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QuikRead go® Instrument software 7.5.1 release note  

 

 

Nya analyter 

- QuikRead go wrCRP och wrCRP+Hb. 

 

Säkerhetsinställningar: Användarautentisering 

- En nya funktion Säkerhetsinställningar finns på Inställningar > Mätflöde > Underhåll > Admin 
inställningar > Säkerhetsinställningar. 

- När Säkerhetsinställningar är ON måste användare få ett användarkonto skapat med Operatörs-id, 
fullständigt namn och lösenord.   

- Tre användarnivåer används: 
- Admin:  

o Endast en per instrument, operatörs-id är ADMIN. Namnet kan inte ändras.  
o När konfigurationsguiden startas begär QuikRead go att ett administratörslösenord 

skapas. 
- Chef 

o Har åtkomst till allt utom att göra fabriksåterställning eller ta bort säkerhetsloggar. 
- Normal användare 

o Kan göra användarspecifika inställningar. 
o Kan se QC- och LIS-offlineresultat och valfritt gamla patientresultat. 
o Kan lägga till ny QC lot-lista lokalt när kvalitetskontrollmätning görs om QC-kontroll är ON.   
o Kan se fellogg och överföra den till ett USB-minne. 
o Otillgängliga funktioner är gråtonade. 

- Alla användare har ett användarnamn och eget lösenord. Ingen kan se andras lösenord. 
- Profiler kommer inte användas när Säkerhetsinställningar är aktiverade. 
- Fabriksåterställning tar bort alla vanliga användar- och chefskonton, raderar säkerhetsloggar och 

återställer administratörens lösenord till standarden QRGOSET. Administratörens lösenord kan 
ändras i konfigurationsguiden som startas automatiskt efter en fabriksåterställning. 

 
Säkerhetsinställningar: Inloggningsfunktionalitet 

- Timern för sessionsinaktivitet är en annan inställning än justeringstimern för Energisparläge. 
Inaktivitetstimern ställs in i Säkerhetsinställningar: Timeout för utloggning. Tidsområdet är 5–60 min. 

- När timern för sessionsinaktivitet har löpt ut loggas användaren ut. 
- Om alternativet Fullständig standby i Energisparläge används, loggas användaren ut när QuikRead 

go övergår i viloläge. 
- Användaren kan också logga ut manuellt. 
- Akutmätning är möjlig genom att endast logga in med ett Operatörs-id, och inget lösenord krävs då. 

 
Ta bort QC lot-lista 

- Admin (och chef, om Säkerhetsinställningar är ON) kan redigera eller ta bort QC lot-lista på plats. 

Lösenord krävs. 

- Detta är inte möjligt med POCT1-A2-anslutna QuikRead go-instrument. 

 

Energisparläge 

- Tid för stängning av luckan och för Fullständig standby kan sättas ned till 1 minut. 

- Tillgängliga alternativ är 1, 5, 10, 15 och 20 minuter. 

 

Nya språk 

- Lettiska har lagts till som språk. 
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LIS-relaterade problem 

- Lokal användarhantering och POCT1-A2 kan användas samtidigt, men när POCT1-A2-
användarinloggning är aktiverad är lokal användarhantering inte tillgänglig. 

 
Instrumentloggar 

- Separata filer för felloggar (Inställningar / Mätflöde / Underhåll / Fellogg), instrumentloggar 
(Inställningar / Mätflöde / Underhåll / Underhållsloggar / Instrumentloggar) och säkerhetsloggar 
(Inställningar / Mätflöde / Underhåll / Underhållsloggar / Säkerhetsloggar). 

- När Säkerhetsinställningar är ON kan admin radera säkerhetsloggarna, vilket exempelvis är 
nödvändigt när ett instrument ska skickas på service. Säkerhetsloggarna innehåller data om trafik 
mellan QR go och LIS. Om Säkerhetsinställningar är OFF går det inte att ta bort säkerhetsloggarna. 

- Instrumentloggar kan inte tas bort. De innehåller viktig information som behövs om ett instrument 
måste skickas på service. 


