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AccuLink Tanıtımı
Bu kılavuz, AccuLink yazılımını kullanma ve AccuScreen'i konfigüre etmede rehberinizdir.

Not • AccuLink'i ilk defa kullanmadan önce mutlaka dikkatlice okumanızı öneriyoruz.

1.1

AccuLink
AccuLink tek bir PC uygulaması içinde sonuç gözden geçirme ve rapor yazdırma yeteneklerine sahip veri yönetimi sağlayan
bir yazılım aracıdır.
AccuLink, ekran görünümlerinin yanı sıra test konumları ve ayarlarını doğrudan PC'den konfigüre etme ve ayarlama olanağı
sunarak, Otometrics AccuScreen test cihazlarıyla yakından entegre olur. AccuScreen test cihazları, AccuLink'ten bağımsız
olarak çalışmakla birlikte, AccuLink konfigürasyon araçları ek özellikler sunar. AccuLink, 3. taraf yazılım sistemi eSP veya bir
başka veri değişimi sistemiyle entegre olacak şekilde konfigüre edilebilir.

1.2

Kullanım amacı
AccuLink
AccuLink odyologlar, KBB uzmanları ve diğer sağlık uzmanları tarafından AccuScreen ile birlikte kullanılmak için
tasarlanmıştır.

1.3

Bu kılavuz hakkında
Önemli • Bu kılavuzda yer alan menü seçimleri ve ekran görüntülerinin yazılımınızın konfigürasyonunu
yansıtmayabileceğini lütfen unutmayın.

Bu kılavuz AccuLink'in temel fonksiyonlarının bir tanımını içerir.
Aşağıdaki hususlara aşina hale gelmenizi öneririz:

Güvenlik
Bu kullanma kılavuzu AccuLink'in güvenli çalışmasını sağlamak için izlenmesi gereken bilgiler ve ikazlar içerir. Varsa yerel
yasalar ve yönetmeliklere de daima uyulmalıdır.

Eğitim
AccuScreen'yi konfigüre etmeden önce yazılıma alışmanız için AccuLink'i çalıştırmadan önce bu kullanma kılavuzunu
okumanızı öneririz.
Kullanıcı belgelerinin ücretsiz bir kopyasına sahip olmak için Otometrics (www.otometrics.com) ile iletişime geçin.
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1.4

Tipografik kurallar
İkaz, Dikkat ve Notların kullanımı
Dikkatinizi cihazın veya güvenliği ve doğru kullanımıyla ilgili bilgilere çekmek için kılavuzda aşağıdaki tedbir amaçlı ifadeler
kullanılmaktadır:

İkaz • Kullanıcı veya hasta açısından ölüm ya da ciddi yaralanma riski olduğunu gösterir.

Dikkat • Kullanıcı veya hasta açısından yaralanma ve cihaz veya veri için zarar riski olduğunu belirtir.

Not • Özel dikkat sarf etmeniz gerektiğini belirtir.

1.4.1

Bu kılavuzda gezinme
Seçilebilecek menüler, simgeler ve fonksiyonlar aşağıdaki örnekte olduğu gibi kalın tipte gösterilmiştir:

•

6

Araç çubuğundaki Kaydet simgesini tıklayın.

Otometrics - MADSEN AccuLink

2 AccuLink Yazılımını Kurma

2

AccuLink Yazılımını Kurma

2.1

Kurulum
Dikkat • Yazılımı kurulum DVD'sinden tam kurana kadar AccuScreen bağlantı istasyonunu PC'ye bağlamayın.

AccuLink, bağımsız bir program olarak kurulur.

AccuLink kurulum hazırlığı
Sisteminizi AccuLink kurulumuna hazırlamak için, aşağıdaki işlemleri yapın:

2.2

•

Yeterli bellek ve disk alanına sahip olduğunuzdan emin olun (kurulum diski kutusunun arka kapağında sıralanmış sistem
gereksinimlerine bakın).

•

Kurulum yazılımıyla çakışmasını önlemek için tüm Windows programlarını kapatın.

AccuLink belgeleri
İlgili tüm kılavuz ve belgeleri AccuLink Kurulum DVD'sinde bulabilirsiniz.
1. AccuLink kurulum DVD'sini DVD sürücünüze yerleştirin.
2. DVD sürücüsüne göz atın ve Kılavuzlar klasörünü seçin.
Mevcut kılavuzlar pdf dosyaları olarak görüntülenir.

Not • Teste başlamadan önce, AccuScreen ve AccuLink fonksiyon ayarlarına aşinalık kazanın.

2.3

Kurulum prosedürü
AccuLink'i AccuLink kurulum DVD'sinden kurun:
1. AccuLink kurulum DVD'sini DVD sürücünüze yerleştirin.
Kurulum Sihirbazı otomatik olarak başlar. Başlamazsa, Başlat > Çalıştır düğmesini tıklatın ve d:AccuLink.exe yazın;
burada d: DVD sürücünüzü ifade eder.
2. Kurulum Sihirbazı size kurulumda yardımcı olur.
3. Öğeleri belirdikleri sıraya göre seçin ve ekrandan görünen talimatları izleyin.
–

Veri değişimi için kurulumu konfigüre etme
Ayar Türü sayfasında, Data Link alanının sağında açılan pencere butonuna tıklayın ve ardından aşağı açılır
menüden ilgili veri değişimi sistemini seçin.

4. Kurulum tamamlandığında, Kurulum Sihirbazından çıkmak için Bitiş düğmesini tıklatın.
5. Artık bir veya daha fazla AccuScreen bağlantı istasyonuna bağlanmaya hazırsınız. AccuScreen kullanım kılavuzuna
bakınız.
6. Bir veya birkaç AccuScreen bağlantı istasyonu bağladıktan sonra, AccuLink'i başlatın.
7. Kullanıcı Adı ve Parola girmeniz istenecektir:
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Kullanıcı Adı: Admin
Parola: 1234

2.3.1

AccuLink Kaldırma
AccuLink'i kaldırmak için:
1. AccuLink etkinse, AccuLink'ten çıkın.
2. Program kaldırmak için Windows işlevselliğini kullanın.

8
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AccuLink ile çalışmaya başlamak
1. AccuLink'i başlatın.
2. Standart kullanıcı adını ve parolayı girin:
–

Ad: Admin
Parola: 1234

3. AccuLink'in ekran ayarına ve genel fonksiyonlarına alışın. Bkz. AccuLink'te gezinme ► 10.
4. Sistem Konfigürasyonu ana ekranından sistemin temel özelliklerini konfigüre edin. Bkz. Sistem Konfigürasyonu ► 47.
5. Ayarlarım sekmesini tıklayın ve seçtiğiniz bir parolayı girin.

Veri Değişimini bir hasta izleme sistemi ile birlikte kullanıyorsanız
1. Sistemin veri değişimi ayarlarını yapmak için bkz. Veri değişimi ayarını konfigüre etme ► 53.
2. Konfigürasyon verilerini veya hasta verilerini içe aktarmak için bkz. AccuLink'e veri aktarma ► 27.

AccuLink'i bağımsız bir sistem olarak kullanıyorsanız
1. Siteler ve Tesisler'i seçin ve Siteler, Konumlar ve Tesisler'i ayarlayın.
2. Gerekirse Kullanıcıları ve Profiller'i seçin. Admin ve Test cihazı kullanıcıları varsayılan olarak yüklüdür.
3. Cihaz Yönetimi'ni seçin.
–

Konfigüre etmeniz için gerekli AccuScreen cihazlarını oluşturun. Bkz. Bir cihaz ekleme ► 41.

–

Her defasında bir AccuScreen cihazı seçin ve seçilen cihazda etkinleştirilmiş olacak kullanıcıları atamak için
Kullanıcı Atama sekmesini tıklayın. Etkinleştirilmiş hiçbir kullanıcı yoksa, bütün liste cihaza kopyalanır.

4. Varsayılan test protokolleri dışındaki test protokollerini kullanmak istiyorsanız, AccuScreen cihazlarına kopyalanacak
olan protokolleri konfigüre edin:
–

ABR'yi konfigüre etme ► 43

–

DPOAE'yi konfigüre etme ► 45

5. AccuScreen kullanıcılarının cihaza hasta kaydederken doldurması gereken zorunlu alanları belirleyin: Veri alan
kurulumunu konfigüre etme ► 52.
6. AccuScreen cihazlarına kopyalanacak olan risk faktörleri ve yorumlar listesini ayarlayın:
Risk Faktörleri listesini konfigüre etme ► 49
Yorumlar listesini konfigüre etme ► 50

Ayarı AccuScreen cihazlarına gönderme
1. AccuScreen cihazını bağlantı istasyonuna yerleştirin ve bağlantı istasyonunun PC'ye bağlı olduğundan emin olun. Uygun
şekilde bağlandığında, bağlantı istasyonundaki USB ışık göstergesi yanar.
2. AccuScreen cihazının çalıştırıldığından emin olun. Bağlantı istasyonu açıldığında (bağlantı istasyonundaki Güç ışık
göstergesi yanıksa), AccuScreen cihaz bağlantı istasyonuna yerleştirildiğinde otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.
3. AccuLink'te, Güncelle simgesini tıklayın ve AccuScreen'de veri güncelleme ► 13 bölümündeki talimatları izleyin.
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AccuLink'te gezinme
Bu bölümde aşağıdakiler açıklanmaktadır:
• Ana pencere ► 10.
•

Veri ekleme, düzenleme ve silme ► 12.

AccuLink konfigürasyonunuzdaki kullanılabilir sekmeler kullanıcı profili ayarlarınıza bağlıdır. Kullanıcı profilleri Bileşenler ve
İzinler ► 34 bölümünde konfigüre edilir
Hasta verilerinin nasıl girileceği hakkında bilgi almak AccuLink için AccuScreenbkzHasta ve Test Yönetimi ► 14.
AccuLink ve AccuScreen'i konfigüre etmeyle ilgili tanımlar için bakınız AccuLink ve AccuScreen'i konfigüre etme ► 29.

4.1

Ana pencere
AccuLink'i başlattığınızda, Hastalar ve Testler ekranı açılır. Bu pencereden, AccuScreen'de veri işlemek ve AccuScreen'i
konfigüre etmek için gereken tüm işlevlere erişebilirsiniz.
Menü çubuğu
Toolbar (Araç Çubuğu)
Hasta Bilgileri listesi
Hasta Bilgileri listesinde
seçilen hastanın Test Sonuçları
E. Mevcut kullanıcının Kullanıcı
Adı
F. Test Sonuçları listesinde
seçilen testin sonuç ayrıntıları
G. Yazılım sürümünü gösteren
durum çubuğu
A.
B.
C.
D.

4.2

Menü çubuğu
Menü çubuğu, pencerenin en üst kısmında bulunur. Menü seçimleri, AccuLink tarafından sağlanan aşağıdaki fonksiyonlara
erişmek için kullanabileceğiniz sekmeler olarak gösterilmiştir.
•

Hastalar ve Testler
Hasta verilerini ve hasta test verilerini eklemek, düzenlemek, silmek ve yazdırmak için. Burası aynı zamanda
AccuScreen'den veri indirme veya AccuScreen'e veri yükleme ekranlarını seçebileceğiniz yerdir. Bkz. Hasta ve Test
Yönetimi ► 14.

•

Kullanıcılar ve Profiller
Kullanıcıları eklemek, düzenlemek ve silmek ve kullanıcı profillerini konfigüre etmek için. Bkz. Kullanıcı Yönetimi ►
29.

•

Siteler ve Tesisler
Test sitelerini, tesisleri ve konumları eklemek, düzenlemek ve silmek için. Bkz. Site, Tesis ve Konum Yönetimi ► 34.

•

Cihaz Yönetimi
Test için kullanılan cihazları eklemek ve konfigüre etmek için. Bkz. Cihaz Yönetimi ► 39.

10
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Burası aynı zamanda testleri konfigüre edebileceğiniz yerdir. Bkz. ABR'yi konfigüre etme ► 43 ve DPOAE'yi konfigüre
etme ► 45.
•

Sistem Konfigürasyonu
Sistem Konfigürasyonu ► 47

•

Ayarlarım
Kendi parolanızı girmek için. Bkz. Ayarlarım ► 56.

4.3

AccuLink kullanıcısı
AccuLink üzerinde oturum açmış olan kullanıcı, ekranın sağ üst köşesinde gösterilir.
1. Kullanıcılar arasında geçiş yapmak için, çift okları tıklayın.

Kullanıcı Yetkilendirmesi ekranı gösterilir.
2. Ad ve Parola'yı girin ve Oturum Aç'ı tıklayın.

Not • Kullanıcının, sistem yöneticisi tarafından önceden oluşturulması gerekir. Bkz. Kullanıcı Yönetimi ► 29.

4.4

Araç çubuğu
Araç Çubuğu'nda bulunan simgeler hangi ekranın görüntülendiğine bağlıdır.

Genel araç çubuğu seçenekleri
Bazı simgeler, bir dizi ekranda kullanılır:
Genel araç çubuğu simgeleri

Geri Git
Mevcut sekmenin ana ekranına dönmenizi sağlar. Kaydedilmemiş herhangi bir veri varsa, kaydetmeniz veya
iptal etmeniz istenir.

Kaydet (Ctrl + S)
Yeni verilerinizi kaydetmek için tıklayın.

Geri Al
Son kaydedilen verileri geri yüklemek için tıklayın.

Geri Al
Değişiklikleri geri almak için tıklayın.

Yardım (F1)
Bağlama duyarlı Yardımı açmak için tıklayın.

Güncelle
Cihaz konfigürasyonu verilerini ve gerekirse AccuScreen ürün bilgisini güncellemek için tıklayın. Bkz. Hasta
test verilerini yazdırma ► 25.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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4.5

Veri ekleme, düzenleme ve silme
AccuLink'te çeşitli birçok veriyi ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Her AccuLink ekranının başında, bu
fonksiyonların simgelerini sunan bir araç çubuğu bulabilirsiniz.

4.5.1

Veri ekleme
1. Veri eklemek istediğiniz ekranı seçin.
2. Araç çubuğundaki Ekle simgesini tıklayın. Ekle simgeleri bu sembolü içerir.

Hasta Ekle simgesine tıkladığınızda bu, sizi, yeni bir kayıt gireceğiniz ekrana götürür.
Farklı türden veriler için Ekle simgesine tıkladığınızda, ekranda kayıtlı maddelerin olduğu bir liste
görüntülenir. Bu listeye boş bir sıra eklenir ve düzenlenebilir alanlar ekranın sağ tarafında görüntülenir.
Zorunlu alanlar, açık sarı renktedir ve bu simgeyle işaretlenmiştir.
Zorunlu alanlar konfigüre edilebilir. Bkz. Veri alan kurulumunu konfigüre etme ► 52.
3. Verileri ilgili alanlara girin.
4. Hasta kaydı ekliyorsanız, hastayla ilgili risk faktörlerini atamak ve hastayla ilgili yorum eklemek için
Hasta Editörü ekranının sağ tarafında Riskler sekmesi ve Yorumlar sekmesine tıklayın. Bkz. Bir hastaya
risk faktörleri atama ► 21 ve Yorumlar ► 23.
5. Yeni verilerinizi kaydetmek için Kaydet düğmesini tıklayın.
Veriler artık bu ekranın bilgiler listesinde sıralanmıştır.

4.5.2

Verileri düzenleme
1. Verileri düzenlemek istediğiniz ekranı seçin.
2. Verilerini düzenlemek istediğiniz öğenin göründüğü satırı tıklayın.
Liste, bir ekranda görüntüleyebildiğiniz giriş sayısından daha fazla giriş içeriyorsa, bir arama yapmanız
gerekir. Bkz. Hasta kaydı bulmak ► 25.
3. Araç çubuğundaki Düzenle simgesini tıklayın. Düzenle simgeleri bu sembolü içerir.

4. Veri düzenleme veya ekleme.
5. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Kaydet düğmesini tıklayın.

4.5.3

Verilerin silinmesi
1. Veri silmek istediğiniz ekranı seçin.
2. Silmek istediğiniz öğenin göründüğü satırı tıklayın.
Liste, bir ekranda görüntüleyebildiğiniz giriş sayısından daha fazla giriş içeriyorsa, bir arama yapmanız
gerekir. Bkz. Hasta kaydı bulmak ► 25.
3. Araç çubuğunda Sil simgesine tıklayın. Sil simgeleri bu sembolü içerir.
Verileri silmek istediğinizi onaylamanız istenir.

12
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4.6

AccuScreen'de veri güncelleme
Güncelleme işlevi çoğu sekme için ana ekranda bulunur ancak yalnızca mevcut kullanıcının sekmeye veri ekleme ve
sekmede veri düzenleme izni varsa etkinleştirilir. (Kullanıcı izinleri, kullanıcıya atanan profile bağlıdır. Bkz. Profil yönetimi
► 32.)

Not • Bir AccuScreen cihazına veri gönderdiğinizde veya ondan veri aldığınızda, cihazın konfigürasyon verileri ve
gerekirse AccuScreen ürün bilgisi güncellenir.

1. İlgili ekranda, Güncelle düğmesini tıklayın.

Konfigürasyon Yardımcısını Senkronize Et gösterilir.
2. Güncellemek istediğiniz cihazı seçin.
3. Sonraki düğmesine tıklayın.
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5

Hasta ve Test Yönetimi
AccuLink'i başlattığınızda, AccuLink veya AccuScreen'de en son oluşturulan hastaların bir listesiyle birlikte Hastalar ve
Testler ekranı gösterilir.
Hastalar tarandıktan sonra, test verileri AccuLink'e yüklenebilir. AccuScreen'de oluşturulmuş yeni hasta kayıtları aynı
zamanda AccuLink'e de yüklenir.

Hastalar ve Testler ekranından aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

5.1

•

Hasta verilerini ve hasta test verilerini eklemek, düzenlemek, silmek ve yazdırmak için ekranlar seçebilir.

•

AccuLink'de hasta kayıtları oluşturabilir ve bunlar tarama için kolay erişilebilmeleri için AccuScreen'ye indirebilirsiniz.

Hastalar ve Testler ana ekranı
A. Hasta Yönetimi araç çubuğu ►
14
B. Hasta Bilgileri listesi ► 15
C. Test Sonuçları listesi ► 16
D. Özel test sonuçları ► 16

Bunlar, Hastalar ve Testler ana ekranındaki temel fonksiyonlardır:
• Hasta verilerini AccuLink'den AccuScreen'ye gönderebilir ve AccuScreen'ten alıp AccuLink'e kaydedebilirsiniz.
•

Arama fonksiyonunu, ayrıca seçilen hastaları görüntülemek için kullanabilirsiniz.

•

Bir hastanın test listesinden test silebilirsiniz.

•

Testleri bir hastadan diğerine yeniden atayabilirsiniz. Bu, bir test, AccuScreen'de seçilen yanlış hastayla yapıldığında
kullanışlıdır.

Hasta Yönetimi araç çubuğu
Hastalar
•

Ekle
Bkz. Veri ekleme ► 12 ve Hasta kaydı eklemek ► 18.

•

Ayrıntılar
Bir hastayı tıklayın ve hasta verilerini düzenlemek için Düzenle düğmesini tıklayın. Bkz. Verileri
düzenleme ► 12 ve Hasta Editörü ekranı ► 18.

14
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Hastalar
•

Sil
Bkz. Verilerin silinmesi ► 12.

•

Yazdır
Bkz. Hasta test verilerini yazdırma ► 25.

Ara
•

Ara
Bir hastayı bulmak için bkz. Hasta kaydı bulmak ► 25.

Veri Değişimi
Bu fonksiyon AccuLink ile hasta izleme sistemi arasında veri aktarımı yapmanızı sağlar.
Daha fazla bilgi için bkz. AccuLink ile hasta izleme sistemi arasında veri transferi ► 26.

Dışa Aktar

•

HiTrack, Oz7, eSP, pathTrack veya XML için veri değişimi fonksiyonunu kurduysanız AccuLink
verilerini dışa aktarabilirsiniz. Bkz. Verileri AccuLink'ten dışa aktarma ► 26.

İçe Aktar

•

HiTrack, eSP veya XML için veri değişimi fonksiyonunu kurduysanız veriyi içe aktarabilirsiniz.
Bkz. AccuLink'e veri aktarma ► 27.

AccuScreen
•

Gönder
Hasta verilerini AccuLink'den AccuScreen'e göndermek için tıklayın. Bkz. AccuScreen'e veri
gönderme ► 28.

•

Al
AccuLink'e AccuScreen'dan veri almak için tıklayın. Bkz. AccuScreen'den veri alma ► 28.

•

Güncelle
Verileri AccuLink ile AccuScreen arasında senkronize etmek için tıklayın. Bkz. AccuScreen'de
veri güncelleme ► 13.

Hasta Bilgileri listesi
Bu alanlar düzenlenemez. Bir hasta seçin ve Düzenle veya Sil düğmesini tıklayın.

Hasta Bilgileri listesi görünür:
•

Hastanın kimlik numarası

•

Hastane NO

•

Name (Adı)

Otometrics - MADSEN AccuLink
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•

Doğum tarihi

•

Yorumların seçilen hastaya atandığının işareti (atanmış yorumları görüntülemek için Hasta Ayrıntıları > Yorumlar
sekmesini tıklayın)

•

Risklerin seçilen hasta kaydına atandığının işareti (atanmış riskleri görüntülemek için Hasta Ayrıntıları > Riskler
sekmesini tıklatın)

•

Tarama sonuçları

Test Sonuçları listesi
Test Sonuçları listesi, hastanın test kaydını gösterir. Burada bireysel test sonuçları görüntülenebilir, testler silinebilir ve
gerekirse yeniden atanabilir. Test Sonuçları listesi, aşağıdakileri gösterir:
•

Test tipi

•

Testin gerçekleştirildiği kulak ve testin sonucu

•

Testin ne zaman gerçekleştirildiği

•

Test için kullanılan test protokollerini (ABR'yi konfigüre etme ► 43 ve DPOAE'yi konfigüre etme ► 45 bölümünde
tanımlandığı gibi)

•

Testin süresi

•

Testi gerçekleştiren kişi
Test Sonucu Sembolleri
•

Geçti/Net Yanıt

•

Kaldı/Net Yanıt Yok

•

Eksik Test

Özel test sonuçları
Hasta testi listesindeki bir testi tıkladığınızda, açılan pencerede, hasta testi listesinde seçilen testle ilgili özel ayrıntılar
gösterilir.

16
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Bu pencerenin başındaki sekmeleri tıklatarak, aşağıdakileri görüntüleyebilirsiniz:
•

Test Yorumları
AccuScreen'e eklenen özel test yorumları. Bu pencereden ek test yorumları ekleyebilirsiniz:
–

•

Yorumunuzu boş alana girin ve Yorum Ekle düğmesini tıklayın.

Cihaz Bilgileri
Testi gerçekleştirmek için kullanılan AccuScreen cihazı hakkındaki bilgiler.

Not • Test sonuçlarının bir tarifi için AccuScreen kullanım kılavuzuna bakın.

5.1.1

Bir testi silme
Bir testi silmek için:
1. Ana Hastalar ve Testler ekranında , testini silmek istediğiniz hastayı seçin.
2. Test Sonuçları listesinde, silmek istediğiniz testi tıklayın.
3. PC klavyesindeki Sil (Delete) tuşuna basın. (AccuLink'te Sil butonuna basmayın. Bunu yapmanız tüm hasta kaydını
silecektir.)

5.1.2

Bir testi başka bir hastaya yeniden atama
Test sonuçları AccuScreen'de yanlış hasta seçili olarak kaydedilirse, AccuLink'te verileri doğru hastaya yeniden atamak
mümkündür.
Bir testi yeniden atamak için:
1. Ana Hastalar ve Testler ekranında, testini bir başka hastaya atamak istediğiniz hastayı seçin.
2. Test Sonuçları listesinde, yeniden atamak istediğiniz teste tıklayın.
3. Testi geçerli hastanın Test Sonuçları listesinden silmek için Ctrl+X tuşlarına basın.
4. Testi yeniden atamak istediğiniz hastayı seçin.
5. Testi yeni hastanın Test Sonuçları yapıştırmak için Ctrl+V tuşlarına basın.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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5.2

Hasta kaydı eklemek
1. Ana Hastalar ve Testler ekranında Ekle'ye tıklayın.
Bu sizi Hasta Editörü ekranına götürür.

2. Gerekli bilgileri girin. Alanlar, Hasta Editörü alanları ► 19 bölümünde tarif edilmiştir.
Zorunlu alanlar, açık sarı renktedir ve önlerinde kırmızı bir ok bulunur.
3. Gerekirse, hastayla ilgili risk faktörlerini atamak için, ekranın sağ kenar boşluğundaki Riskler sekmesini
tıklayın. Bkz. Bir hastaya risk faktörleri atama ► 21.
4. Gerekirse, hastayla ilgili yorumları girmek için, ekranın sağ kenar boşluğundaki Yorumlar sekmesini
tıklayın. Bkz. Yorumlar ► 23.
5. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Kaydet düğmesini tıklayın.
Hasta artık Hastalar ve Testler ekranındaki Hasta Bilgileri listesine eklenir.

5.2.1

Hasta Editörü ekranı
Hasta Editörü ekranına Hastalar ve Testler ekranından bir hasta oluşturduğunuzda veya hasta verilerini
görüntülemek ve/veya düzenlemek istediğinizde erişebilirsiniz.
1. Hasta verilerini düzenlemek ve/veya görüntülemek için, görüntülemek istediğiniz hasta kaydının
göründüğü satırı çift tıklayın veya hasta kaydını seçip Ayrıntılar simgesini tıklayın.
Alanlar, Hasta Editörü alanları ► 19 bölümünde tarif edilmiştir.

18
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Hasta ayrıntılarını, risk faktörlerini ve hastaya atanmış hasta yorumlarını görüntüleme arasında geçiş
yapabilirsiniz.
2. Ek fonksiyonlar için aşağıdakileri tıklayın:
–

hastayla ilgili risk faktörlerini atamak için Hasta Editörü ekranındaki Riskler sekmesini tıklayın. Bkz.
Bir hastaya risk faktörleri atama ► 21.

–

hastayla ilgili yorumları girmek için Hasta Editörü ekranındaki Yorumlar sekmesini tıklayın. Bkz.
Yorumlar ► 23.

3. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Kaydet düğmesini tıklayın.

Hasta Editörü alanları
Hasta Bilgileri

Hastanın Kimliği

Hastanın kimliği. Formatı tanımlamanın bir tanımı için Veri alan kurulumunu konfigüre etme ►
52 bölümüne bakın.

Hastane NO

Hastane adı veya kısaltması

Adı

Hasta adı

Soyadı

Hasta soyadı

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Hasta Bilgileri

Doğum Tarihi

Doğrudan yazın veya açılan takvimden seçin

Doğum Yeri

Hastanın doğum yeri

Uyruk

Açılan ülkeler listesinden seçin.

Taburcu Edilmiş

Mümkünse hastanın hastaneden taburcu edildiği tarih

Ölmüş

Mümkünse hastanın öldüğü tarih

Gebelik Dönemi

Bebeğin rahimde kaldığı hafta sayısı.

Cinsiyet

Açılan listeden seçin.

Ağırlık

Bebeğin ağırlığı

Boy

Bebeğin boyu

Onay Durumu

Açılan listeden seçin. Bu, hastanenin, aşağıdakileri gerçekleştirmek için annenin veya hasta
bakıcının onayını alıp almadığını gösterir:
• Yok (hiçbir onay verilmemiş)

YYBÜ

•

Tarama

•

Bütün testler grubu

Açılan listeden seçin:
• Evet, bebek bir yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bulunuyor
•

Tarama Onayı

Açılan listeden seçin:
• Evet, onay verilmiştir
•

İzleme Onayı

Hayır, bebek bir yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bulunuyor

Hayır, hiçbir onay verilmemiştir

Açılan listeden seçin:
• İzleme Yok
•

Basit izleme

•

Tam izleme

Annenin/Hasta Bakıcının Bilgileri
Anneyle veya hasta bakıcıyla ilgili verileri görüntülemek, girmek veya düzenlemek için ilgili sekmeyi tıklayın.

20

Unvan

Annenin/hasta bakıcının unvanı

SSN.

Annenin/hasta bakıcının Sosyal Güvenlik Numarası

Anne Kimliği

Annenin kimlik numarası

Adı

Annenin/hasta bakıcının adı

Soyadı

Annenin/hasta bakıcının soyadı
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Annenin/Hasta Bakıcının Bilgileri

Doğum Tarihi

Annenin doğum tarihi
Doğrudan yazın veya açılan takvimden seçin.

Dil

Açılan diller listesinden seçin.
Bu seçim, varsa anne/hasta bakıcı için standart mektupların dilini tanımlar. Yerel karakterlerin
desteklenmemesi halinde bu karakterler yıldız işaretiyle (*) değiştirilecektir.

Sokak

Annenin/hasta bakıcının adresindeki sokak.

PK

Annenin/hasta bakıcının adresindeki alan kodu veya posta kodu

Şehir

Annenin/hasta bakıcının adresindeki şehir.

Ülke

Annenin/hasta bakıcının adresindeki ülke. Açılan ülkeler listesinden seçin.

Eyalet

Varsa, annenin/hasta bakıcının adresindeki eyalet. Açılan eyaletler listesinden seçin.

Telefon

Annenin/hasta bakıcının telefon numarası.

Cep telefonu

Annenin/hasta bakıcının cep telefonu numarası.

Faks

Annenin/hasta bakıcının faks numarası.

Tıbbi Bilgiler

İlaç Tedavisi

Hasta ilaç tedavisi görüyorsa bu bilgiyi buraya girin.

Çocuk Doktoru

Hastadan sorumlu çocuk doktoru. Açılan listeden seçin. Bu alana bir değer girildikten sonra, açılan
listede görünecektir.
Bir değeri açılan listeden sildiğinizde, bu değer sadece listeden silinir, kullanıldığı özel hasta
ayrıntılarından silinmez.

Odyolog

Hastadan sorumlu olan odyolog. Açılan listeden seçin. Bu alana bir değer girildikten sonra, açılan
listede görünecektir.
Bir değeri açılan listeden sildiğinizde, bu değer sadece listeden silinir, kullanıldığı özel hasta
ayrıntılarından silinmez.

5.3

Bir hastaya risk faktörleri atama
1. Hastalar ve Testler ekranında, bir veya birden fazla risk faktörü atamak istediğiniz hastayı seçin ve
Ayrıntılar öğesine tıklayın.
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2. Seçilmiş hastayla ilgili risk faktörlerini atamak için Hasta Editörü ekranındaki Riskler sekmesini tıklayın.
Ekran, sol tarafta risk faktörlerinin listesini gösterir. Sağ tarafta, listede seçilen risk faktörüne yönelik
ayrıntılar görüntülenir.
Risk faktörleri listesi konfigüre edilebilir. Bkz. Risk Faktörleri listesini konfigüre etme ► 49.

3. Risk Faktörleri listesindeki istediğiniz satırı tıklayın.
4. Hasta Atama penceresindeki Riski Var alanında, açılan listeden Evet seçeneğini tıklayın.

Risk Faktörleri listesindeki sembol değişerek bir uyarı simgesi gösterir.
5. Bir veya daha fazla risk faktörü atadıktan, değişikliklerinizi kaydetmek için Kaydet düğmesini tıklayın.

Risk faktörü sembolleri
Risk faktörü sembolü görüntülenir:
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•

Risk Faktörleri listesindeki Atama alanında

•

Hasta Bilgileri ekranındaki Risk sütununda

•

Hasta Editörü ekranındaki Riskler sekmesinde
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Risk faktörü sembolleri

Bilinmiyor
Bu risk faktörünün seçtiğiniz hasta için geçerli olup olmadığı bilinmiyor.
Hastalar ve Testler ekranında veya Hasta Editörü ekranında bu sembolün görüntülenmesi, hastanın Evet olarak
ayarlanmış riski olmadığı ve Bilinmiyor olarak ayarlanmış en az bir riski olduğu anlamına gelir.

Hayır
Bu risk faktörü, seçili hasta için geçerli değil

Hastalar ve Testler ekranında veya Hasta Editörü ekranında bu sembolün görüntülenmesi, hastanın tüm
risklerinin Hayır olarak ayarlandığı anlamına gelir.

Evet
Bu risk faktörü, seçtiğiniz hasta için geçerli.

Hastalar ve Testler ekranında veya Hasta Editörü ekranında bu sembolün görüntülenmesi, hastanın Evet olarak
ayarlanmış en az bir riski olduğu anlamına gelir.

Bilinmeyen risk faktörlerini Hayır olarak ayarlama
Bilinmeyen tüm risk faktörlerini eşzamanlı olarak Hayır olarak ayarlayabilirsiniz.
1. Riskler - Bilinmeyeni Hayır Olarak Ayarla araç çubuğu simgesini tıklayın.

2. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Kaydet düğmesini tıklayın.

3. Geri Git öğesine tıklayarak Hastalar ve Testler ekranına geri dönün veya Hasta Editörü ekranına
dönmek için Ayrıntılar sekmesine tıklayın.

5.4

Yorumlar
Yorumları önceden tanımlı bir listeden seçebilir veya sadece bu hastayla ilgili özel yorumlar oluşturabilirsiniz.
Önceden tanımlı yorumların listesi konfigüre edilebilir. Bkz. Yorumlar listesini konfigüre etme ► 50.

Bir hastaya bir yorum atama
1. Hastalar ve Testler ekranında, bir veya birden fazla yorum atamak istediğiniz hastaya çift tıklayın.
2. Seçilen hastayla ilgili yorumları atamak için Hasta Editörü ekranındaki Yorumlar sekmesini tıklayın. Ekranda,
yorumların bir listesi görünür.
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Önceden tanımlı yorum ekleme
•

Pencerenin alt kısmındaki Yorum alanında, açılan listeden bir yorum seçin. Yorum Ekle düğmesini tıklayın.
Yorum, üstteki penceredeki Yorumlar listesinde gösterilmiştir.

Yeni bir yorum oluşturma
•

Yorum alanında, istediğiniz bir yorum yazın.

•

Yorum Ekle düğmesini tıklayın.
Yorum, üstteki penceredeki Yorumlar listesinde gösterilmiştir.

Not • Yorum sadece bu hastanın verilerine kaydedilir, yorumların genel listesine kaydedilmez.

Atanan yorumu kaydetme
1. Önceden tanımlı bir yorumu atadıktan veya yeni bir yorum oluşturduktan sonra, Kaydet düğmesini
tıklayın.
2. Geri Git öğesine tıklayarak Hastalar ve Testler ekranına geri dönün veya Ayrıntılar sekmesine
tıklayarak mevcut hastanın bilgilerini düzenlemeye devam edin.
Bir hastaya yorum atandığında bir yorum simgesi görüntülenir:
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•

Hasta Bilgileri listesinde Yorum sütununda

•

Hasta Editörü ekranında Yorumlar sekmesinde
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Yorumlar listesi

5.5

Yorum

Yorum metni.

Tarih

Yorumun hastaya atandığı tarih.

Testi yapan

Yorumu hastaya atayan kişinin kullanıcı adı.

Hasta kaydı bulmak
1. Hastalar ve Testler ekranında, bir veya daha fazla özel hasta kaydını bulmak için bir
arama gerçekleştirebilirsiniz.
Arama fonksiyonu, Araç çubuğundadır.
2. Aramanızı bir dönem girerek sınırlayabilirsiniz. Açılan listeden seçin. Arama, bu
dönem içinde oluşturulan tüm hasta kayıtlarını içerecektir.
Alternatif olarak, hasta listesini test durumuna göre filtreleyebilirsiniz (Test edilmedi,
Devam Ediyor veya Tamamlandı).
3. Örneğin, hastanın kimliğinin, soyadının veya adının tamamı veya bir kısmı gibi özel bir
arama kriteri girebilir ve bu kritere uyan bir veya daha fazla hastayı seçebilirsiniz.
Aramayı uygulamak için giriş tuşuna basın.
4. Seçmek istediğiniz hasta kaydının göründüğü satırı tıklayın.
Yeni bir arama başlatmanız gerektiğinde, Ara alanını temizlemek için Sil butonuna
tıklayın. Şimdi yeni bir arama kriteri girebilirsiniz.

5.6

Hasta test verilerini yazdırma
Önceden tanımlanmış test sonuçlarını yazdır
1. Hastalar ve Testler ekranında, test verilerini yazdırmak istediğiniz hastanın görüntülendiği satırı tıklayın.
Gerekirse bkz. Hasta kaydı bulmak ► 25
2. Araç çubuğunda Yazdır öğesine tıklayın. Bir açılan liste görüntülenir.
Listenin başlığını tıkladığınızda, listede gösterilen raporların tipini seçebilirsiniz. Tüm tipleri
görüntülemeye geri dönmek için, listenin başlığını tıklayın ve Tüm gruplar seçeneğini seçin.
3. Açılan listeden istediğiniz rapor tipini seçin.
Rapor çıktısının bir ön izlemesi gösterilir.
4. Önizleme ekranında, çıktısını alacağınız raporu ayarlamak için bir dizi fonksiyon seçebilirsiniz.

Seçili testleri yazdır
Yazdır menüsündeki son seçenek olan Seçili testleri yazdır, yazdırılacak belgye dahil etmek istediğiniz testleri seçmenizi
sağlar.
1. Hastalar ve Testler ekranında, test verilerini yazdırmak istediğiniz hastanın görüntülendiği satırı tıklayın.
Gerekirse bkz. Hasta kaydı bulmak ► 25
2. Ctrl düğmesine basılı tutun. Test Sonuçları bölmesinde yazdırmak istediğiniz testlere tıklayın ve Ctrl düğmesini
bırakın.
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Seçili satırlar soluk mavi renkte arka planla işaretlenecektir.
3. Araç çubuğundaki Yazdır seçeneğine tıklayın ve Temel raporlar grubundan veya Ayrıntılı Raporlar grubundan Seçili
testleri yazdır seçeneğini seçin.
Rapor çıktısının bir ön izlemesi gösterilir.

Çıktıya logonuzu ekleme
İstediğiniz herhangi bir grafik dosyasını (.bmp) kullanarak, raporun yerleşimine logonuzu ekleyebilirsiniz. Bkz. Rapor
Konfigürasyonu ► 48.

5.7

Hasta test verilerini bir dosya olarak kaydetme
1. Hastalar ve Testler ekranında, test verilerini dosya olarak kaydetmek istediğiniz hastanın görüntülendiği
satırı tıklayın.
Gerekirse, bkz. Hasta kaydı bulmak ► 25.
2. Yazdır'ı tıklayın. Bir açılan liste görüntülenir.

3. Açılan listeden istediğiniz rapor tipini seçin. Rapor çıktısının bir ön izlemesi gösterilir.
4. Önizleme ekranında, Dosya > Belgeyi Dışa Aktar... seçeneğini tıklayın.
5. Dosya tipini seçin ve dosyayı kaydedin.

5.8

AccuLink ile hasta izleme sistemi arasında veri transferi
Not • Veri transferi ancak AccuLink kurulumu sırasında bir veri değişimi sistemi seçildiyse mümkündür.

AccuLink veri değişimi için konfigüre edilmiş ise, verileri örneğin bir hasta izleme sistemine aktarabilirsiniz. Bazı veri
değişimi türleri aynı zamanda verileri içe aktarmanıza da imkan verir.

Not • eSP veya pathTrack'e erişebilmek için PC'nin bir ağa bağlı olması gerekir.

Veri Değişimi Ayarları
AccuLink ile başka bir uygulama arasında veri aktarımı yapmadan önce, AccuLink'i bunu yapmak için konfigüre etmeniz
gerekir. Bkz. Veri değişimi ayarını konfigüre etme ► 53.

5.8.1

Verileri AccuLink'ten dışa aktarma
Hasta verileri ve test sonuçları dışa aktarılır. eSP ve pathTrack için, veriler hasta izleme Sistemine ait Web hizmetine
aktarılır. HiTrack, Oz7 ve XML için, veriler bir dosyaya aktarılır.
1. Hastalar ve Testler ekranında, Dışa Aktar öğesine tıkladıktan sonra veri değişimi sisteminin adına
tıklayın.
2. Ekrandaki talimatları izleyin.
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5.8.2

AccuLink'e veri aktarma
HiTrack, eSP veya bir XML dosyasındaki verileri AccuLink'e aktarabilirsiniz.
Hasta izleme sistemi

İçe aktarma türü

İçe aktarılan veri türü

HiTrack

Dosya

Hasta demografik verilerini de içeren Seçim Listesi verileri.

eSP

Web hizmeti

Sistem konfigürasyonu verileri:
Siteler, tesisler, konumlar
Kullanıcılar
Risk Faktörleri

XML

Dosya

Hasta Verileri
Riskler, önceden tanımlı yorumlar
Siteler, tesisler
İçe aktarma dosyasındaki hastalara atanan kullanıcılar

1. Hastalar ve Testler ekranında, İçe Aktar öğesine tıkladıktan sonra veri değişimi sisteminin adına
tıklayın.
2. Ekrandaki talimatları izleyin.

5.9

AccuLink ile AccuScreen arasında veri transferi
AccuLink'te çok sayıda veriyle çalışabilir ve ardından bunları bir veya daha fazla AccuScreen cihazına gönderebilirsiniz. Şu
işlemleri yapabilirsiniz:
• Bir cihaza indirilecek hasta kayıtlarını oluşturma.
•

AccuScreen kullanıcıları ve bunların parolalarını oluşturma ve/veya konfigüre etme.

•

AccuScreen cihazlarının kullanıldığı siteleri, tesisleri ve konumları oluşturma ve/veya konfigüre etme.

Not • Bir AccuScreen cihazına veri gönderdiğinizde veya ondan veri aldığınızda, cihazın konfigürasyon verileri ve
gerekirse AccuScreen ürün bilgisi güncellenir.

Dikkat • AccuLink ile AccuScreen arasında veri transferi yaparken, veri transferi tamamlanana kadar cihazı bağlantı
istasyonundan ayırmayın. Veri transferi sırasında cihazın çıkarılması verilerin bozulmasına neden olabilir.

Veri transferi için hazırlanma
1. AccuScreen’i bağlantı istasyonuna yerleştirin ve çalıştırıldığından emin olun.
2. AccuScreen AccuScreen bağlantı istasyonunun, AccuLink AccuLink yazılımı yüklü olan PC'ye bağlı (bağlantı istasyonunun
önündeki USB ışık göstergesinin yanık) olduğundan emin olun.
3. AccuLink'i başlatın.
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5.9.1

AccuScreen'e veri gönderme
1. AccuScreen'e gönderilecek hasta verilerini seçin. Bunu yapmak için, Ctrl tuşuna basın ve göndermek
istediğiniz hasta satırlarını tıklayın.
2. Hastalar ve Testler ekranında, Gönder öğesine tıklayın.

Verileri Gönder asistanı gösterilir.
3. Verileri göndermek istediğiniz cihazı seçin.
4. Sonraki düğmesine tıklayın.

5.9.2

AccuScreen'den veri alma
1. Hastalar ve Testler ekranında, Al öğesine tıklayın.

Veri Al yardımcısı gösterilir.
2. Verileri almak istediğiniz cihazı seçin.
3. Sonraki düğmesine tıklayın.
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6

AccuLink ve AccuScreen'i konfigüre etme
AccuLink'te, AccuLink ve AccuScreen ile ilgili birçok fonksiyonu konfigüre edebilirsiniz:
• Kullanıcı Yönetimi ► 29
•

Site, Tesis ve Konum Yönetimi ► 34

•

Cihaz Yönetimi ► 39

•

ABR'yi konfigüre etme ► 43

•

DPOAE'yi konfigüre etme ► 45

•

Sistem Konfigürasyonu ► 47

•

Ayarlarım ► 56

Not • Konfigürasyon ayarlarını değiştirdiğinizde veya AccuLink'e hasta kayıtları veya testler dışında veri girdiğinizde,
verileri veya konfigürasyon değişikliklerini AccuScreen'e göndermek için Güncelle işlevini kullanmanız gerekir. Bkz.
AccuScreen'de veri güncelleme ► 13.

6.1

Kullanıcı Yönetimi
AccuLink'te bir kullanıcı için ayarlama yapabilir ve kullanıcıyı AccuScreen cihazına atayabilirsiniz.

Kullanıcılar ve Profiller sekmesini tıkladığınızda, kayıtlı kullanıcıları ve bunların kullanıcı profili verilerini gösteren bir
listeyle birlikte Kullanıcı Yönetimi ekranı gösterilir.
Not • Konfigürasyon ayarlarını değiştirdiğinizde veya AccuLink'e hasta kayıtları veya testler dışında veri girdiğinizde,
verileri veya konfigürasyon değişikliklerini AccuScreen'e göndermek için Güncelle işlevini kullanmanız gerekir. Bkz.
AccuScreen'de veri güncelleme ► 13.

A. Kullanıcı Yönetimi araç çubuğu
► 30
B. Kullanıcı Listesi
C. Kullanıcı Bilgileri ► 30
D. Özel Kullanıcı Ayarları ► 31
E. Sistem bilgisi ► 31

Bu ekranda kullanıcı verilerini ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz.
Kullanıcı listesi sol tarafta görüntülenir ve seçilen kullanıcıyla ilgili ayrıntılar sağ tarafta düzenlenebilir.
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Burası aynı zamanda profilleri konfigüre etme ekranını da seçebileceğiniz yer.

Kullanıcı Yönetimi araç çubuğu
Kullanıcılar
•

Ekle
Bkz. Veri ekleme ► 12.

•

Düzenle
Bkz. Verileri düzenleme ► 12.

•

Sil
Bkz. Verilerin silinmesi ► 12.

•

Kilidi Kaldır
Bkz. Kilitli bir AccuLink kullanıcısının kilidini kaldırma ► 32.

•

Profiller
Bkz. Profil yönetimi ► 32.

6.1.1

Bir kullanıcı ekleme
1. Yeni bir kullanıcı eklemek için Kullanıcı Yönetimi ekranında Ekle'yi tıklayın. (Bkz. Veri ekleme ► 12)
Alanları aşağıda açıklanan şekilde doldurun.

Kullanıcı Yönetimi alanları
Kullanıcı Bilgileri

Kullanıcı Bilgileri penceresi, kullanıcının ana verilerini gösterir:

30

Kullanıcı Adı

Kullanıcının sistemde kayıtlı olduğu ad

Adı

Kullanıcının adı

Soyadı

Kullanıcının soyadı.

Profil

Kullanıcının sistem profili, kullanıcının AccuScreen ve AccuLink'e erişim haklarını tanımlar. Profilin
önceden oluşturulması gerekir. Bkz. Profil yönetimi ► 32.
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Özel Kullanıcı Ayarları

Özel Kullanıcı Ayarları penceresi, kullanıcının sistem yöneticisi tarafından tanımlanan kişisel sistem verilerini gösterir:
Parola

Sistem yöneticisi/kullanıcı tarafından AccuScreen ve AccuLink'e erişmek için tanımlanan parola.
Kullanıcı, yönetici tarafından belirlenen parolayla oturum açtıktan sonra parolayı sıfırlayabilir.
Kullanıcı parolayı unutursa, sadece sistem yöneticisi Parola ve Doğrulama alanlarında yeni bir parola
tanımlayabilir.

Dikkat • Sistem yöneticisinin büyük harfle veya rakamla başlayan bir parola tanımlamasını
öneririz, çünkü bir kullanıcı AccuScreen'de bir parola girdiğinde, AccuScreen parola alanı
otomatik olarak büyük harf ekler..

Bkz. Kullanıcı parolaları ► 32.

Doğrulama

Sistem yöneticisi, kullanıcıyı ayarlarken parolayı tekrar girmelidir.

Dil

Bu alan, bireysel kullanıcının dil ayarını tanımlar AccuLink. Gösterilen diller listesinden seçim yapmak
için açılan oku tıklatın.
Kullanıcı, dil ayarını Ayarlarım alanında değiştirebilir.

Sistem bilgisi

Sistem bilgisi penceresi, kullanıcının sistemdeki durumunu gösterir:
Durum

Kullanıcının sistemdeki profilinin ektin mi yoksa devre dışı mı olduğunu belirtir.

Kilitli

Kullanıcının oturum durumu, kullanıcının üç defa yanlış parola girdiği için AccuLink oturum açmasının
engellenip engellenmediğini belirtir.

Not • Yönetici kullanıcı hesabı kilitliyse, bu hesabın kilidi ancak kurtarma konsolu kullanılarak
kaldırılabilir. Hesabın kilidinin kaldırılması hakkında bilgi için lütfen tedarikçinizle irtibata
geçin.

Kullanıcı hesabı, Kullanıcı ve Profil Konfigürasyonu ekranında, AccuLink Kilitleme Süresi alanında
belirtilen süre boyunca kilitlenir. Hesap daha sonra otomatik olarak açılır.
Ayrıca bkz. Kilitli bir AccuScreen kullanıcısının kilidini kaldırma ► 32.

2. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Kaydet düğmesini tıklayın. Kullanıcı artık Kullanıcılar listesine
eklenir.
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6.1.2

Kullanıcı parolaları
Dikkat • Sistem yöneticisinin büyük harfle veya rakamla başlayan bir parola tanımlamasını öneririz, çünkü bir
kullanıcı AccuScreen'de bir parola girdiğinde, AccuScreen parola alanı otomatik olarak büyük harf ekler.
Bu durum, kullanıcı bunun devamında özelleştirilmiş bir parola girdiğinde de geçerlidir.

1. Sistem yöneticisi olarak Kullanıcı Yönetimi ekranını seçin ve kullanıcının Parola alanındaki AccuScreen ve AccuLink'ü
kullanmak için kullanıcı parolasını girin.
2. Kullanıcının parolasını Doğrulama alanında yeniden girin.
3. Kullanıcıya yeni parolayı bildirin.
4. Sonra kullanıcının Ayarlarım sekmesini tıklayıp, kendi seçtiği bir parolayı girmesi gerekir.

6.1.3

Kilitli bir AccuScreen kullanıcısının kilidini kaldırma
Bir kullanıcı üç kez yanlış parola girdiği için AccuScreen'te oturum açması engellendiğinde, cihaz, konfigürasyonunu
güncellemek veya veri göndermek ya da almak için AccuLink'e tekrar bağlandığında cihazdaki kullanıcı hesabının kilidi
kaldırılır.
Bu prosedür, yalnızca cihaz güncelleme izni ve Kullanıcıları sıfırla izni olan bir kullanıcı tarafından gerçekleştirilebilir. (Bu
konfigürasyon için bkz. Bileşenler ve İzinler ► 34).
Bir kullanıcının kilidini açmak için:
1. AccuScreen cihazını bağlantı istasyonuna yerleştirin ve bağlantı istasyonunun PC'ye bağlı olduğundan emin olun.
2. AccuScreen cihazını açın.
3. AccuLink yazılımını başlatın.
4. Güncelle simgesini tıklayın ve AccuScreen'de veri güncelleme ► 13 bölümündeki talimatları izleyin.
Bu, AccuScreen cihazındaki kilitli durumunu sıfırlar.

6.1.4

Kilitli bir AccuLink kullanıcısının kilidini kaldırma
Bir kullanıcı üç kez yanlış parola girdiği için AccuLink'te oturum açması engellendiğinde, kullanıcı hesabı Kullanıcı Yönetimi
Konfigürasyonu ekranında, Kilitleme Süresi alanına girilen süre boyunca kilitli kalır.
Alternatif olarak, yönetici ayrıcalıkları olan bir kullanıcı, kullanıcı hesabının kilidini kaldırabilir.
Bir kullanıcının kilidini açmak için:
1. Kullanıcılar ve Profiller'e gidin ve kilidini kaldırmak istediğiniz kullanıcıyı seçin.
2. Araç çubuğunda Kilidi Kaldır öğesine tıklayın.
Kullanıcı artık oturum açabilir.

6.1.5

Profil yönetimi
1. Kullanıcı Yönetimi ekranında, Profil Yönetimi ekranına gitmek için Profiller seçeneğini tıklayın.

AccuLink'i ilk başlattığınızda, varsayılan olarak iki standart profil yüklü olacaktır. Bu profillerin izinlerini değiştirebilir ve
ihtiyacınıza göre yeni profiller ekleyebilirsiniz.
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Bu ekranda, AccuLink ve AccuScreen kullanıcı profilleri için erişim haklarını değiştirebilir ve kullanıcı profili ekleyebilir,
düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

Dikkat • Sistem yöneticisiyseniz, sistem yöneticisi rolü için önemli olan sistem yöneticisi izinlerini kaldırmamaya dikkat
edin, aksi takdirde sistem yöneticisi fonksiyonlarına erişmesiniz engellenebilir.
Sistem yöneticisi olarak izinlerinizi devre dışı bıraktıysanız, izinlerinizi nasıl çözeceğiniz hakkında bilgi almak için
tedarikçinizle irtibata geçin.

A. Profil Yönetimi araç çubuğu
► 33
B. Profiller listesi ► 33
C. Profil bilgisi ► 34
D. Bileşenler ve İzinler ► 34

Profil Yönetimi araç çubuğu
Profiller
•

Ekle
Bkz. Veri ekleme ► 12.

•

Düzenle
Bkz. Verileri düzenleme ► 12.

•

Sil
Bkz. Verilerin silinmesi ► 12.

Profiller listesi
Profiller listesi, kayıtlı kullanıcı profillerinin aşağıdaki öğelerini gösterir:
•

Kullanıcı profili adı

•

Profilin genel bir tanımı

Bu alanların içeriklerini düzenlemek için, ilgili profili seçin ve alanları düzenleyin.
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6.1.5.1

Kullanıcı profili ekleme
1. Kullanıcı Yönetimi ekranında Konfigürasyon - Profiller seçeneğini tıklayın. Bu sizi Profil Yönetimi
ekranına götürür.
2. Yeni bir kullanıcı profili eklemek için Ekle düğmesini tıklayın.
Alanlar, Profil Yönetimi alanları ► 34 bölümünde tarif edilmiştir.
3. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Kaydet düğmesini tıklayın. Kullanıcı artık Profiller listesinde
belirtilir.

Profil Yönetimi alanları
Profil bilgisi

Profil bilgisi penceresi ile seçili profilin aşağıdaki öğeleri gösterilir:
Name (Adı)

Kullanıcı profilinin adı

Tanım

Profilin genel bir tanımı

Bileşenler ve İzinler

Bileşenler ve İzinler penceresinde, özel kullanıcı profillerine atanabilecek sorumluluk alanlarının bir listesi görünür. Bir
profil eklediğinizde, aşağıdaki büyük kategorilere bölünen liste genişletilir:

Name (Adı)

Onay

6.1.6

•

AccuScreen Yönetimi

•

Cihaz Yönetimi

•

Hastalar ve Testler

•

Siteler ve Tesisler

•

Sistem Konfigürasyonu

•

Kullanıcılar ve Profiller

Seçili kullanıcı profili için erişim izni vermek veya bu izinleri kaldırmak için ilgili
onay kutularını tıklayın.

Kullanıcı profilini silme
Yönetici profili dışındaki tüm kullanıcı profillerini silebilirsiniz.

6.2

Site, Tesis ve Konum Yönetimi
Siteler ve Tesisler sekmesini tıkladığınızda, kayıtlı siteleri ve bunların site verilerini gösteren bir listeyle birlikte Site
Yönetimi ekranı gösterilir.
AccuLink, aşağıdaki yapıyı destekler:
• Siteler
•

34
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•

6.2.1

Konumlar

Site yönetimi
A. Site Yönetimi araç çubuğu ►
35
B. Siteler listesi ► 35
C. Site Bilgileri ► 36

Bu ekranda, siteleri ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz.
Burası aynı zamanda tesis ve konumları ekleme ve konfigüre etme ekranlarını da seçebileceğiniz yer.

Site Yönetimi araç çubuğu
Siteler
•

Ekle
Bkz. Veri ekleme ► 12.

•

Düzenle
Bkz. Verileri düzenleme ► 12.

•

Sil
Bkz. Verilerin silinmesi ► 12.

•

Tesisleri Konfigüre Et
Bir siteye bağlı tesisleri eklemek, düzenlemek veya silmek için burayı tıklatın. Bkz. Tesis Yönetimi ► 36.

•

Konumları Konfigüre Et
Bir siteye bağlı konumları eklemek, düzenlemek veya silmek için burayı tıklayın. Bkz. Konum Yönetimi ►
38.

Siteler listesi
Siteler listesi, kayıtlı siteleri ve onların aşağıdaki öğelerini gösterir
•

Name (Adı)
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•

Tanım

•

Code (Kod)

Bu alanların içeriklerini düzenlemek için, ilgili alanı seçin ve Düzenle düğmesini tıklayın.

Site Bilgileri
Site Bilgileri penceresi, siteye ait aşağıdaki ana verilerini gösterir:

6.2.2

•

Name (Adı)

•

Tanım

•

Code (Kod)

Bir site ekleme
1. Yeni bir site eklemek için Site Yönetimi ekranında Ekle'yi tıklayın.
Alanlar, Site Yönetimi alanları ► 36 bölümünde tarif edilmiştir.
2. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Kaydet düğmesini tıklayın. Site artık Siteler listesinde
sıralanmıştır.

Site Yönetimi alanları
Siteler listesi
Bu alanlar düzenlenemez. Düzenlemek veya silmek istediğiniz bir siteyi tıklayın.

Name (Adı)

Site adı

Tanım

Sitenin genel bir tanımı

Code (Kod)

Site kodu

Site Bilgileri

6.2.3

Name (Adı)

Site adı

Tanım

Sitenin genel bir tanımı

Code (Kod)

Site kodu

Tesis Yönetimi
Siteler ve Tesisler ekranında, kayıtlı tesisleri ve onların verilerini gösteren bir listeyi görüntülemek için Tesisler seçeneği
seçebilirsiniz.
1. Site Yönetimi ekranında, Tesis Yönetimi ekranına gitmek için Tesisleri Konfigüre Et düğmesini
tıklayın.
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A. Tesis Yönetimi araç çubuğu ►
37
B. Tesisler listesi ► 37
C. Hastane/Servis Bilgileri ► 37

Tesis Yönetimi araç çubuğu
Tesis
•

Ekle
Bkz. Veri ekleme ► 12.

•

Düzenle
Bkz. Verileri düzenleme ► 12.

•

Sil
Bkz. Verilerin silinmesi ► 12.

Tesisler listesi
Tesisler listesinde kayıtlı tesisler için öğeler gösterilir:
•

Name (Adı)

•

Tanım

•

Code (Kod)

Bu alanların içeriklerini düzenlemek için, ilgili alanı seçin ve Düzenle düğmesini tıklayın.

Hastane/Servis Bilgileri
Tesis Bilgileri penceresi ile seçili profilin aşağıdaki öğeleri gösterilir:
•

Name (Adı)

•

Tanım

•

Örneğin, tesisin atandığını siteyi tanımlamak için kod

•

Site

•

Konum türleri
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6.2.3.1

Bir tesis ekleme
Konfigürasyonunuz Konum türleri içeriyorsa, tesisleriniz için seçmeden önce bunları oluşturmanız gerekir. Bkz. Bir konum
ekleme ► 39.
1. Site Yönetimi ekranında Konfigürasyon - Tesisler seçeneğini tıklayın. Bu sizi Tesis Yönetimi
ekranına götürür.
2. Yeni bir tesis eklemek için Ekle düğmesini tıklayın.
Alanlar, Tesis Yönetimi alanları ► 38 bölümünde tarif edilmiştir.
3. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Kaydet düğmesini tıklayın. Tesis artık Tesisler listesinde
belirtilir.

Tesis Yönetimi alanları
Konumlar listesi

Name (Adı)

Tesis adı

Tanım

Tesisin genel bir tanımı

Code (Kod)

Tesisin kodu

Hastane/Servis Bilgileri

6.2.4

Name (Adı)

Tesis adı

Tanım

Tesisin genel bir tanımı

Code (Kod)

Tesis kodu; örneğin tesisin atandığı siteyi tanımlamak için

Site

Tesisin atanmış olduğu site

Konum türleri

Tiplerin açılan listesi. Bu tiplerin önceden Konum Yönetimi ekranında tanımlanması gerekir.

Konum Yönetimi
Siteler ve Tesisler ekranında, kayıtlı tesisleri ve onların verilerini gösteren bir listeyi görüntülemek için Konumlar
seçeneği seçebilirsiniz.
1. Site Yönetimi ekranında, Konum Yönetimi ekranına gitmek için Konumları Konfigüre Et seçeneğini
tıklayın.
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A. Konum Yönetimi araç
çubuğu
B. Konumlar listesi
C. Konum Ayrıntıları

Konum listesi ekranın sol tarafında görüntülenir ve seçilen konumla ilgili ayrıntılar sağ tarafta düzenlenebilir.

6.2.4.1

Bir konum ekleme
1. Site Yönetimi ekranında, Konfigürasyon - Konumlar seçeneğini tıklayın. Bu sizi Konum Yönetimi
ekranına götürür.
2. Yeni bir konum eklemek için Ekle düğmesini tıklayın. (Bkz. Veri ekleme ► 12.)
Alanları aşağıda açıklanan şekilde doldurun.
Konum Ayrıntıları

Name (Adı)

Konum adı

Tanım

Konumun genel bir tanımı

Code (Kod)

Konum kodu, örneğin konumun atandığı tesisi tanımlamak için

3. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Kaydet düğmesini tıklayın. Konum artık Konumlar listesinde
belirtilir.

6.3

Cihaz Yönetimi
Cihaz Yönetimi sekmesini tıkladığınızda, kayıtlı cihazları, seri numaralarını, AccuLink'e son bağlandıkları zamanı ve bireysel
verilerini gösteren bir listeyle birlikte Cihaz Yönetimi ekranı gösterilir.
Bu ekranda, cihazları ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz.
Burası aynı zamanda test fonksiyonlarını konfigüre etme ekranını seçebileceğiniz ve cihazlar için yeni ürün bilgisini indirmek
için bir sihirbazı başlatabileceğiniz yerdir.
Bir veya daha fazla cihazın konfigürasyonunu ayarladı veya değiştirdiyseniz, ilgili cihazları güncellemeniz gerekir. Bkz.
AccuScreen'de veri güncelleme ► 13.
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6.3.1

Cihaz Yönetimi
A. Cihaz Yönetimi araç çubuğu ►
40
B. Cihazlar listesi ► 41
C. Bireysel Ayarlar ► 41
D. Genel Konfigürasyon ► 41
E. Sistem bilgisi ► 41

Cihaz Yönetimi araç çubuğu
Cihaz
•

Ekle
Bkz. Veri ekleme ► 12.

•

Düzenle
Bkz. Verileri düzenleme ► 12.

•

Sil
Bkz. Verilerin silinmesi ► 12.

Konfigürasyon
•

ABR
Bkz. ABR'yi konfigüre etme ► 43

•

DPOAE
Bkz. DPOAE'yi konfigüre etme ► 45

•

Ürün Bilgisi
Bkz. Ürün bilgisini konfigüre etme ► 47

40
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Cihazlar listesi
Cihazlar listesi, cihazın aşağıdaki öğelerini gösterir:
•

Name (Adı)

•

Seri numarası

•

Son Görüldüğü Tarih, son AccuLink bağlantısının tarihi

Bireysel Ayarlar
Bireysel Ayarlar penceresi, cihazın ana verilerini gösterir:
•

Name (Adı)

•

Seri numarası

•

Code (Kod)

•

Site

•

Dil ayarı

Genel Konfigürasyon
Genel Konfigürasyon penceresi, aşağıdakiler için cihazın ayarlarını gösterir:
•

Ekran Zamanaşımı

•

Güç Zamanaşımı

•

Kalibrasyon/Beklet

•

Test Sonucu Terimleri

•

Veri Silme

•

ABR'yi Otomatik Başlat

•

TEOAE Prop Yerleşim Asistanı

Sistem bilgisi
Sistem bilgisi penceresi, cihazın aşağıdaki verilerini gösterir:

6.3.2

•

AccuLink tarafından Son Görüldüğü Tarih

•

Son Güncellenen ürün bilgisi

•

Donanım Sürümü

•

Ürün Bilgisi Sürümü

Bir cihaz ekleme
1. Yeni bir cihaz eklemek için Cihaz Yönetimi ekranında Ekle'yi tıklayın.

2. Yeni cihaz için geçerli olması gereken konfigürasyon ayarlarını girin. Konfigürasyon sekmesi varsayılan
olarak etkindir. Alanlar, Konfigürasyon sekmesi ► 42 bölümünde tarif edilmiştir.
3. Kullanıcı Ataması sekmesini tıklayın ve yeni cihazı kullanabilmesi gereken kullanıcıları seçin. Alanlar,
Kullanıcı Ataması sekmesi ► 43 bölümünde tarif edilmiştir.
4. Tesisler sekmesini tıklayın ve yeni cihaza kopyalanması gereken tesisleri seçin. Alanlar, Tesisler
sekmesi ► 43 bölümünde tarif edilmiştir.
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5. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Kaydet düğmesini tıklayın. Cihaz artık Cihazlar listesinde
belirtilir.

6.3.2.1

Konfigürasyon sekmesi
Cihaz Yönetimi alanları
Bireysel Ayarlar

Name (Adı)

Cihaz adı

Seri

Cihazın seri numarası

Code (Kod)

Cihazın kodu

Site

Cihazın bağlı olduğu site

Dil

Cihazın dil ayarı

Genel Konfigürasyon

Ekran Zamanaşımı

Güç tasarrufu ayarı, belli bir süre kullanılmadığında ekranın otomatik olarak kapanacağı zamanı
tanımlar.

Güç Zamanaşımı

Güç tasarrufu ayarı, belli bir süre kullanılmadığında cihazın otomatik olarak kapanacağı zamanı
tanımlar.

Kalibrasyon/Beklet

Bu ayar, empedans kontrolü veya kullanıcının seçtiği ABR, testi duraklamasına ait maksimum
süreyi tanımlar. Bu süreden önce kabul edilebilir bir empedans seviyesinin elde edilmemesi veya
kullanıcının ABR'yi bu süreden daha uzun bir zaman boyunca duraklatması durumunda, test eksik
sonuç ile sona erer.

Test Sonucu
Terimleri

Test sonuçları için hangi terimlerin kullanılacağını belirler. Geçti/Kaldı veya NY/NYY (Net
Yanıt/Net Yanıt Yok) arasında seçim yapabilirsiniz.

Veri Silme

Verinin cihazdan silinip silinmediğini kontrol eder:
Manuel olarak
Başarılı indirmeden sonra
Bellek dolduğunda eski hastaları otomatik olarak silin (silmeden önce bir uyarı gösterilecektir)

42

ABR'yi Otomatik
Başlat

Empedans testi kabul edilebilir iken, empedans testi tamamlandıktan sonra ABR testinin
otomatik olarak başlatılıp başlatılmayacağını belirler. If Otomatik Başlatma Yok seçilirse,
kullanıcı empedans kontrolünden sonra testi başlatmak için Başlat düğmesine basmalıdır. If Yeşil
iken Otomatik Başlat veya Yeşil veya Sarı iken Otomatik Başlat seçildiğinde, ilgili empedans
seviyesinin ölçülmesi durumunda teste otomatik olarak başlanır.

TEOAE Prop
Yerleşim Asistanı

Onay kutusunun seçilmesi durumunda, TEOAE testleri sırasında prop yerleşimi görüntülenir.
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Sistem bilgisi

6.3.2.2

Son Görüldüğü Tarih

Son AccuLink bağlantısının tarihini gösterir.

Son Güncelleme

Seçili cihazın son güncellenme tarihini gösterir.

Donanım Sürümü

Seçili cihazın geçerli donanım sürümünü gösterir.

Ürün Bilgisi Sürümü

Seçili cihazın geçerli ürün bilgisi sürümünü gösterir.

Kullanıcı Ataması sekmesi
Kullanıcı Ataması

6.3.2.3

Kullanıcı Adı

AccuLink'te oluşturulan kullanıcıların bir listesini gösterir.

Cihaza
Kopyala

Seçili AccuScreen'i kullanmasına izni vermek istediğiniz kullanıcının yanındaki onay kutusunu
işaretleyin.

Tesisler sekmesi
Tesisler

6.3.3

Tesis

AccuLink'de oluşturulan tesislerin bir listesini gösterir.

Cihaza Kopyala

Seçili AccuScreen'i kopyalamak istediğiniz tesisin yanındaki onay kutusunu işaretleyin.

ABR'yi konfigüre etme
Bir ABR protokolünü oluşturmak ve varsayılan olarak AccuScreen cihazında yüklü olanla değiştirmek için Cihaz Yönetimi
ekranından ABR Konfigürasyonu seçeneğini tıklayabilirsiniz.
Bu ekranda, ABR protokollerini ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz.
1. Cihaz Yönetimi ekranında, ABR Konfigürasyonu ekranına gitmek için ABR'yi Konfigüre Et
düğmesini tıklayın.
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A. ABR Konfigürasyonu araç çubuğu
► 44
B. ABR Protokolleri listesi ► 44
C. Genel Bilgiler ► 44
D. ABR Konfigürasyonu ► 44

ABR Konfigürasyonu araç çubuğu
Test konfigürasyonu
•

Ekle
Bkz. Veri ekleme ► 12.

•

Düzenle
Bkz. Verileri düzenleme ► 12.

•

Sil
Bkz. Verilerin silinmesi ► 12.

ABR Protokolleri listesi
ABR Protokolleri listesi, kullanılabilir protokoller için aşağıdakileri gösterir:
•

Name (Adı)

•

Tanım

Genel Bilgiler
Genel Bilgiler penceresi, protokolün aşağıdaki ana verilerini gösterir:
•

Name (Adı)

•

Tanım

•

Test protokolünün gelişmiş veya temel taramaya izin verip vermediğini gösteren kategori.

ABR Konfigürasyonu
ABR Konfigürasyonu penceresi, aşağıdakiler için protokol ayarını gösterir:
•

44

ABR dB seviyesi.
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6.3.4

Bir ABR protokolü ayarı ekleme
1. Yeni bir ABR protokolü ayarı eklemek için ABR Konfigürasyonu ekranında Ekle düğmesini tıklayın.
Alanlar, ABR Konfigürasyonu alanları ► 45 bölümünde tarif edilmiştir.
2. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Kaydet düğmesini tıklayın. ABR protokolü artık ABR
Protokolleri listesinde belirtilir.

ABR Konfigürasyonu alanları
ABR Protokolleri listesi

Name (Adı)

Protokol ayarının adı.

Tanım

ABR protokolünün genel bir tanımı

Genel Bilgiler

Name (Adı)

Protokol ayarının adı.

Tanım

Protokolün genel bir tanımı

Kategori

Test protokollerinin gelişmiş veya basit tarama için izin verip vermediğini tanımlamayı için açılan
listeden seçin. Bu alan, özel test kategorisini kullanmak amacıyla kullanıcı profilleri izni vermek için
kullanılır. Bkz. Bileşenler ve İzinler ► 34.

ABR Konfigürasyonu

ABR Seviyesi

6.3.5

Testin gerçekleştirileceği dB seviyesini seçmek için açılan liste.

DPOAE'yi konfigüre etme
Bir DPOAE protokolünü oluşturmak ve varsayılan olarak AccuScreen cihazında yüklü olanla değiştirmek için Cihaz Yönetimi
ekranından DPOAE Konfigürasyonu seçeneğini tıklayabilirsiniz.
Bu ekranda DPOAE protokollerini ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz.
1. Cihaz Yönetimi ekranında, DPOAE Konfigürasyonu ekranına gitmek için DPOAE'yi Konfigüre Et
düğmesini tıklayın.
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A. DPOAE Konfigürasyonu araç
çubuğu ► 46
B. DPOAE Protokolleri listesi ►
46
C. Genel Bilgiler ► 46
D. DPOAE Konfigürasyonu ► 46

DPOAE Konfigürasyonu araç çubuğu
Test konfigürasyonu
•

Ekle
Bkz. Veri ekleme ► 12.

•

Düzenle
Bkz. Verileri düzenleme ► 12.

•

Sil
Bkz. Verilerin silinmesi ► 12.

DPOAE Protokolleri listesi
DPOAE Protokolleri listesi, aşağıdaki kullanılabilir protokolleri gösterir:
•

Name (Adı)

•

Tanım

Genel Bilgiler
Genel Bilgiler penceresi, protokolün aşağıdaki ana verilerini gösterir:
•

Name (Adı)

•

Tanım

•

Test protokolünün gelişmiş veya temel taramaya izin verip vermediğini gösteren kategori.

DPOAE Konfigürasyonu
DPOAE Konfigürasyonu penceresi, testin gerçekleştirildiği frekansların protokol ayarlarını gösterir.

46
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6.3.6

Bir DPOAE protokolü ayarı ekleme
1. Yeni bir DPOAE protokolü ayarı eklemek için DPOAE Konfigürasyonu ekranında Ekle düğmesini
tıklayın.
Alanlar, DPOAE Konfigürasyonu alanları ► 47 bölümünde tarif edilmiştir.
2. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Kaydet düğmesini tıklayın. DPOAE testi artık DPOAE
Protokolleri listesinde belirtilir.

DPOAE Konfigürasyonu alanları
DPOAE Protokolleri listesi

Name (Adı)

Protokol ayarının adı.

Tanım

DPOAE protokolünün genel bir tanımı

Genel Bilgiler

Name (Adı)

Protokol ayarının adı.

Tanım

Protokolün genel bir tanımı

Kategori

Test protokollerinin gelişmiş veya basit tarama için izin verip vermediğini tanımlamayı için açılan
listeden seçin. Bu alan, özel test kategorisini kullanmak amacıyla kullanıcı profilleri izni vermek için
kullanılır.. Bkz. Bileşenler ve İzinler ► 34.

DPOAE Konfigürasyonu

6.3.7

DPOAE Ön Ayarı

Testin gerçekleştirileceği dB seviyesini seçmek için açılan liste.

Ön Ayar Tanımı

Seçilen DPOAE protokolünün adını gösterir.

Ürün bilgisini konfigüre etme
Bir AccuScreen'deki ürün bilgisini konfigüre etmek için, önce son ürün bilgisi sürümünü indirmeniz gerekir.
1. Ürün bilgisi sihirbazını başlatmak için Cihaz Yönetimi ekranından Ürün Bilgisi simgesini tıklayın.

2. Son ürün bilgisi sürümünü içeren klasörü bulmak için gözatın.
3. Sonraki seçeneğini tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.
Son ürün bilgisini indirdikten sonra, AccuScreen cihaz(lar)ını güncellemeniz gerekir. Bkz. AccuScreen'de veri güncelleme ►
13.

6.4

Sistem Konfigürasyonu
Bir veya daha fazla cihaza gönderilecek olan sistem konfigürasyonunu ayarladı veya değiştirdiyseniz, ilgili cihazları
güncellemeniz gerekir. Bkz. AccuScreen'de veri güncelleme ► 13.
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Sistem Konfigürasyonu araç çubuğu
Konfigürasyon
•

Risk Faktörleri
AccuScreen'e indirilecek önceden tanımlı risk faktörlerini oluşturmak, düzenlemek veya silmek için
tıklayın. Bkz. Risk Faktörleri listesini konfigüre etme ► 49.

•

Yorumlar
AccuScreen'e indirilecek önceden tanımlı risk faktörlerini oluşturmak, düzenlemek veya silmek için
tıklayın. Bkz. Yorumlar listesini konfigüre etme ► 50.

•

Alan Kurulumu
AccuLink'te kullanılacak ve AccuScreen'e indirilecek hasta verilerini girmek için zorunlu alanları
tanımlamak için tıklayın. Bkz. Veri alan kurulumunu konfigüre etme ► 52.

•

Site ve Tesis Konfigürasyonu
AccuLink ve AccuScreen'deki Siteler ve Tesisler yönetim fonksiyonları etkinleştirmek veya devre dışı
bırakmak için tıklayın. Bkz. Site, Tesis ve Konum Yönetimi ► 34.

•

Veri Değişimi
Veri değişimi ile ilgili bilgileri girmek ve konfigüre etmek için tıklayın. Bkz. Veri değişimi ayarını konfigüre
etme ► 53.

6.4.1

Dil Konfigürasyonu
Ana Sistem Konfigürasyonu ekranının bu kısmında, örneğin Risk Faktörleri Yönetimi ekranında ilk gösterilen dil olan
AccuLink temel dili tanımlayabilirsiniz.

6.4.2

Veri Onayı
Ana Sistem Konfigürasyonu ekranının bu bölümünde, veriler başarıyla kaydedildiğinde veya silindiğinde mesaj alıp
almayacağınızı tanımlayabilirsiniz. Ayrıca verileri değiştirdiğinizde uyarı almayı da tercih edebilirsiniz.
Alanlar için açılan listelerden Evet veya Hayır seçeneğini seçin:
• Kaydetmeyi onaylama

6.4.3

•

Silmeyi onaylama

•

Veri modifikasyonu uyarısı

Rapor Konfigürasyonu
Hastane Logosu
Ana Sistem Konfigürasyonu ekranının bu kısmında, istediğiniz herhangi bir grafik dosyasını (.bmp) kullanarak, raporun
yerleşimine logonuzu ekleyebilirsiniz.
Bunu yapmak için:
1. Piksel boyutu maks. 647 x 416 olan bir .bmp dosyası oluşturun.
2. Dosyayı bulmak için Gözat... öğesine tıklayın.
3. Dosyayı içeri almak için Aç düğmesini tıklayın.
Logo, artık raporlarınızda gösterilir.
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Varsayılan logoyu kullanma
Sisteminizle birlikte sağlanan Otometrics logosunu kullanmak isterseniz, Varsayılan Logoyu Geri Yükle düğmesini tıklayın.

6.4.4

Risk Faktörleri listesini konfigüre etme
Risk Faktörü Yönetimi ekranında, Hasta Ayrıntıları Risk Faktörü listelerinde görüntülenecek ve seçilecek olan risk
faktörlerini oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Burası aynı zamanda risk faktörlerinin AccuScreen cihazlarına
indirilmesini etkinleştirebileceğiniz ve devre dışı bırakabileceğiniz yerdir.
Standart risk faktörleri örneğin eSP veya HiTrack ile senkronize edilebilir. İzleme sistemindeki listede bulunmayan risk
faktörlerinin senkronizasyon sırasında devre dışı bırakılacağını ve yeni hastalara atanamayacağını unutmayın.
1. Sistem Konfigürasyonu ekranında, Risk Faktörü Yönetimi ekranına gitmek için Risk Faktörleri
düğmesini tıklayın.
A. Risk Faktörü Yönetimi araç
çubuğu ► 49
B. Önceden Tanımlı Risk Faktörleri
listesi ► 49
C. Risk Faktörü Ayrıntıları ► 50
D. Çeviriler ► 50

Risk Faktörü Yönetimi araç çubuğu
Yorumlar
•

Ekle
Bkz. Veri ekleme ► 12.

•

Düzenle
Bkz. Verileri düzenleme ► 12.

•

Sil
Bkz. Verilerin silinmesi ► 12.

Önceden Tanımlı Risk Faktörleri listesi
Önceden Tanımlı Risk Faktörleri listesi, daha önce içe aktarılan veya oluşturulan risk faktörlerini gösterir.
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Risk Faktörü Ayrıntıları
Risk Faktörü Ayrıntıları penceresi, seçili risk faktörünü gösterir.

Çeviriler
Çeviriler penceresi, çevirinin hedef dilini seçmenizi ve risk faktörü metninin çevirisini hedef dile girmenizi sağlar.

6.4.4.1

Bir risk faktörü ekleme
1. Sistem Konfigürasyonu ekranında Risk Faktörleri düğmesini tıklayın. Bu sizi Risk Faktörü Yönetimi
ekranına götürür.
2. Yeni bir risk faktörü eklemek için Ekle düğmesini tıklayın.
Alanlar, Risk Faktörü Yönetimi alanları ► 50 bölümünde tarif edilmiştir.
3. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Kaydet düğmesini tıklayın. Risk faktörü artık Riski Faktörleri
listesine eklenir.

Risk Faktörü Yönetimi alanları
Önceden Tanımlı Risk Faktörleri listesi

Risk Faktörü

Risk Faktörü Ayrıntıları bölümündeki Adı alanında tanımlandığı gibi, risk faktörünün adı.

Risk Faktörü Ayrıntıları

Name (Adı)

Kısa, açıklayıcı bir ad girin.

Tanım

Risk faktörünün daha uzun bir tanımını girin.

Etkin

Bu risk faktörünün Hasta Editörü > Riskler listesindeki seçim için ve seçilen AccuScreens cihazlarına
indirilmek için etkin mi yoksa devre dışı mı olduğunu belirleyin.
• Evet: Bu riski faktörü etkindir.
•

No: Bu riski faktörü devre dışıdır.

Çeviri

6.4.5

Dil

Çeviri için hedef dili seçmek için açılan liste

Name (Adı)

Seçili risk faktörünün bir çevirisini ekleme alanı

Yorumlar listesini konfigüre etme
Önceden Tanımlı Yorum Yönetimi ekranında, Hasta Editörü > Yorumlar listelerinde görüntülenecek ve seçilecek olan
yorumları oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Burası aynı zamanda risk faktörlerinin AccuScreen cihazlarına
indirilmesini etkinleştirebileceğiniz ve devre dışı bırakabileceğiniz yerdir.
1. Sistem Konfigürasyonu ekranında, Önceden Tanımlı Yorum Yönetimi ekranına gitmek için
Yorumlar düğmesini tıklayın.
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A. Önceden Tanımlı Yorum
Yönetimi araç çubuğu ► 51
B. Önceden Tanımlı Yorumlar listesi
► 51
C. Önceden Tanımlı Yorum ► 51
D. Çeviri ► 51

Önceden Tanımlı Yorum Yönetimi araç çubuğu
Yorumlar
•

Ekle
Bkz. Veri ekleme ► 12.

•

Düzenle
Bkz. Verileri düzenleme ► 12.

•

Sil
Bkz. Verilerin silinmesi ► 12.

Önceden Tanımlı Yorumlar listesi
Önceden Tanımlı Yorumlar listesi, daha önce oluşturulan yorumları gösterir.

Önceden Tanımlı Yorum
Önceden Tanımlı Yorum penceresi, seçilen yorumu gösterir.

Çeviri
Çeviriler penceresi, çevirinin hedef dilini seçmenizi ve yorum metninin çevirisini hedef dile girmenizi sağlar.

6.4.5.1

Bir yorum ekleme
1. Sistem Konfigürasyonu ekranında, Yorumlar düğmesini tıklayın. Bu sizi Önceden Tanımlı Yorum
Yönetimi ekranına götürür.
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2. Yeni bir yorum eklemek için Ekle düğmesini tıklayın.
Alanlar, Önceden Tanımlı Yorum Yönetimi alanları ► 52 bölümünde tarif edilmiştir.
3. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Kaydet düğmesini tıklayın. Yorum artık Önceden Tanımlı
Yorumlar listesinde belirtilir.

Önceden Tanımlı Yorum Yönetimi alanları
Önceden Tanımlı Yorumlar listesi

Yorum

Yorum tanımı

Önceden Tanımlı Yorum

Yorum

Yorumu ekleme ve görüntüleme alanı

Etkin

Bu yorumun Hasta Editörü > Hasta Yorumları listesindeki seçim için ve seçilen AccuScreen
cihazlarına indirilmek için etkin mi yoksa devre dışı mı olduğunu belirleyin.
• Evet: Bu yorum etkin.
•

No: Bu yorum devre dışı.

Çeviri

Dil

Çeviri için hedef dili seçmek için açılan liste

Çeviri

Seçili yorumun bir çevirisini ekleme alanı

6.4.6

Veri alan kurulumunu konfigüre etme

6.4.6.1

Ana Hasta Konfigürasyonu ekranı
Hastanın Kimliği Konfigürasyonu
Sistem gereksinimlerinize uygun Hastanın Kimliği konfigürasyon kuralını seçmek için açılan listeyi tıklatın. Hasta Editörü
ekranına veya AccuScreen'e bir Hastanın Kimliği girildiğinde, bu kurala uyması gerekir.

6.4.6.2

Alet Hasta Listesi Sıralaması
Bu bölümde, hasta listelerinin nasıl sıralandığını tanımlayabilirsiniz.
Sıralamanın dayandırılacağı kriterleri tanımlamak için birincil ve ikincil önceliği seçin. Aşağıdaki örneğe bakın.
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6.4.6.3

Zorunlu Grup seviyeleri
Bu bölümde, AccuScreen ve AccuLink'te hangi alanların zorunlu olarak ayarlanacağını tanımlayabilirsiniz. Zorunlu bir alan,
doldurulması gereken bir alandır.
Listenin altında bazı "Kullanılabilir alanlar" bulacaksınız. Bunları daha fazla grup seviyesi ayarlamak için kullanabilirsiniz
Alandaki metni seçtiğiniz bir başlıkla değiştirmek için silin.
Kullanım sırasında hasta kaydı oluşturduğunuzda, yeni hasta kaydını kaydetmek için tüm zorunlu alanları doldurmanız
gerekir.

Hastalar ve Testler > Hasta Editörü ekranındaki zorunlu alanlar açık sarı renktedir ve önlerinde bir
kırmızı ok bulunur.
Zorunlu Grup Seviyeleri

Alan Adı

Hastalar ve Testler > Hasta Editörü ekranında gösterilen alan adlarının bir listesi.
Listenin alt tarafında Kullanılabilir Alan adı altındaki alanlar, listeye özelleştirilmiş alanlar eklemenizi
mümkün kılar.
Bu alanları yeniden adlandırmak için imleci alana getirin ve alanın adını değiştirin.

Etkin

Alanı AccuScreen'de zorunlu olarak ayarlamak için tıklayın.

Zorunlu
Gruplar

Öncelik 1, öncelik 2 veya öncelik 3 ile zorunlu olarak tanımlamak için tıklayın.
Bu, örneğin tarayıcı, hasta için öncelik 1 alanına bir değer giremediğinde, öncelik 2 olarak ayarlanmış
alanın doldurulması gerektiği anlamına gelir.

AccuScreen'deki bir hasta verisinin doldurulamayan zorunlu alanları varsa, bu verileri AccuLink'teki Hastalar ve Testler >
Hasta Editörü ekranında görüntüleyebilirsiniz. Bu verileri düzenlemek istiyorsanız, AccuLink'teki zorunlu alanları
doldurmanız gerekir.

6.4.7

Kullanıcı ve Profilleri Konfigüre Etme
Kullanıcı ve Profil Konfigürasyonu ekranında, kullanıcı güvenlik ayarlarını konfigüre edebilirsiniz.
•

Sistem Konfigürasyonu sekmesini tıklayın ve ardından Kullanıcı ve Profil Konfigürasyonu'nu tıklayın.
Kullanıcı Yönetimi Konfigürasyonu

AccuLink Kilitleme
Süresi

Oturum açma başarısız olduğunda AccuLink'i kilitleme
3 kez yanlış parola girildikten sonra AccuLink'in kaç dakika kilitli kalacağını girin.

eSP ile
Parola Güvenlik
Kuralı

6.4.8

Parola kuralı ayarlama
Sistemi, kullanıcı parolaları için bir minimum karmaşıklık seviyesini zorunlu tutacak şekilde
ayarlayabilirsiniz.
Seç Yok, Basit veya Karmaşık. Seçilen kuralın tanımı alanın altında görüntülenir.

Veri değişimi ayarını konfigüre etme
AccuLink'te verileri içe veya dışa aktarabilmeniz için, önce veri değişimini konfigüre etmeniz gerekir.
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1. Sistem Konfigürasyonu'nu seçin ve Veri Değişimi simgesini tıklatın.

2. Alanları doldurun ve yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Kaydet düğmesini tıklayın.

6.4.8.1

eSP alanlarını konfigüre et
eSP Konfigürasyonu

eSP Uzak Adresi

Sistem konfigürasyonunuzu içe aktardığınız ve hasta verilerini dışa aktardığınız eSP sisteminin
web adresini girin.

Site

Hastanenizin ait olduğu sitenin kodunu girin.

eSP Kullanıcı Konfigürasyonu

Varsayılan Kullanıcı
Profili

eSP'den içe aktarılan tüm yeni kullanıcılara atamak istediğiniz AccuLink kullanıcı profilini
seçin.

Varsayılan Parola

Bu parola, eSP'den indirilen tüm yeni kullanıcılar için geçerlidir.
Gerekirse yeni bir parola girin. Varsayılan Parola Test'tir.
Sistem yöneticisi Kullanıcılar ve Profiller altında özelleştirilmiş parolalar atayabilir. Bireysel
yeni kullanıcının Ayarlarım altından parolayı değiştirmesi gerekir.

Sistem Güvenliği

Yedekleme Klasörü

AccuLink'in veritabanı yedekleme dosyasını yerleştirmek istediğiniz klasör adını girin.
Ağdaki bir diske kaydediyorsanız, UNC adını kullanın, örneğin \\Ağ\Sunucu_adı\Klasör_adı.

6.4.8.2

HiTrack alanlarını konfigüre et
Çekme Listesi İçe Aktarma Konfigürasyonu

Varsayılan Site

HiTrack çekme listelerinden gelen hastanelere atanacak siteyi seçin. Hiçbir site seçilmezse,
AccuLink bir hastane seçim listesi içe aktarıldığında varsayılan siteyi otomatik olarak
oluşturur.

Varsayılan Kullanıcı
Profili

HiTrack çekme listelerinden gelen kullanıcılara atanacak AccuLink kullanıcı profilini seçin.

Varsayılan Kullanıcı
Parolası

Bu parola, HiTrack'ten indirilen tüm yeni kullanıcılar için geçerlidir.
Gerekirse yeni bir parola girin. Varsayılan Parola Test'tir.
Sistem yöneticisi Kullanıcılar ve Profiller altında özelleştirilmiş parolalar atayabilir. Bireysel
yeni kullanıcının Ayarlarım altından parolayı değiştirmesi gerekir.

Varsayılan İçe Aktarım
Klasörü
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HiTrack'ten çekme listelerini içe aktarmak istediğiniz klasörü girin.
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HiTrack Dışa Aktarım Konfigürasyonu

Varsayılan Dışa
Aktarım Verileri

HiTrack Dışa Aktarma sihirbazında dışa aktarılacak veriler olarak sunulan verileri seçin.
"Tüm hastalar" seçeneği AccuLink'teki tüm hasta ve test verilerini dışa aktarır.
"Değiştirilen hastalar" seçeneği AccuLink'te son HiTrack dışa aktarımından bu yana
değiştirilmiş olan tüm hasta ve test verilerini dışa aktarır.
"Seçilmiş hastalar" hasta test tarayıcısında seçilen hasta kayıtlarını tüm testleri ile birlikte
dışa aktarır.

Dışa Aktarım Klasörü

6.4.8.3

HiTrack'e aktarılmak üzere, veriyi AccuLink'ten dışa aktaracağınız klasörü seçin.

Oz7 alanlarını konfigüre et
Oz7 Konfigürasyonu

Varsayılan Dışa
Aktarım Verileri

Oz7 Dışa Aktarma sihirbazında dışa aktarılacak veriler olarak sunulan verileri seçin.
"Tüm hastalar" seçeneği AccuLink'teki tüm hasta ve test verilerini dışa aktarır.
"Değiştirilen hastalar" seçeneği AccuLink'te son Oz7 dışa aktarımından bu yana değiştirilmiş
olan tüm hasta ve test verilerini dışa aktarır.
"Seçilmiş hastalar" hasta test tarayıcısında seçilen hasta kayıtlarını tüm testleri ile birlikte dışa
aktarır.

Dışa Aktarım Klasörü

6.4.8.4

Oz7'ye aktarılmak üzere, veriyi AccuLink'ten dışa aktaracağınız klasörü seçin.

XML alanlarını konfigüre et
XML İçe Aktarma Konfigürasyonu

Varsayılan Kullanıcı
Profili

Varsayılan kullanıcı profilini girin. Bu profil, bir XML dosyasından indirilen tüm yeni
kullanıcılara atanır.

Varsayılan Kullanıcı
Parolası

Bu parola, bir XML dosyasından indirilen tüm yeni kullanıcılar için geçerlidir.
Gerekirse yeni bir parola girin. Varsayılan Parola Test'tir.
Sistem yöneticisi Kullanıcılar ve Profiller altında özelleştirilmiş parolalar atayabilir. Bireysel
yeni kullanıcının Ayarlarım altından parolayı değiştirmesi gerekir.

İçe Aktarım Klasörü

Otometrics - MADSEN AccuLink

XML veri dosyalarını içe aktaracağınız klasörü girin.

55

6 AccuLink ve AccuScreen'i konfigüre etme

XML Dışa Aktarma Konfigürasyonu

Varsayılan Dışa
Aktarım Verileri

XML Dışa Aktarım sihirbazında dışa aktarılacak veri olarak sunulacak verileri seçin.
"Tüm hastalar" seçeneği AccuLink'teki tüm hasta ve test verilerini dışa aktarır.
"Değiştirilen hastalar" seçeneği AccuLink'te son XML dışa aktarımından bu yana değiştirilmiş
olan tüm hasta ve test verilerini dışa aktarır.
"Seçilmiş hastalar" hasta test tarayıcısında seçilen hasta kayıtlarını tüm testleri ile birlikte
dışa aktarır.

Dışa Aktarım Klasörü

6.4.8.5

XML'ye aktarılmak üzere, AccuLink'ten veriyi dışa aktaracağınız klasörü girin.

pathTrack Konektörü alanları
pathTrack Konfigürasyonu

6.5

pathTrack Sunucu Adresi

PathTrack verilerini dışa aktaracağınız sunucunun adresini girin.

Gönderici NO

İzleme merkezinin sağladığı hastane NO.

Ayarlarım
Sistem yöneticisi, Kullanıcı Yönetimi ekranındaki Özel Kullanıcı Ayarları bölümündeki bir kullanıcıya bir parola atadığında,
kullanıcının Ayarlarım seçeneğine gidip, özelleştirilmiş bir parola seçmesi gerekir.
Ayarlarım alanları

Parola

Kullanıcı tarafından AccuScreen ve AccuLink'e erişmek için tanımlanan parolayı değiştirmesi gerekir.
Kullanıcı parolayı unutursa, sadece Sistem Yöneticisi Kullanıcı Yönetimi ekranındaki bölüm Özel Kullanıcı
Ayarları bölümünde yer alan Parola ve Doğrulama alanlarında yeni bir parola tanımlayabilir.

Dikkat • Kullanıcının büyük harfle veya rakamla başlayan bir parola tanımlamasını öneririz, çünkü
bir kullanıcı AccuScreen'de bir parola girdiğinde, AccuScreen parola alanı otomatik olarak büyük
harf ekler.

Bkz. Kullanıcı parolaları ► 32.
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Doğrulama

Kullanıcı tarafından AccuScreen ve AccuLink'e erişmek için tanımlanan parolanın doğrulaması.

AccuLink
Dili

Bu alan, bireysel kullanıcının AccuLink'teki dil ayarını tanımlar. Gösterilen diller listesinden seçim yapmak
için açılan oku tıklatın.
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Ek 1

Ek 1

Güvenlik Bilgileri

Güvenlik Bilgileri
Bu kullanma kılavuzu AccuScreen'in güvenli çalışmasını sağlamak için izlenmesi gereken bilgiler ve ikazlar içerir. Varsa yerel
yasalar ve yönetmeliklere de daima uyulmalıdır.

Ek 1.1

Güvenlik Sembolleri
93/42/EEC sayılı Tıbbi Cihazlar Direktifi ve RoHS Direktifine (2011/65/EC) uygundur.

Ek 1.2

İkaz notları - AccuLink
İkaz • Aşağıdaki koşullar veya uygulamalar hastaya ve/veya kullanıcı açısından yaralanma veya tehlikeye neden
olabilir:

•

Not 1:
EN 60601-1-1'e uymak için, bilgisayar ve yazıcının, hastanın ulaşamayacağı bir yere, yani en az 1,5 metre/5 fit uzağına
yerleştirilmesi gerekir.

Ek 1.3

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

Ek 1.3.1

Üreticinin sorumluluğu
Üretici cihazın güvenliği, sağlamlığı ve performansı üzerindeki etkiler konusunda yalnızca aşağıdaki durumlarda sorumlu
tutulabilecektir:
•

Tüm montaj işlemleri, uzatmalar, yeniden ayarlamalar, modifikasyonlar ya da onarımlar ekipman üreticisi tarafından
veya üreticinin yetkilendirdiği personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

•

Ekipmanın bağlandığı elektrik tesisatı EN/IEC gerekliliklerine uygun olmalıdır.

•

Cihaz yalnızca kullanım talimatlarına uygun kullanılmalıdır.

Üretici başka şahıslarca servis gören ya da tamir edilen cihazın çalışma güvenliği, sağlamlığı ve performansı konusunda her
türlü sorumluluğu reddetme hakkını saklı tutar.
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