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QuikRead go® Instrument software 7.5.1 release note  

 

Uudet analyytit 

- QuikRead go wrCRP ja wrCRP+Hb. 

 

Suojausasetukset: Käyttäjän tunnistus 

- Uusi toiminto, Suojausasetukset, on käytettävissä kohdassa Asetukset > Mittauksen kulku > Ylläpito 
> Hallinta-asetukset > Suojausasetukset. 

- Kun suojausasetukset ovat käytössä (ON), käyttäjällä on oltava salasanalla suojattu käyttäjätili, johon 
on kirjattu käyttäjätunnus ja koko nimi.   

- Käytössä on kolme käyttäjätasoa: 
- Pääkäyttäjä:  

o vain yksi kullekin laitteelle, käyttäjätunnus on ADMIN. Nimeä ei voi muokata.  
o ohjattua aloitustoimintoa aloitettaessa QuikRead go pyytää luomaan 

pääkäyttäjäsalasanan. 
- Valvoja 

o käyttäjällä on kaikki oikeudet lukuun ottamatta tehdasasetusten palautusta ja 
suojauslokien poistamista. 

- Normaali käyttäjä 
o käyttäjä voi määrittää käyttäjäkohtaisia asetuksia. 
o käyttäjä voi tarkastella QC- ja LIS-offline-tuloksia sekä valinnaisesti vanhoja 

potilastuloksia. 
o käyttäjä voi lisätä paikallisesti uusia QC-eriä laadunvalvontamittausta tehtäessä ja jos 

QC-tarkistus on käytössä (ON).   
o käyttäjä voi tarkastella virhelokia ja siirtää lokin USB-tallennuslaitteeseen. 
o toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaana. 

- Kaikilla käyttäjillä on käyttäjänimi ja oma salasana. Kukaan ei näe muiden käyttäjien salasanoja. 
- Jos suojausasetukset ovat käytössä, profiilit eivät ole käytössä. 
- Tehdasasetusten palautus poistaa kaikki normaalit käyttäjätilit ja valvojatilit, tyhjentää suojauslokit ja 

palauttaa pääkäyttäjäsalasanan oletusarvoon QRGOSET. Pääkäyttäjäsalasanan voi vaihtaa 
ohjatussa aloitustoiminnossa, joka alkaa automaattisesti tehdasasetusten palautuksen jälkeen. 

 
Suojausasetukset: Kirjautumistoiminto 

- Istunnon käyttämättömyysajastin on itsenäinen asetus, joka toimii täysin erillään virransäästötilan 
ajastimesta. Käyttämättömyysajastin asetetaan kohdassa Suojausasetukset: Uloskirjauksen 
aikakatkaisu. Aika voi olla 5–60 min. 

- Kun istunnon käyttämättömyysajastimen aika täyttyy, laite kirjaa käyttäjän ulos. 
- Jos Täysi valmiustila on otettu käyttöön Virransäästö-kohdassa, QuikRead go kirjaa käyttäjän ulos 

siirtyessään lepotilaan. 
- Käyttäjä voi myös kirjautua ulos manuaalisesti. 
- Hätätilamittaus voidaan tehdä kirjautumalla sisään pelkällä käyttäjätunnuksella, salasanaa ei tarvita. 

 
Poista QC-erät 

- Pääkäyttäjä (ja valvoja, jos suojausasetukset ovat käytössä (ON)) voi muokata tai poistaa QC-eriä 

paikan päällä. Edellyttää salasanaa. 

- Tämä ei ole mahdollista POCT1-A2-yhteydellä liitetyillä QuikRead go -laitteilla. 

 

Virransäästö 

- Kannen sulkemisajaksi ja täyden valmiustilan ajaksi voidaan asettaa vähintään 1 minuutti. 

- Kaikki vaihtoehdot ovat 1, 5, 10, 15 ja 20 minuuttia. 
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Uudet kielet 

- Latvian kieli on lisätty. 

 

LIS-kysymykset 

- Paikallista käyttäjien hallintaa ja POCT1-A2:ta voidaan käyttää samanaikaisesti, mutta kun POCT1-
A2-kirjautuminen on käytössä, paikallinen käyttäjien hallinta ei ole käytössä. 

 
Laitteen lokit 

- Erilliset tiedostot virhelokeille (Asetukset / Mittauksen kulku / Ylläpito / Virheloki), laitteen lokeille 
(Asetukset / Mittauksen kulku / Ylläpito / Ylläpitolokit / Laitteen lokit) ja suojauslokeille (Asetukset / 
Mittauksen kulku / Ylläpito / Ylläpitolokit / Suojauslokit). 

- Kun Suojausasetukset ovat käytössä (ON), pääkäyttäjä voi poistaa suojauslokit. Tämä on tarpeen 
esimerkiksi silloin, kun laite lähetetään huoltoon. Suojauslokit sisältävät tietoa QR go -laitteen ja LIS-
järjestelmän välisestä liikenteestä. Kun Suojausasetukset ovat pois käytöstä (OFF), suojauslokeja ei 
voi poistaa. 

- Laitteen lokeja ei voi poistaa. Ne sisältävät tärkeää tietoa, jota tarvitaan, jos laite on lähetettävä 
huoltoon. 


