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QuikRead go® Instrument software 7.5.1 release note  

 

Nye analytter 

- QuikRead go wrCRP og wrCRP+Hb. 

 

Sikkerhetsinnstillinger: Brukergodkjenning 

- En ny funksjon Sikkerhetsinnstillinger er tilgjengelig under Innstillinger > Målingsflyt > Vedlikehold > 
Administratorinnstillinger > Sikkerhetsinnstillinger. 

- Når Sikkerhetsinnstillingene er satt til ON (PÅ), må brukerne få opprettet en brukerkonto med 
operatør-ID, fullt navn og passord.   

- Tre brukernivåer er i bruk: 
- Admin:  

o bare én per instrument, operatør-ID er ADMIN. Navnet kan ikke endres.  
o Når du starter Oppsettveiviseren, ber QuikRead go om at du oppretter et 

administratorpassord. 
- Tilsynsansvarlig 

o har tilgang til alt, bortsett fra å kunne utføre tilbakestilling til fabrikkinnstillinger (Reset 
fabrikkinnstillinger) og sletting av sikkerhetslogger. 

- Normal bruker 
o kan angi brukerspesifikke innstillinger. 
o kan se frakoblede QC- og LIS-resultater og eventuelle gamle pasientresultater. 
o kan legge til nye QC-lotlister lokalt under gjennomføring av Kvalitetskontroll-måling, hvis 

QC-kontroll er satt til ON (PÅ).   
o kan se feilmeldingslogg og overføre loggen til en USB-stasjon. 
o funksjoner som ikke er tilgjengelige, er nedtonet. 

- Alle brukere har et brukernavn og et eget passord. Ingen kan se andres passord. 
- Profiler vil ikke være i bruk når Sikkerhetsinnstillinger er aktivert. 
- Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger (Reset fabrikkinnstillinger) fjerner alle vanlige bruker- og 

tilsynsansvarligkontoer, sletter sikkerhetslogger og tilbakestiller administratorpassord til 
standardverdien QRGOSET. Administratorpassordet kan endres i oppsettveiviseren som starter 
automatisk etter en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger (Reset fabrikkinnstillinger). 

 
Sikkerhetsinnstillinger: Påloggingsfunksjonalitet 

- Timeren for øktinaktivitet er en egen, uavhengig innstilling under Strømsparer-dvalemodustimeren. 
Inaktivitetstimeren stilles inn under Sikkerhetsinnstillinger: Tidsavbrudd for avlogging: Tidsområdet er 
5–60 min. 

- Når timeren for øktinaktivitet utløper, blir brukeren logget av. 
- Hvis Standbymodus-alternativet under Strømsparer er i bruk, blir brukeren logget av når QuikRead 

går inn i hvilemodus. 
- Brukeren kan også logge seg av manuelt. 
- Nødmåling er mulig ved innlogging bare med Operatør-ID. Det vil ikke være nødvendig med passord. 

 
Slette QC-lotlister 

- Admin (og tilsynsansvarlig, hvis Sikkerhetsinnstillinger er satt til ON (PÅ)) kan redigere eller slette QC-

lotlister på stedet. Krever passord. 

- Dette er ikke mulig med POCT1-A2-tilkoblede QuikRead go-instrumenter. 

 

Strømsparer 

- Tiden for lukking av lokk og Standbymodus kan nedjusteres til 1 minutt. 

- Alternativene er 1, 5, 10, 15 og 20 min. 
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Nye språk 

- Språket latvisk er lagt til. 

 

LIS-relaterte problemer 

- Lokal brukeradministrasjon og POCT1-A2 kan brukes samtidig. Når POCT1-A2-brukerpålogging er 
aktivert, vil lokal brukeradministrasjon imidlertid ikke brukes. 

 
Instrumentlogger 

- Separate filer for feilmeldingslogger (Innstillinger/Målingsflyt/Vedlikehold/Feilmeldingslogg), 
instrument logs (Innstillinger/Målingsflyt/Vedlikehold/Vedlikeholdslogger/Instrumentlogger) og 
sikkerhetslogger (Innstillinger/Målingsflyt/Vedlikehold/Vedlikeholdslogger/Sikkerhetslogger). 

- Når Sikkerhetsinnstillinger er satt til ON (PÅ), kan Admin slette sikkerhetsloggene, noe som trengs for 
eksempel ved sending av et instrument til service. Sikkerhetsloggene inneholder trafikkdata mellom 
QR go og LIS. Med Sikkerhetsinnstillinger satt til OFF (AV) kan sikkerhetsloggene kan ikke slettes. 

- Instrumentlogger kan ikke slettes. De inneholder viktig informasjon som er nødvendig hvis et 
instrument må sendes til service. 


