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QuikRead go® Instrument software 7.5.1 release note 

 

 

Nové analyty 

- Kontroly QuikRead go wrCRP a wrCRP+Hb. 

 

Nastavení zabezpečení: Ověřování uživatelů 

- Nová funkce Nastavení zabezpečení je k dispozici v nabídce Nastavení > Průběh měření > Údržba > 
Nastavení správce > Nastavení zabezpečení. 

- Když je nastavení zabezpečení zapnuto, musí mít uživatelé vytvořený uživatelský účet s ID obsluhy, 
celým jménem a heslem.   

- Existují tři úrovně uživatelů: 
- Správce:  

o pouze jeden uživatel na nástroj, ID obsluhy je ADMIN. Jméno nelze měnit.  
o při spuštění průvodce nastavením požádá přístroj QuikRead go o vytvoření hesla 

správce. 
- Odpovědný pracovník 

o má přístup ke všem možnostem kromě obnovení výrobního nastavení a mazání 
bezpečnostních protokolů. 

- Normální uživatel 
o může nastavovat určitá nastavení, 
o vidí výsledky QC a LIS offline a volitelně i starší výsledky pacientů, 
o při měření kontroly kvality může lokálně přidávat nové šarže QC (při zapnutí kontroly QC 

na hodnotu ON),   
o může uložit registr chyb a přenést ho na ukládací zařízení USB, 
o má nedostupné funkce zobrazeny šedou barvou. 

- Všichni uživatelé mají uživatelské jméno a vlastní heslo. Nikdo nevidí hesla jiných uživatelů. 
- Při zapnutí bezpečnostních nastavení se nepoužívají profily. 
- Obnovení výrobního nastavení odstraní všechny účtu normálních uživatelů a odpovědných 

pracovníků, vymaže bezpečnostní protokoly a vynuluje hesla správců na výchozí hodnotu 
QRGOSET. Heslo správce lze změnit v průvodci nastavením, který je po obnovení výrobního 
nastavení spuštěn automaticky. 

 
Nastavení zabezpečení: Funkce přihlášení 

- Časovač neaktivity relace je samostatné nastavení, nezávislé na časovači hibernace Úspora 
napájení. Časovač neaktivity se nastavuje funkcí Nastavení zabezpečení: Časový limit odhlášení. 
Rozsah je 5–60 min. 

- Po vypršení časovače neaktivity relace bude uživatel odhlášen. 
- Pokud je zapnuta možnost Plný pohotovostní režim (v části Úspora napájení) bude uživatel odhlášen, 

jakmile přístroj QuikRead go přejde do režimu spánku. 
- Uživatel se také může odhlásit ručně. 
- Nouzové měření je možné i po přihlášení s ID obsluhy bez hesla. 

 
Mazání šarži QC 

- Správce (při zapnutí nastavení zabezpečení i odpovědný pracovník) může šarže QC upravovat nebo 

mazat na místě. Vyžaduje heslo. 

- Toto není možné při připojení přístroje QuikRead go s funkcí POCT1-A2. 

 

Úspora napájení 

- Dobu zavření víčka a dobu do plného pohotovostního režimu lze zkrátit na 1 minutu. 

- Možné hodnoty jsou 1, 5, 10, 15 a 20 minut. 
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Nové jazyky 

- Byla přidána lotyština. 

 

Potíže týkající se LIS 

- Funkce místní správy uživatelů a POCT1-A2 lze používat souběžně, ale když je povoleno přihlášení 
POCT1-A2, nebude místní správa uživatelů funkční. 

 
Protokoly přístroje 

- Samostatné soubory registru chyb (Settings / Measurement flow / Maintenance / Error log), protokoly 
přístroje (Settings / Measurement flow / Maintenance / Maintenance logs / Instrument logs) 
a bezpečnostní protokoly (Settings / Measurement flow / Maintenance / Maintenance logs / Security 
logs). 

- Když je možnost Nastavení zabezpečení nastavena na hodnotu ZAPNUTO, může správce mazat 
bezpečnostní protokoly. To je třeba například při posílání přístroje do servisu. Bezpečnostní protokoly 
obsahují data o provozu mezi systémy QR go a LIS. Pokud je možnost Nastavení zabezpečení 
nastavena na hodnotu VYPNUTO, nelze bezpečnostní protokoly vymazat. 

- Protokoly přístroje nelze vymazat. Obsahují důležité informace potřebné při případném odesílání 
přístroje do servisu. 


