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QuikRead go® Instrument software 7.5.1 release note  

 

 

Nové analyty 

- QuikRead go wrCRP a wrCRP+Hb. 

 

Nastavenia zabezpečenia: Overovanie používateľov 

- Nová funkcia Nastavenia zabezpečenia je k dispozícii v ponuke Nastavenia > Priebeh merania > 
Údržba > Nastavenia správcu > Nastavenia zabezpečenia. 

- Keď je funkcia Nastavenia zabezpečenia zapnutá, používatelia musia mať vytvorené používateľské 
konto s ID obsluhy, celým menom a heslom.   

- Používajú sa tri úrovne používateľov: 
- Správca:  

o iba jeden pre každý prístroj, ID obsluhy je ADMIN. Toto meno sa nedá upraviť.  
o pri spustení sprievodcu nastavením QuikRead go požiada o heslo správcu, ktoré sa má 

vytvoriť. 
- Vedúci 

o má prístup ku všetkému okrem vykonania obnovenia výrobných nastavení a odstránenia 
protokolov zabezpečenia. 

- Normálny používateľ 
o môže nastavovať používateľské nastavenia. 
o môže zobrazovať offline výsledky funkcií kontroly kvality a LIS a voliteľne aj staré 

výsledky pacientov. 
o môže pridávať lokálne nové dávky na kontrolu kvality pri vykonávaní merania kontroly 

kvality a ak je zapnutá kontrola kvality.   
o môže zobrazovať protokol chýb a prenášať tento protokol do úložiska USB. 
o funkcie, ktoré nie sú dostupné, sú sivé. 

- Všetci používatelia majú meno používateľa a vlastné heslo. Nikto nemôže vidieť heslá iných 
používateľov. 

- Keď je aktívna funkcia Nastavenia zabezpečenia, nebudú sa používať profily. 
- Obnovením výrobných nastavení sa odstránia všetky kontá bežných používateľov a vedúcich, 

vymažú sa protokoly zabezpečenia a obnoví sa predvolené heslo správcu QRGOSET. Heslo správcu 
sa dá zmeniť v sprievodcovi nastavením, ktorý sa automaticky spustí po obnovení výrobných 
nastavení. 

 
Nastavenia zabezpečenia: Funkcia prihlásenia 

- Časovač nečinnosti relácie je samostatné nastavenie nezávislé od časovača režimu dlhodobého 
spánku dostupného v rámci funkcie Úspora napájania. Časovač nečinnosti sa nastavuje v ponuke 
Nastavenia zabezpečenia: Časový limit odhlásenia. Časový rozsah je 5 – 60 minút. 

- Keď uplynie časovač nečinnosti relácie, používateľ sa odhlási. 

- Ak sa v režime Úspora napájania používa voľba Plný pohotovostný režim, používateľ sa odhlási, 
keď QuikRead go prejde do režimu spánku. 

- Používateľ sa môže tiež odhlásiť manuálne. 
- Núdzové meranie je možné po prihlásení pomocou samotného ID obsluhy, pričom nebude potrebné 

zadať heslo. 
 
Vymazávanie dávok na kontrolu kvality 

- Správca (a vedúci, ak je zapnutá funkcia Nastavenia zabezpečenia) môže upravovať alebo 

vymazávať dávky na kontrolu kvality na pracovisku. Vyžaduje sa heslo. 

- Toto nie je možné v prípade prístrojov QuikRead go pripojených cez protokol POCT1-A2. 
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Úspora napájania 

- Dobu uzavretia veka a dobu plného pohotovostného režimu možno nastaviť najmenej na 1 minútu. 

- Všetky možnosti sú 1, 5, 10, 15 a 20 minút. 

 

Nové jazyky 

- Bol pridaný lotyšský jazyk. 

 

Problémy súvisiace so systémom LIS 

- Možno súčasne používať lokálne spravovanie používateľov a protokol POCT1-A2, ale ak je povolené 
prihlasovanie používateľov cez protokol POCT1-A2, lokálne spravovanie používateľov sa nebude 
používať. 

 
Protokoly prístrojov 

- Samostatné súbory protokolov chýb (Nastavenia/Priebeh merania/Údržba/Protokol chýb), protokolov 
prístrojov (Nastavenia/Priebeh merania/Údržba/Protokoly údržby/Protokoly prístrojov) a protokolov 
zabezpečenia (Nastavenia/Priebeh merania/Údržba/Protokoly údržby/Protokoly zabezpečenia). 

- Keď je zapnutá funkcia Nastavenia zabezpečenia, správca môže vymazať protokoly zabezpečenia, 
čo je potrebné napríklad pri odosielaní prístroja do servisu. Protokoly zabezpečenia obsahujú údaje 
o prevádzke medzi systémami QR go a LIS. Ak je funkcia Nastavenia zabezpečenia vypnutá, 
protokoly zabezpečenia sa nedajú odstrániť. 

- Protokoly prístrojov sa nedajú odstrániť. Obsahujú dôležité informácie, ktoré sú potrebné v prípade, 
ak treba prístroj poslať do servisu. 


