
Konfigurasjon
•

Risikofaktorer
Klikk for å opprette, redigere eller slette forhåndsdefinerte risikofaktorer som skal lastes ned til
AccuScreen. se Konfigurere listen over risikofaktorer ► 49.

•

Kommentarer
Klikk for å opprette, redigere eller slette forhåndsdefinerte risikofaktorer som skal lastes ned til
AccuScreen. se Konfigurere Kommentarlisten ► 51.

•

Feltoppsett
Klikk for å definere obligatoriske felt for inntasting av pasientdata for bruk i AccuLink, og som skal lastes
ned til AccuScreen. se Konfigurere oppsett av datafeltene. ► 52.

•

Konfigurering av sted og brukersted
Klikk for å aktivere eller deaktivere administrasjonsfunksjonaliteten Steder og brukersteder i AccuLink
og AccuScreen. se Administrasjon av Sted, Brukersted og Plassering ► 34.

•

Datautveksling
Klikk for å angi og konfigurere informasjon i forbindelse med datautveksling. se Konfigurere oppsett av
datautveksling ► 54.

6.4.1

Språkkonfigurasjon
I denne delen av hovedskjermbildet for Systemkonfigurasjon kan du definere hovedspråket for AccuLink, som er språket
som for eksempel vises først i skjermbildet Administrasjon av risikofaktorer.

6.4.2

Databekreftelse
I denne delen av hovedskjermbildet Systemkonfigurasjon kan du definere om du vil motta en melding når data er lagret
eller slettet. Du kan også velge å motta en advarsel hvis du endrer data.
Velg Ja eller Nei i nedtrekkslistene for følgende felt:
• Bekreftelse av lagring

6.4.3

•

Bekreftelse av sletting

•

Advarsel om endring av data

Rapportkonfigurasjon
Sykehusets logo
I denne delen av hovedskjermbildet for Systemkonfigurasjon kan du legge til en logo eller layout for rapporten, ved å
bruke en grafikkfil (.bmp) etter eget ønske.
Det gjøres på følgende måte:
1. Opprett en .bmp-fil med en pikselstørrelse på maks. 647 x 416.
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2. Klikk Bla gjennom for å finne filen.
3. Klikk Åpne for å importere filen.
Logoen vises nå på rapportene.

Bruke standardlogoen
Hvis du vil bruke Otometrics-logoen som ble levert med systemet, klikker du knappen Gjenopprett standardlogo.

6.4.4

Konfigurere listen over risikofaktorer
I skjermbildet Administrasjon av risikofaktorer kan du opprette, redigere og slette risikofaktorer som skal vises og velges i
listene Pasientdetaljer, risikofaktorer. Her kan du også aktivere og deaktivere risikofaktorer som skal lastes ned til
AccuScreen-enhetene.
Standard risikofaktorer kan synkroniseres med f.eks. eSP eller HiTrack. Vær oppmerksom på at risikofaktorer som ikke står i
listen fra sporingssystemet blir deaktivert under synkronisering, og kan ikke tilordnes til nye pasienter.
1. Klikk Risikofaktorer i skjermbildet Systemkonfigurasjon for å åpne skjermbildet Administrasjon av
risikofaktor.
A. Verktøylinjen for administrasjon
av risikofaktor ► 49
B. Listen over forhåndsdefinerte
risikofaktorer ► 50
C. Risikofaktordetaljer ► 50
D. Oversettelse ► 50

Verktøylinjen for administrasjon av risikofaktor
Kommentarer
•

Legg til
se Legge til data ► 12.

•

Rediger
se Redigere data ► 12.
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Kommentarer

Slett

•

se Slette data ► 12.

Listen over forhåndsdefinerte risikofaktorer
Listen Forhåndsdefinerte risikofaktorer viser risikofaktorer som er importert eller opprettet tidligere.

Risikofaktordetaljer
Vinduet Risikofaktordetaljer viser den valgte risikofaktoren.

Oversettelse
I vinduet Oversettelse kan du velge språket det skal oversettes til, og skrive inn oversettelsen av risikofaktorteksten på
ønsket språk.

6.4.4.1

Legge til en risikofaktor
1. Klikk Risikofaktorer i skjermbildet Systemkonfigurasjon. Dette åpner skjermbildet Administrasjon
av risikofaktor.
2. Klikk Legg til for å legge til en ny risikofaktor.
Feltene er beskrevet i Administrasjon av risikofaktor-felt ► 50.
3. Klikk Lagre for å lagre endringene. Risikofaktoren vises nå i listen Risikofaktorer.

Administrasjon av risikofaktor-felt
Liste over forhåndsdefinerte risikofaktorer

Risikofaktor

Navnet på risikofaktoren, som angitt i feltet Navn i delen Risikofaktordetaljer.

Risikofaktordetaljer

Navn

Angi et kort, beskrivende navn.

Beskrivelse

Angi en lengre beskrivelse av risikofaktoren.

Aktiv

Definer om risikofaktoren skal være aktivert eller deaktivert for valg i listen Pasientredigeringsprogram > Risikoer, og om den skal lastes ned til de valgte AccuScreen-enhetene.
• Ja: Risikofaktoren er aktivert.
•
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Oversettelse

6.4.5

Språk

Nedtrekksliste for valg av språk det skal oversettes til

Navn

Felt for å legge til en oversettelse av den valgte risikofaktoren

Konfigurere Kommentarlisten
I skjermbildet Administrasjon av forhåndsdefinert kommentar kan du opprette, redigere og slette kommentarer som
skal vises og velges i listene Pasientredigeringsprogram > Kommentarer. Her kan du også aktivere og deaktivere risikofaktorer som skal lastes ned til AccuScreen-enhetene.
1. Klikk Kommentarer i skjermbildet Systemkonfigurasjon for å åpne skjermbildet Administrasjon av
forhåndsdefinert kommentar.
A. Verktøylinjen for Administrasjon
av forhåndsdefinert kommentar
► 51
B. Listen over forhåndsdefinerte
kommentarer ► 51
C. Forhåndsdefinert kommentar ►
52
D. Oversettelse ► 52

Verktøylinjen for Administrasjon av forhåndsdefinert kommentar
Kommentarer
•

Legg til
se Legge til data ► 12.

•

Rediger
se Redigere data ► 12.

•

Slett
se Slette data ► 12.

Listen over forhåndsdefinerte kommentarer
Listen Forhåndsdefinerte kommentarer viser kommentarer som er opprettet tidligere.
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Forhåndsdefinert kommentar
Den valgte kommentaren vises i vinduet Forhåndsdefinert kommentar.

Oversettelse
I vinduet Oversettelse kan du velge språket det skal oversettes til, og skrive inn oversettelsen av kommentarteksten på
ønsket språk.

6.4.5.1

Legge til en kommentar
1. Klikk Kommentarer i skjermbildet Systemkonfigurasjon. Dette åpner skjermbildet Administrasjon av
forhåndsdefinerte kommentarer.
2. Klikk Legg til for å legge til en ny kommentar.
Feltene er beskrevet i Administrasjon av forhåndsdefinert kommentar-felt ► 52.
3. Klikk Lagre for å lagre endringene. Kommentaren vises nå i listen Forhåndsdefinerte kommentarer.

Administrasjon av forhåndsdefinert kommentar-felt
Listen over forhåndsdefinerte kommentarer

Kommentar

Kommentarbeskrivelsen

Forhåndsdefinert kommentar

Kommentar

Felt for å legge til og vise kommentaren

Aktiv

Definer om denne kommentaren er aktivert eller deaktivert for valg i listen Pasientredigeringsprogram > Pasientkommentarer, og om den skal lastes ned til de valgte
AccuScreen-enhetene.
• Ja: Denne kommentaren er aktivert.
•

Nei: Denne kommentaren er deaktivert.

Oversettelse

Språk

Nedtrekksliste for valg av språk det skal oversettes til

Oversettelse

Felt for å legge til en oversettelse av den valgte kommentaren

6.4.6

Konfigurere oppsett av datafeltene.

6.4.6.1

Hovedskjermbildet for pasientkonfigurasjon
Konfigurasjon av pasient-ID
Klikk nedtrekkslisten for å velge den konfigurasjonsregelen for pasient-ID som oppfyller systemkravene. Når en pasient-ID
angis i skjermbildet Pasientredigeringsprogram eller i AccuScreen, må denne regelen følges.
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6.4.6.2

Sortering av pasientliste på instrument
I denne delen definerer du hvordan pasientlistene sorteres.
Velg første- og andreprioritet for å definere kriteriene som sorteringen skal baseres på. Se eksempelet nedenfor.

6.4.6.3

Obligatoriske gruppenivåer
I denne delen kan du definere hvilke felt som er obligatoriske i AccuScreen og AccuLink. Et obligatorisk felt er et felt som
må fylles ut.
Nederst i listen finner du en rekke "Tilgjengelige felt", som kan brukes hvis du har behov for å angi flere gruppenivåer.
Slett teksten i feltet for å erstatte den med en ønsket tittel.
Hvis du oppretter en pasientoppføring under bruk, må du fylle ut alle obligatoriske felt for å kunne lagre de nye pasientoppføringene.
Obligatoriske felt i skjermbildet Pasienter og tester > Pasientredigeringsprogram er farget lysegule og
markert med en rød pil.
Obligatoriske gruppenivåer

Feltnavn

En liste over feltnavn som vises i skjermbildet Pasienter og tester > Pasientredigeringsprogram.
En rekke felt med navnet Tilgjengelig felt nederst i listen kan brukes til å legge til egendefinerte felt.
Navnene på disse feltene endres ved å plassere markøren i feltet og endre navnet.

Aktiv

Klikk for å angi feltet som obligatorisk i AccuScreen.

Obligatoriske
grupper

Klikk for å definere som obligatorisk som prioritet 1, prioritet 2 eller prioritet 3.
Dette betyr at hvis screeneren for eksempel ikke kan angi en verdi for en pasient i et felt med prioritet 1, må feltet angitt som prioritet 2 fylles ut.

Hvis pasientens data fra AccuScreen har obligatoriske felt som ikke er fylt ut, kan du se disse dataene i skjermbildet Pasienter og tester > Pasientredigeringsprogram i AccuLink. Hvis du vil redigere disse opplysningene, må du fylle ut de obligatoriske feltene i AccuLink.

6.4.7

Konfigurere brukere og profiler
Du kan konfigurere sikkerhetsinnstillinger for brukere i skjermbildet Konfigurasjon av bruker og profil.
•

Klikk fanen Systemkonfigurasjon og klikk deretter på Konfigurasjon av bruker og profil.
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Konfigurasjon av brukeradministrasjon

6.4.8

AccuLink varighet for
låsing

Låse AccuLink etter mislykket pålogging
Angi hvor mange minutter AccuLink skal være låst etter at feil passord er tastet 3 ganger.

Sikkerhetsregel for passord

Stille inn en passordregel
Du kan sette opp systemet slik at det stiller minstekrav til brukerpassordenes kompleksitet.
Velg Ingen, Enkel eller Kompleks. En beskrivelse av den valgte regelen vises under feltet.

Konfigurere oppsett av datautveksling
Før du kan importere eller eksportere data i AccuLink, må du konfigurere datautvekslingen.
1. Velg Systemkonfigurasjon og klikk Datautveksling-ikonet.

2. Fyll ut feltene og klikk Lagre for å lagre endringene.

6.4.8.1

Konfigurere eSP-felt
eSP-konfigurasjon

eSP ekstern adresse

Angi webadressen til eSP-systemet du importerer systemkonfigurasjonen fra og eksporterer
pasientdata til.

Sted

Angi koden for stedet som sykehuset hører til.

eSP-brukerkonfigurasjon

Standard brukerprofil

Velg AccuLink-brukerprofilen du vil tilordne til alle nye brukere som importeres fra eSP.

Standard passord

Dette passordet gjelder alle nye brukere som lastes ned fra eSP.
Angi om nødvendig et nytt passord. Standard passord er Test.
Systemadministratoren kan tilordne personlige passord i Brukere og profiler. Hver enkelt ny
bruker bør deretter endre passordet i Mine innstillinger.

Systemsikkerhet

Sikkerhetskopimappe

Angi navnet på mappen der du vil plassere database-sikkerhetskopifilen fra AccuLink.
Hvis du lagrer på en nettverksstasjon, bruker du UNC-navnet, som i \\Nettverk\Servernavn\Mappenavn.
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6.4.8.2

Konfigurere HiTrack-felt
Konfigurasjon av plukklisteimport

Standard sted

Velg stedet som skal tilordnes til sykehus fra HiTrack-plukklistene. Hvis ingen steder er valgt,
oppretter AccuLink automatisk et standardsted når en sykehusplukkliste importeres.

Standard brukerprofil

Velg AccuLink-brukerprofilen som skal tilordnes til nye brukere fra HiTrack-plukklistene.

Standard brukerpassord

Dette passordet gjelder alle nye brukere som lastes ned fra HiTrack.
Angi om nødvendig et nytt passord. Standard passord er Test.
Systemadministratoren kan tilordne personlige passord i Brukere og profiler. Hver enkelt
ny bruker bør deretter endre passordet i Mine innstillinger.

Standard importmappe

Angi mappen du vil importere plukklister fra HiTrack fra.

Konfigurasjon av HiTrack-eksport

Standard eksportdata

Velg dataene som skal tilbys som data for eksport i HiTrack-eksportveiviseren.
"Alle pasienter" eksporterer alle pasienter og testdata fra AccuLink.
"Endrede pasienter" eksporterer alle pasienter og testdata fra AccuLink som er endret
siden forrige HiTrack-eksport.
"Valgte pasienter" eksporterer pasientoppføringer som er valgt i pasienttest-viseren,
sammen med alle deres tester.

Eksportmappe

6.4.8.3

Angi mappen du vil eksportere data fra AccuLink til, for import til HiTrack.

Konfigurere Oz7-felt
Oz7-konfigurasjon

Standard eksportdata

Velg dataene som skal tilbys som data for eksport i Oz7-eksportveiviseren.
"Alle pasienter" eksporterer alle pasienter og testdata fra AccuLink.
"Endrede pasienter" eksporterer alle pasienter og testdata fra AccuLink som er endret siden forrige Oz7-eksport.
"Valgte pasienter" eksporterer pasientoppføringer som er valgt i pasienttest-viseren, sammen med
alle deres tester.

Eksportmappe
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Angi mappen du vil eksportere data fra AccuLink til, for import til Oz7.
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6.4.8.4

Konfigurer XML-felt
Konfigurasjon av XML-import

Standard brukerprofil

Angi standard brukerprofil. Denne profilen tilordnes til alle nye brukere som lastes ned fra
en XML-fil.

Standard brukerpassord

Dette passordet gjelder alle nye brukere som lastes ned fra en XML-fil.
Angi om nødvendig et nytt passord. Standard passord er Test.
Systemadministratoren kan tilordne personlige passord i Brukere og profiler. Hver enkelt ny
bruker bør deretter endre passordet i Mine innstillinger.

Importmappe

Angi mappen du vil importere XML-datafiler fra.

Konfigurasjon av XML-eksport

Standard eksportdata

Velg dataene som skal tilbys som data for eksport i XML-eksportveiviseren.
"Alle pasienter" eksporterer alle pasienter og testdata fra AccuLink.
"Endrede pasienter" eksporterer alle pasienter og testdata fra AccuLink som er endret siden
forrige XML-eksport.
"Valgte pasienter" eksporterer pasientoppføringer som er valgt i pasienttest-viseren,
sammen med alle deres tester.

Eksportmappe

6.4.8.5

Angi mappen du vil eksportere data fra AccuLink til, for import til XML.

pathTrack-koblingsfelt
pathTrack-konfigurasjon

6.5

pathTrack-serveradresse

Angi adressen til serveren du eksporterer PathTrack-data til.

Avsender-ID

ID-en til sykehuset som angitt av sporingssenteret.

Mine innstillinger
Når systemadministratoren har tilordnet et passord til en bruker i delen Private brukerinnstillinger i skjermbildet
Brukeradministrasjon, bør brukeren velge Mine innstillinger og velge et personlig passord.
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Mine innstilinger-felt

Passord

Brukeren bør endre passordet som defineres av systemadministratoren for tilgang til AccuScreen og
AccuLink.
Hvis brukeren glemmer passordet, kan bare systemadministratoren definere et nytt passord i feltene
Passord og Verifisering i delen Private brukerinnstillinger i skjermbildet Brukeradministrasjon.

Forsiktig • Vi anbefaler at brukeren definerer et passord som begynner med en stor bokstav eller et
tall, fordi AccuScreen-feltet automatisk starter med en stor bokstav når brukeren taster inn passordet på AccuScreen.

se Brukerpassord ► 32.

Verifisering

Verifisering av passordet som er definert for brukeren for tilgang til AccuScreen og AccuLink.

AccuLinkspråk

Dette feltet angir den enkelte brukerens språkinnstilling i AccuLink. Klikk nedtrekkslisten for å velge ett
av språkene.
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App. 1

Sikkerhetsinformasjon

App. 1

Sikkerhetsinformasjon

Denne håndboken inneholder informasjon og advarsler som må følges for å sikre trygg bruk av AccuScreen. Eventuelle
lokale lover og forskrifter må også alltid følges.

App. 1.1

Sikkerhetssymboler
Samsvarer med direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr og RoHS-direktivet (2011/65/EF).

App. 1.2

Advarsler – AccuLink
Advarsel • Følgende betingelser eller fremgangsmåter kan medføre mulig skade eller fare for pasienten og/eller brukeren:

•

Merknad 1:
For å oppfylle EN 60601-1-1 må datamaskinen og skriveren plasseres utenfor rekkevidde for pasienten, dvs. ikke
nærmere enn ca. 1,5 meter / 5 fot.

App. 1.3

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

App. 1.3.1

Produsentens ansvar
Produsenten er ansvarlig for virkningene på utstyrets sikkerhet, pålitelighet og ytelse utelukkende hvis:
•

All montering, utvidelse, justering, endring og reparasjon utføres av utstyrsprodusenten eller personer som er autorisert av produsenten.

•

Den elektriske installasjonen som utstyret kobles til er i overensstemmelse med NO/IEC-kravene.

•

Utstyret brukes i samsvar med instruksjonene for bruk.

Produsenten forbeholder seg retten til å fraskrive seg alt ansvar for driftssikkerhet, pålitelighet og ytelse til utstyr som blir
vedlikeholdt av andre parter.
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