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Teknisk assistance
Ring til nedenstående nummer, eller kontakt din lokale Smiths Medical kundeservicerepræsentant, 
hvis du har kommentarer eller spørgsmål vedrørende betjeningen af PharmGuard® Server-systemet 
(herunder PharmGuard® Server-webportalen eller PharmGuard® Device Reports). Smiths Medical kan 
hjælpe dig med betjening og brug af PharmGuard® Server-systemet.

 Producent:
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 USA
Tlf.: 1 800 258 5361 (USA/CA)
Tlf.: +1 614 210 7300

 Repræsentant i EU
Smiths Medical International Ltd. 
1500 Eureka Park, Lower Pemberton
Ashford, Kent, TN25 4BF, Storbritannien
Tlf.: +44 (0)1233 722100

www.smiths-medical.com    

Symboler

Se brugsanvisningen

Batchkode

Katalognummer

Producent

Autoriseret repræsentant i EU
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Vigtige bemærkninger
Før du bruger funktionerne i PharmGuard® Server-software, skal du læse bruger- og 
administratorvejledningen eller onlinehjælpen, der er tilgængelig i webportalen, alt efter hvad der passer 
til din rolle. 

Dit hospital skal følge en tydeligt defineret proces og instruere dig om korrekt brug af 
PharmGuard® Server-webportalen og PharmGuard® Server-softwaren. Denne brugervejledning er tiltænkt 
som et supplement til disse anvisninger. Du må kun udføre de procedurer, som du har fået træning i at udføre.

Specifikke pumpemodeller, som er nævnt i denne vejledning, er muligvis ikke tilgængelige i dit område. 
Kontakt repræsentanten for Smiths Medical for at få flere oplysninger.

Bemærkninger: 

• Kontakt din PharmGuard® Server-systemadministrator for at få flere oplysninger om din 
brugerkonto på PharmGuard® Server-webportalen, de sikkerhedsroller, der er tildelt til din 
brugerkonto, samt oplysninger om dine tilladelser til at bruge PharmGuard® Server-webportalen 
og dens funktioner.

• Oplysningerne i denne bruger- og administratorvejledning gælder kun for PharmGuard® Server-
softwaren. For detaljerede instruktioner, specifikationer, advarsler, garanti samt yderligere 
oplysninger vedrørende betjeningen af de understøttede pumper henvises til de oplysninger, 
der fulgte med pumperne.
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Kapitel 1  Indledning

Indikationer for brug: PharmGuard® Server-softwaren (PGS) er beregnet til at levere funktionalitet 
til sikker indsamling af data fra og distribuering af data til medicinsk udstyr.

Denne vejledning giver oplysninger om, hvordan du anvender funktionerne i PharmGuard® Server-
webportalen, herunder:

• Administration af produktpakkeudrulninger. 

• Visning af enhedstilslutning.

• Visning af administrative og enhedsspecifikke rapporter. 

• Administration og konfiguration af aspekter af PharmGuard® Server-softwaren.

Bemærk: Din adgang til nogle af de funktioner, der er beskrevet i denne bruger- og administratorvejledning 
til PharmGuard® Server, afhænger af den rolle/tilladelse, der er tildelt til din brugerkonto. Kontakt din 
PharmGuard® Server-systemadministrator for at få oplysninger om din brugerkonto og dine tilladelser.

VIGTIGT! Din organisation bør følge en klart defineret procedure for administration af brugerkonti, 
sikkerhedsroller og tilladelser og sørge for relevant uddannelse i funktionerne på PharmGuard® Server-
webportalen, før der gives brugeradgang og login-oplysninger til PharmGuard® Server-webportalen.

Systemadministratorer: Der henvises til PharmGuard® Server Technical Deployment Guide (Teknisk 
udrulningsguide) for nærmere oplysninger om komponenter i samt kompatibilitet og konfiguration 
af PharmGuard® Server-softwaren.
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Kapitel 2  Introduktion
En systemadministrator er typisk ansvarlig for opsætning af brugerkonti på PharmGuard® Server-
webportalen og give brugerne URL-adressen til webportalen plus det brugernavn og den adgangskode, 
de skal bruge til at logge på.

Kontakt PharmGuard® netværksadministratoren, hvis der er spørgsmål til brugerkonti.

Logge på PharmGuard® Server-webportalen
1. Åbn Microsoft® Internet Explorer®.

2. Indtast PharmGuard® Server-webportalens adresse i adressefeltet i Internet Explorer®, og tryk 
på Enter.

3. Indtast brugernavnet og adgangskoden til PharmGuard® Server på loginskærmen, og klik på Login.

Figur 1   

Alt efter brugerkontoens tilstand (for eksempel hvis den er ny) beder systemet muligvis om en 
adgangskode. Du kan finde oplysninger om ændring af kodeord under Skift profilkodeord på side 8.

Logge ud af PharmGuard® Server
PharmGuard® Server-webportalsessionen logger automatisk ud, hvis den har været inaktiv i længere tid. 
For at forhindre uautoriseret adgang til PharmGuard® Server-webportalen skal du sørge for at logge ud 
manuelt, når du ikke aktivt bruger PharmGuard® Server.

For at logge ud af PharmGuard® Server skal du klikke på linket Log af øverst til højre i 
PharmGuard® Server-webportalen.
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Figur 2   

Brug af menulinjen
Menulinjen i PharmGuard® Server-webportalen har rullemenuer, som hjælper med at navigere 
i webportalsystemet, herunder:

Startside : Anvendes til at tilgå hyppigt anvendte rapporter og systemlinks.

Systemsupport: Anvendes af systemadministratorer til systemsupportopgaver. Der findes flere 
oplysninger i Kapitel 5  Administration af systemopgaver, på side 31.

Administration af aktiver: Bruges til at administrere grupper, enheder og pakkeudrulninger. Der findes 
flere oplysninger i Kapitel 3  Administration af enheder, grupper og udrulninger, på side 13.

Rapportering: Bruges til at oprette administrative og enhedsspecifikke rapporter. Der findes flere 
oplysninger i Kapitel 4  Oprettelse af rapporter, på side 20.

Min profil: Bruges til at konfigurere profilpræferenceindstillinger. Der findes flere oplysninger i Tilpasning 
af PharmGuard® Server-webportalen, på side 8.

Visning af startsiden

Figur 3   

Startsiden vises efter det første login, eller hvis du klikker på ikonet Startside  på menulinjen. Startsiden 
kan tilpasses, så den viser følgende oplysninger (Figur 3):

Rapporttabel: Indeholder en liste over gemte rapporter. De rapporter, der vises på startsiden, er gemt fra 
en vist rapport.

Quick-links: Gør det muligt hurtigt at gå til ofte anvendte oplysninger. Quick-links sættes op fra fanen 
Mine indstillinger på siden Min profil. 

Nyeste opdateringer: Viser de seneste opdateringer for PharmGuard® Server-software samt bruger-, 
enheds- og andre systemoplysninger.

Der henvises til Ændring af Min startside på side 10 for oplysninger om konfiguration af startsiden, 
herunder visning af gemte rapporter og quick-links.
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Tilpasning af PharmGuard® Server-webportalen
Fanen Min profil kan bruges til at tilpasse indstillingerne for webportalen, herunder:

• Administration af profiloplysninger og kodeord (Min brugerprofil og Skift mit kodeord).

• Lagring af rapporter til hurtig reference (Mine rapporter).

• Valg af indstillinger for startside og stedindstillinger (Mine indstillinger).

Administration af profiloplysninger og kodeord

Skift profiloplysninger

1. Vælg Min brugerprofil under fanen Min profil.

2. Opdater profilindstillingerne som ønsket: Fornavn, Mellemnavn, Efternavn og E-mailadresse.

3. Klik på Gem.

Skift profilkodeord

1. Vælg Skift mit kodeord under fanen Min profil.

2. Indtast Nuværende kodeord og Nyt kodeord, og bekræft det nye kodeord. Der skelnes mellem store 
og små bogstaver i alle kodeord.

3. Klik på Skift kodeord.

Opsætning af Mine rapporter
Siden Mine rapporter er et sted, hvor du kan gemme ofte benyttede rapporter, så du nemt kan 
finde dem frem igen. Du kan også planlægge automatisk opdatering og levering til bestemte 
PharmGuard® Server-brugere af rapporter.

Tilføjelse af en rapport

1. Klik på linket Tilføj en rapport til højre over rapporttabellen.

2. Vælg en rapport på siden Rapportering, og angiv kriterierne for rapporten.

3. Klik på Kør rapport.

4. Klik på Gem i Mine rapporter. Dialogboksen Gem i Mine rapporter åbnes.

Figur 4   

5. Rediger de viste indstillinger efter behov:

• Rediger navnet under Gem som.
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• Klik på afkrydsningsfeltet Vis på startside.

• Indtast en E-mailadresse som destination for rapporten.

6. Klik på Gem.

Sletning af en rapport

1. Klik på afkrydsningsfeltet ud for rapportens Rapportnavn for at slette den.

2. Klik på Slet. Dialogboksen Slet elementer åbnes.

3. Klik på Slet for at fjerne rapporten fra tabellen.

Planlægning og redigering af en rapport

1. Klik et sted på rapportnavnet. Dialogboksen Rediger Mine rapporter åbnes.

2. Rediger rapportindstillingerne som ønsket:

• Rediger Rapportnavn.

• Klik på afkrydsningsfeltet Vis på startside for at få vist rapporten på startsiden.

• Klik på afkrydsningsfeltet Tidsplan for at planlægge rapporten. Der findes oplysninger 
om planlægningsindstillinger i Tabel 1.

Tabel 1 Rapportplanlægningsindstillinger
Detaljer for tidsplan

Leveringstid Angiver, hvornår rapporten leveres.

Send rapport 
som e-mail til

Den e-mailadresse, rapporten sendes til.

Format Rapportens format.

Gentagelsesmønster

Dagligt Rapporten leveres dagligt. Hvis denne indstilling er valgt:

• Angiv en værdi i feltet Hver x dag(e) for at angive, hvor ofte rapporten 
skal leveres.

Ugentligt Rapporten leveres på de valgte ugedage. Hvis denne indstilling er valgt: 

• Angiv en værdi i feltet Gentages hver x uge(r) for at angive, hvor ofte rapporten 
skal leveres.

• Vælg de ugedage, hvor rapporten skal leveres.

Månedligt Rapporten leveres på den valgte dag i måneden. Hvis denne indstilling er valgt: 

• Vælg en bestemt dag i måneden, eller vælg en bestemt uge og dag i måneden, 
hvor rapporten skal leveres.

Gentagelsesinterval

Startdato Rapporten leveres på eller efter startdatoen ud fra det definerede 
gentagelsesmønster.

Ingen slutdato Hvis denne indstilling vælges, har rapporten ingen slutdato og leveres ud fra 
indstillingerne i området Gentagelsesmønster.

Slut inden Rapporten leveres ikke efter denne dato.

3. Klik på Gem.

Opdatering af Mine indstillinger
På siden Mine indstillinger kan du:



   til PharmGuard® Server-software 2.4Side 10

• Ændre Stedindstillinger, herunder vælge det antal rækker, der skal vises på hver side i en tabel.

• Tilpasse indholdet af startsiden.

• Vælg niveauet for Systemsupport-beskeder, der skal sendes til den udpegede administrator. 

Ændring af stedindstillinger

Fanen Stedindstillinger på siden Mine indstillinger gør det muligt at tilpasse den måde, 
PharmGuard® Server-portaltabellerne vises på. 

Figur 5   

Tabelindstillinger: Angiv det antal elementer, der som standard skal vises i en tabel, på rullelisten 
Standardsidestørrelse. Vælg Alle, 5, 10, 25 eller 50.

Enhedsforbindelser: Sæt standardfilteret til automatisk at medtage enheder, som har kommunikeret med 
serveren inden for det valgte tidsrum. Vælg Alle, Dag, Uge, Måned, Kvartal eller År.

Ændring af Min startside

1. Vælg Mine indstillinger i rullemenuen Min profil.

2. Klik på fanen Min startside.

Figur 6   

3. Marker afkrydsningsfeltet Vis Mine rapporter for at få vist alle rapporter fra siden Mine rapporter 
på startsiden.

4. Marker afkrydsningsfeltet Vis Quick-links for at få vist ofte benyttede links på startsiden. 

Sådan tilføjes et quick-link:

a. Klik på Tilføj link.

b. Klik på rullelisten øverst i tabellen, og vælg en side for at oprette et quick-link.
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Figur 7   

c. Klik på Gem.

Sådan slettes et quick-link:

a. Klik på afkrydsningsfeltet ud for et eller flere quick-links.

b. Klik på Slet. 

c. Klik på Fjern i den bekræftelsesdialogboks, der åbnes.

Sådan fjernes området Mine rapporter eller Quick-links fra startsiden:

Du kan redigere de områder, der vises på startsiden, ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne 
for Vis Mine rapporter eller Vis Quick-links.

Angivelse af indstillinger for systemsupport

Vælg fanen Systemsupport på siden Mine indstillinger for at vælge systembeskeder, der skal sendes til den 
udpegede administrator.

Bemærk: Der er funktionalitet til at konfigurere beskeder, men funktionen til at konfigurere 
e-mailmodtager af beskederne understøttes ikke i øjeblikket. Derfor sendes de beskeder, der konfigureres 
på denne fane, ikke.

1. Vælg Mine indstillinger i rullemenuen Min profil.

2. Klik på fanen Systemsupport.

3. Vælg en besked i rullemenuen Niveau.

4. Klik på Gem.

Tips til brug af tabeller i PharmGuard® Server
PharmGuard® Server-webportalen giver ofte oplysninger i form af tabeller. Følgende indstillinger deles i hele 
PharmGuard® Server, men de er ikke nødvendigvis tilgængelige for alle tabeller:

• Filtrering

• Sortering

• Knappen Download liste
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Filtreringsindstillinger

Figur 8   Eksempel på tabel i PharmGuard® Server-webportalen

Forbundet de sidste: Brug dette filter til at vælge alle enheder, der har kommunikeret med 
PharmGuard® Server inden for det angivne tidsrum.

• Dette filter omfatter typisk indstillingerne Alle, Dag, Uge, Måned, Kvartal og År. 

• Standardværdien for dette filter kan tilpasses fra fanen Stedindstillinger på siden Mine indstillinger.

Tabelkolonnefiltre: Brug filtrene under hver kolonneoverskrift til at filtrere de viste oplysninger efter 
kolonnekategorien. Et filtreringsfelt er markeret med filtreringsikonet . Alt efter hvilken kolonne 
der vælges, kan det være nødvendigt at indtaste tekst eller tal, eller der kan blive vist en rulleliste med 
mulige indstillinger.

Sorteringsindstillinger
Sorteringskolonne: Klik på en kolonneoverskrift for at sortere tabellen efter den pågældende 
kolonnes indhold.

Sorteringsretning: Klik på sorteringsikonet for at ændre rækkefølgen af kolonnesorteringen.

Knappen Download liste
Download liste: Brug denne knap til at downloade en regnearksfil (.csv) med alle de elementer, der er 
vist i den aktuelle tabel.
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Kapitel 3  Administration af enheder, grupper 
og udrulninger 
Brug siden Administration af aktiver til at se og administrere enhedsforbindelser, grupper og enheder, 
enhedsmodeller og pakkeudrulninger.

Bemærk: De tilgængelige funktioner til administration af aktiver bestemmes af brugerkontoens tilladelser. 
Kontakt PharmGuard® Server-systemadministratoren for at få oplysninger om en brugerkonto og de 
tilgængelige tilladelser.

Visning af oplysninger om enhedsforbindelse
Siden Enhedsforbindelser bruges til at få vist de enheder, som er forbundet med PharmGuard® Server, 
og hvor mange enhedsadgangslicenser der er i brug. 

1. Vælg Enhedsforbindelser i rullemenuen Administration af aktiver. 

Siden Enhedsforbindelser viser oplysninger om enhedsadgangslicenser (hvis brugerrollen har 
adgangsrettigheder til at læse licensoplysninger) og oplister de enheder, der har rapporteret i det 
valgte tidsrum.

Figur 9   

Der gives følgende enhedsoplysninger for hver enhed, der har kommunikeret med serveren i det 
valgte tidsrum:

• Serienummer

• Enhedstype

• Gruppe

• Aktiv-id

• Status

• Sidste kommunikation

• Hospital

• Sidst rapporterede lokation samt seneste dato og tidspunkt, enheden har kommunikeret med 
serveren (i lokal tid for serveren). 

Bemærk: Hvis funktionen Lokationstjenester er i brug, er Sidst rapporterede lokation den 
lokation, der er rapporteret af Lokationstjenester. Hvis funktionen Lokationstjenester ikke 
er i brug, afspejler Sidst rapporterede lokation adgangspunktets lokation.
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2. Hvis du vil ændre tidsrum for enhedsforbindelse, skal du klikke på rullelisten Forbundet de sidste 
og vælge det ønskede tidsrum: Dag, Uge, Måned, Kvartal, År eller Alle. Enhedsforbindelseslisten 
opdateres ud fra det, du har valgt.

3. Hvis du vil downloade en liste over enheder skal du klikke på knappen Download liste og vælge, 
om du vil gemme eller åbne filen. Enhedsoplysningerne leveres i en .csv-fil.

4. Du kan få vist en oversigt over udnyttelse af enheder ved at klikke på Vis udnyttelse af aktiver med 
Enhedsrapport i øverste højre hjørne.

• Statusmeddelelserne I brug og Ikke i brug sendes fra pumper, som er online og kommunikerer 
med PharmGuard® Server.

• Statusmeddelelsen Offline angiver, at en pumpe er offline og ikke har kommunikeret med 
PharmGuard® Server inden for den indstillede værdi for Timeout ved inaktivitet.

Administration af grupper og enheder
Brug siden Grupper og enheder til at:

• Vise eller oprette nye grupper.

• Vise eller redigere oplysninger om forbundne enheder.

• Tildele en enhed til en gruppe. 

Enheder tildeles automatisk til en standardgruppe, når de forbindes med PharmGuard® Server. Hvis det 
ønskes, kan der oprettes yderligere grupper for at:

• Sende et medikamentbibliotek til en bestemt gruppe enheder. 

• Adskille enheder, som er beregnet til test, fra driftsenheder.

• Sende testpakker (firmware eller et medikamentbibliotek) til testenheder, før pakken sendes til alle 
enheder på hospitalet. 

VIGTIGT! Når en enhed er blevet tilføjet manuelt til en gruppe med tildelte pakker, kan enheden ikke slettes, 
før den er fjernet fra gruppen. Yderligere oplysninger finder du under se Omfordeling af en enhed til en ny 
gruppe på side 17. 

Administration af grupper
Der er følgende muligheder for at administrere grupper:

• Tilføjelse af en ny gruppe 

• Ændring af en gruppe 

• Sletning af en gruppe
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Tilføjelse af en ny gruppe

1. Vælg Grupper og enheder i rullemenuen Administration af aktiver.

2. Klik på Grupper.

3. Klik på Tilføj gruppe.

Figur 10   

4. Indtast et navn til gruppen i feltet Grupper.

5. Indtast en beskrivelse til gruppen i feltet Beskrivelse.

6. Klik på Gem.

Ændring af en gruppe

1. Vælg Grupper og enheder i rullemenuen Administration af aktiver.

2. Klik på Grupper.

3. Klik på rækken for den gruppe, du vil ændre:

• Rediger navnet i feltet Gruppe.

• Rediger eventuelt feltet Beskrivelse.

• Klik på Annuller for ikke at ændre gruppeoplysningerne.

4. Klik på Gem.

Sletning af en gruppe

1. Vælg Grupper og enheder i rullemenuen Administration af aktiver.

2. Klik på Grupper.

3. Klik på afkrydsningsfeltet ud for gruppens navn.

Figur 11   

4. Klik på Slet.
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Administration af enheder
Enheder tilføjes automatisk, når de først forbindes med PharmGuard® Server. Det er kun nødvendigt at tilføje 
enheder manuelt for at indstille værdierne på forhånd.

Følgende muligheder er tilgængelige til styring af enheder:

• Tilføjelse af en ny enhed

• Ændring af enhedens detaljer

• Sletning af en enhed

1. Vælg Grupper og enheder i rullemenuen Administration af aktiver.

2. Klik på Enheder.

Tilføjelse af en ny enhed

a. Klik på Tilføj enhed.

b. Indtast følgende i rækken for den nye enhed:

• Serienummer: Enhedens serienummer. Serienummeret kan ses på enhedens mærkat og tildeles 
af Smiths Medical.

• Enhedstype: Typen af enhed.

• Gruppe: Vælg en gruppe i rullelisten. 

• Aktiv-id: Enhedens aktiv-id. Aktiv-id'et tildeles af hospitalet.

Figur 12   

c. Klik på Gem.

Ændring af enhedsoplysninger

a. Klik i rækken for enheden for at ændre en eller flere af følgende indstillinger:

Serienummer: Enhedens serienummer.

Enhedstype: Typen af enhed.

Gruppe: Den gruppe, der er tilknyttet enheden. 

Aktiv-id: Enhedens aktiv-id.

b. Klik på Gem.
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Sletning af en enhed

a. Klik på afkrydsningsfeltet ud for enheden.

b. Klik på Fjern.

Bemærk: Hvis en enhed tilføjes manuelt til en gruppe med tilknyttede pakker, kan enheden ikke 
slettes. Tilfør først enheden til en anden gruppe uden de tildelte pakker, og slet derefter enheden.

Omfordeling af en enhed til en ny gruppe

VIGTIGT! Når du omfordeler en enhed til en ny gruppe, vil den nyeste pakke, der er knyttet til den 
valgte gruppe, blive implementeret på den pågældende enhed. Da en aktiv implementeringspakke kan 
downloades af alle enheder, der svarer til enhedstypen for pakken, anbefales det kraftigt, at pakkens 
indhold sendes først og valideres for den pågældende enhedstype, inden pakken implementeres. 

Hvert hospital skal følge en klart defineret proces til validering og implementering af pakker.

a. Klik på Grupper på siden Grupper og enheder.

b. Klik på Enheder.

c. Klik på afkrydsningsfeltet ud for en eller flere enheder i tabellen.

d. Klik på Tildel igen. Dialogboksen Reassign Devices (Tildel enheder igen) åbnes.

e. Vælg en ny gruppe i rullemenuen Available Groups (Tilgængelige grupper).

f. Klik på Tildel igen.

g. Bekræft ved at indtaste kodeordet til brugerkontoen og klikke på Fortsæt.

Import af en .csv-fil med enheder
Flere enheder kan tilføjes ved at importere en kommasepareret fil (.csv-fil) med oplysninger om enhederne. 

Bemærk: Importfilen skal have en overskriftsrække, der repræsenterer alle egenskaber, 
som er nødvendige for at beskrive en enhed fuldt ud. Overskriftsrækken skal være: 
"AssetTag,SerialNumber,DeviceModelName,GroupName". 

For hver enhed skal .csv-filen indeholde følgende poster adskilt med komma: 
[AssetTag],[SerialNumber],[DeviceModelName],[GroupName]

1. Vælg Grupper og enheder i rullemenuen Administration af aktiver.

2. Klik på Enheder.

3. Klik på Importer og derefter på Gennemse.

4. Find og vælg enhedskildefilen (.csv) i dialogboksen Vælg fil til overførsel, og klik på Åbn. 

5. Klik på Upload.

Hvis der er en fejl i .csv-filen, vises der en fejlmeddelelse, og enhederne importeres ikke. Hvis der ikke 
er nogen fejl, tilføjes enhederne. Siden Grupper og enheder viser de nye enheder.

Visning af enhedsmodeller
Vælg Enhedsmodeller i rullemenuen Administration af aktiver for at få vist de enhedsmodeller, 
der er installeret på PharmGuard® Server.
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Administration af pakkeudrulninger
Brug siden Pakkeudrulning til at tilføje, vise og stoppe pakkeudrulninger. En pakkefil (.cpkg) indeholder 
data, f.eks. enhedskonfiguration eller firmware, som er specifikke for en enhedsmodel, der er installeret 
på PharmGuard® Server.

Bemærkninger:

• Pakker udrulles til enheder ved hjælp af PharmGuard® Server-webportalen, men oprettes ikke 
af PharmGuard® Server. Der henvises til producentens dokumentation til enheden eller til den 
software, der bruges til at oprette datapakker til enheden, for oplysninger om oprettelse af pakker 
til enheder, som kan anvendes sammen med PharmGuard® Server. Enhedsproducenterne kan også 
levere pakker med firmwareopdateringer til enhederne.

• PharmGuard® Repository-databasen (PGR) indeholder konfigurationsoplysninger om andre 
PharmGuard® Device Specific Reports og produkter til kompatibilitet mellem sundhedssystemer. 
Sørg for at sikkerhedskopiere PharmGuard® Repository-databasen før og umiddelbart efter installation 
eller opgradering af andre PharmGuard® Device Specific Reports og kompatibilitetsprodukter. Tal med 
PharmGuard® Server-netværksadministratoren for at få flere oplysninger.

VIGTIGT! Da en aktiv udrulningspakke kan downloades af alle enheder, som svarer til enhedstypen for pakken, 
anbefales det kraftigt, at pakkens indhold sendes til og valideres på den specifikke enhedstype, før pakken udrulles.

Hvert hospital bør følge en klart defineret proces for validering og udrulning af pakker.

Upload af pakker
1. Vælg Pakkeudrulning i rullemenuen Administration af aktiver. Alle tidligere udrullede pakker 

(hvis der er nogen) er oplistet.

2. Klik på Tilføj pakke.

3. Klik på Gennemse, og find pakkefilen. 

4. Vælg pakkefilen, og klik på Åbn.

5. Klik på Upload. 

Når pakkefilen er læst, vises der oplysninger om pakken i tabellen Pakker. 

Udrulning af pakker til grupper
1. Vælg Pakkeudrulning i rullemenuen Administration af aktiver. Alle tidligere udrullede pakker 

(hvis der er nogen) er oplistet.

Bemærk: Hvis der allerede er en eksisterende aktiv pakkeudrulning af samme pakketype til den 
valgte enhedsmodel, skal den eksisterende udrulning stoppes, før den nye pakke udrulles. Der findes 
flere oplysninger i Standsning af en udrulning på side 19.

2. Klik på Vis/Udrul for pakken. Der vises oplysninger om udrulningspakken.

3. Hvis oplysningerne om pakken er korrekte, skal du klikke du på Udrul for at udrulle den nye pakke.

4. Vælg Grupper til udrulning af pakker. Pakken udrulles til alle enheder i de valgte grupper. 

5. Indtast et navn til udrulningen, og angiv en startdato.

6. Klik på Udrul. 

Bekræftelsesdialogboksen Kodeord påkrævet vises. 
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7. Bekræft ved at indtaste kodeordet til brugerkontoen og klikke på Fortsæt.

Når du har bekræftet pakkeudrulningen, vises navnet på den netop udrullede pakke på listen 
Udrulninger med status Aktiv.

Bemærk: Det tidspunkt, hvor en bestemt enhed modtager en pakke, kan variere alt efter status 
for enhedens forbindelse til Medical Device Server (MDS), og hvor ofte enheden kommunikerer 
med MDS. For at bekræfte om en pakke er modtaget af de enkelte enheder, der er tilknyttet til 
pakkeudrulningen, skal du kontrollere hver enhed. 

Du kan få vist yderligere oplysninger om udrulningen ved at klikke på Vis rapport for 
pakkeudrulning. Se Rapport over pakkeudrulning på side 29 for at få yderligere oplysninger 
om denne rapport. 

Bemærk: Anvendelsen af pakker, som modtages af en enhed, er specifik for den pågældende 
enhedsmodel og pakkens indhold. Se dokumentationen til den specifikke enhed og udrulningspakke 
for at få anvisninger i og oplysninger om anvendelse af pakkens indhold på specifikke enheder. 

8. Du kan downloade en .csv-fil med en liste over pakkerne ved at klikke på Download liste. 

9. Vælg Åben eller Gem efter behov.

Standsning af en udrulning
Hvis du stopper en pakkeudrulning, afbrydes pakkeudrulningen til de tilknyttede enheder. 

Bemærk: Når du stopper en pakkeudrulning, foretages der ingen ændringer på enheder, som allerede 
har modtaget pakken.

1. Vælg Pakkeudrulning i rullemenuen Administration af aktiver. Alle tidligere udrullede pakker 
oplistes.

2. Klik på Vis/Stop for den udrulningspakke, du vil stoppe. Dialogboksen Stop udrulning åbnes.

3. Klik på Stop.

Bekræftelsesdialogboksen Kodeord påkrævet vises. 

4. Bekræft ved at indtaste kodeordet til brugerkontoen og klikke på Fortsæt.
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Kapitel 4  Oprettelse af rapporter
Siden Rapportering i PharmGuard® Server-webportalen bruges til at vise:

• Administrative rapporter, der oplyser om aktivitetssporing, administration af aktiver, 
enhedshændelser og pakkeudrulning. 

• Enhedsspecifikke rapporter, som er installeret for en bestemt enhedsmodel. 

Bemærkninger: 

• De tilgængelige rapportfunktioner bestemmes af brugerkontoens tilladelser. Kontakt 
PharmGuard® Server-systemadministratoren for at få oplysninger om en brugerkonto 
og de tilgængelige tilladelser.

• Klik på Report Help (Hjælp til rapporter) på siden Indtast kriterier.

Indstillinger for deling af rapporter

Udskrivning af rapporter 
Når en rapport er kørt, kan den udskrives på en lokal printer eller en netværksprinter.

Bemærk: Første gang der vælges Udskriv for en rapport, beder klientudskrivningsdialogboksen om SQL 
Server Reporting Services-tilføjelsen til browseren. Afhængigt af konfigurationen skal du klikke på Ja for at 
bekræfte installationen. Når tilføjelsen er installeret, er det muligt at udskrive rapporter.

1. Klik på ikonet Udskriv på rapportværktøjslinjen over rapporten. 

2. Vælg den ønskede printer og udskriftsindstillingerne i printerdialogboksen. 

3. Vælg Udskriv.

Bemærkninger: 

• Afhængigt af rapportens indhold kan det være nødvendigt at udskrive nogle rapporter 
i liggende retning, for at rapportindholdet udskrives korrekt. Se printerdialogboksen for at angive 
udskriftsindstillinger for den specifikke printer. 

• Afhængigt af rapportens indhold kan antallet af udskrevne sider være højere end det antal sider, 
der vises i rapportfremviservinduet.

Eksport af rapporter  
Når en rapport er kørt, kan den eksporteres og gemmes i forskellige filformater med henblik på offline-
visning og andre formål. Tilgængelige formater omfatter:

• XML-fil med rapportdata

• CSV (kommasepareret)

• Adobe® Acrobat® (PDF)

• Microsoft® Excel®

• Microsoft® Word®

1. Klik på ikonet Eksporter på rapportværktøjslinjen over rapporten.

2. Vælg det ønskede eksportfilformat på rullelisten. Der vises en dialogboks.

3. Vælg, om filen skal åbnes eller gemmes. Hvis filen skal gemmes, skal du vælge en placering til filen.
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Bemærkninger: 

• XML- og CSV-formatet understøtter kun tekst og er ikke egnet til eksport af rapporter med 
diagrammer. Endvidere kan nogle rapporter, der eksporteres til Microsoft® Excel®, kræve manuel 
formatering i Excel® for at levere de ønskede visuelle resultater.

• Afhængigt af den version af Microsoft® SQL Server®, du bruger, kan det muligvis ikke lade sig gøre 
at eksportere rapporter, der indeholder mere end 65.536 rækker, til Microsoft® Excel®, uden at der 
opstår en fejl.

• Hvis rækken "Total" findes ved eksport til CSV, vises denne række som ekstra kolonner, og værdien 
gentages for hver række.

• Din systemadministrator tillader muligvis ikke visse eksportformater fra det underliggende 
rapporteringssystem. Endvidere kan din systemadministrator have aktiveret visse eksportformater, 
som ikke er velegnede til eksport af rapporter fra PharmGuard® Server-webportalen. Kontakt din 
PharmGuard® Server-systemadministrator for at få flere oplysninger.

• Hvis du eksporterer en stor rapport til PDF, kan det være nødvendigt at justere egenskaben 
Timeout for rapport i SSRS Report Manager ved at indstille værdien til Ingen timeout for rapport. 
Timeout-værdien er som standard indstillet til 1800 sekunder (30 minutter). Hvis det tager længere 
end 30 minutter at eksportere en rapport til PDF, skal Timeout for rapport være indstillet til Ingen 
timeout for rapport.

Lagring af rapporter
Når du klikker på knappen Gem i Mine rapporter øverst i en rapport, tilføjes rapporten til siden 
Mine rapporter. Når den valgte rapport er blevet gemt, vises den på siden Mine rapporter og eventuelt også 
på startsiden. Når du gemmer en rapport i Mine rapporter, har du mulighed for at gemme rapporten med 
et andet navn.

1. Klik på Gem i Mine rapporter øverst på siden Rapport. Dialogboksen Gem i Mine rapporter åbnes.

2. Kontroller følgende oplysninger, og rediger dem om nødvendigt:

• Gem som: Navn på rapporten

• Vis på startside

• E-mailadresse

3. Klik på Gem. Den gemte rapport tilføjes til siden Mine rapporter.
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Planlægning af en rapport
Når en rapport er gemt i Mine rapporter, kan du også planlægge en gentagelse af rapportkørslen. 
Et planlagt job giver dig mulighed for at indstille et job til daglig, ugentlig eller månedlig kørsel for 
et angivet datointerval. Du kan vælge det ønskede udlæsningsformat og indtaste den e-mail, rapporten 
skal sendes til.

1. Vælg Mine rapporter i rullemenuen Min profil.

2. Klik på navnet på den rapport, der skal planlægges.

Figur 13   

Bemærk: Markøren ændres ikke til en pil. Du skal blot klikke på navnets tekst.

Dialogboksen Rediger Mine rapporter åbnes.

Figur 14   

3. Marker afkrydsningsfeltet Tidsplan.

Skærmen Rediger Mine rapporter udvides og viser detaljerede indstillinger for tidsplanen.

Figur 15   

4. Indtast detaljerne for tidsplanen, og vælg Gem.

Om administrative rapporter
Administrative rapporter i PharmGuard® Server er grupperet i fire kategorier:

• Aktivitetssporing
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• Udnyttelse af aktiver

• Enhedshændelseshistorik

• Pakkeudrulning

Figur 16   

Bemærk: Brug værktøjslinjeindstillingerne i rapportvinduet til at gennemse rapportindholdet, søge efter 
tekst i rapporten, eksportere, gemme eller udskrive rapporten.

Bemærkning til systemadministratoren: Værdier relateret til tidsintervaller i rapporterne Udnyttelse af 
aktiver efter enhed, Udnyttelse af aktiver efter tid, Tendenser for hændelseshistorik og Hændelseshistorik 
beregnes af SQL Agent-jobbet 'PharmGuardRepository PGR Aggregate Update', som er planlagt til 
udførelse hver dag kl. 00.15. For oplysninger om ændring af planlægningen af jobbet henvises til Microsoft-
artiklen: "Schedule a Job" på http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms191439.aspx. 

Sådan genereres en rapport
1. Vælg Administrativ i rullemenuen Rapportering.

2. Vælg den ønskede rapport på listen over rapporter.

3. Indtast udvælgelseskriterierne for rapporten.

4. Klik på Kør rapport.

Bemærk: Hvis det ønskes, kan du klikke på knappen Gem i Mine rapporter.

Aktivitetssporingsrapporter
Aktivitetssporingsrapporterne er beskrevet i Tabel 2. De viste resultater er baseret på de valgte 
rapportkriterier.

Tabel 2 Aktivitetssporingsrapporter
Rapportnavn Beskrivelse
Hændelser med 
administrationssporing

Denne rapport viser en tabel med en sorteret liste over administrationsrelaterede 
hændelser med oplysninger om sikkerhedshændelser, som er forekommet.

Dato og tid Datoen og tidspunktet for hændelsen i serverens lokaltid.

Sporingskode De koder, der bruges til at identificere typer af sporede hændelser. Se Tabel 3 for koder.

Kilde Navnet på den applikation, der har genereret hændelsen. Hvis kilden til hændelsen f.eks. 
er en Medical Device Server-instans, vises kilden som MDS:servernavn.

Meddelelse En detaljeret beskrivelse af hændelsen/koden.

Tendenser for 
administrationssporing

Denne rapport viser antallet af administrationsrelaterede sporingshændelser, som er 
forekommet over tid, herunder tendenser og fordeling for hændelser i et søjlediagram.

Dato og tid Datoen og tidspunktet for hændelsen i serverens lokaltid.
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Rapportnavn Beskrivelse
Søjlediagram Hvis du vil se detaljer om hændelser, skal du klikke på den farvede søjle i diagrammet 

for at åbne rapporten Hændelser med administrationssporing.
Brugerhistorik Denne rapport indeholder oplysninger om PharmGuard® Server-webportalens 

brugeraktiviteter.
Dato og tid Datoen og tidspunktet for hændelsen i serverens lokaltid.
Sporingskode Den identifikationskode for historikhændelsen, der bruges til at identificere forskellige 

typer historikhændelser. Se Tabel 4 for koder.
Bruger Brugernavnet på den bruger, som udfører aktiviteten.
Meddelelse En detaljeret beskrivelse af hændelsen/koden.

Tabel 3 Sporingshændelseskoder 
Kode Sporingshændelse 

AT003 Fejl i forbindelse til medicinsk enhed 

AT013 SSL-forbindelsesfejl for medicinsk enhed 

AT021 Advarsel om enhedskapacitet 

AT022 Advarsel om klientkapacitet 

AT023 Enhedskapacitet overskredet 

AT032 Metadatatype-id mangler 

AT033 Ugyldig enhedsmodeltype 

AT041 Fejl ved transmission af svar 

AT042 Fejl ved eksekvering af tråd 

AT043 Fejl ved login 

AT044 Fejl ved login (bruger låst) 

AT045 Login udført 

AT046 Logout udført 

AT047 Kontrol af pakkeintegritet ikke udført 

AT048 Pakke anvendt 

AT049 Pakkeoverførsel 

AT050 Meddelelse om ny pakke 

AT053 Tidsanmodning ikke udført 

AT054 Opdater pakkestatistik ikke udført 

AT055 Kontrol af pakkeintegritet ikke udført 

AT056 Brugerkonto deaktiveret 

AT057 Kodeord udløbet 

AT058 Brugerkonto låst 

AT059 Upload af ny pakke udført 

AT063 Produktlicens udløbet 

AT065 Pakkeanmodning ikke udført: Anmodet pakke ikke fundet 

AT066 Pakkeanmodning ikke udført: Pakkedatafejl 

AT067 Pakkeanmodning ikke udført: Fejl ved håndtering af 
pakkeanmodning
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Kode Sporingshændelse 

AT069 Pakkeinfo ikke udført: Anmodet pakke ikke fundet 

AT070 Pakkeinfo ikke udført: Fejl ved håndtering af 
pakkeanmodning 

AT072 Applikationsanmodning ikke udført 

AT073 Plugin ikke startet 

AT074 Plugin ikke stoppet 

AT075 Datalagringsfejl 

AT076 Intern fejl 

CO001 DataStage-opdatering ikke udført 

CO002 Enhed ikke registreret 

CO003 Mdl ikke valideret 

CO004 Anmodning om læsning af enhedsmeddelelse ikke udført 

CO005 PGS inkompatibel 

CO006 Ikke-understøttet metadatatype 

CO007 PGI Ensemble-licens nær udløb 

CO008 PGI Ensemble-licens udløbet 

CO009 Intern behandlingsfejl 

CO010 Dataafsendelsesfejl 

CO011 Ingen HL7-forbindelser konfigureret 

CO012 Ingen meddelelsestyper konfigureret 

CO013 Intet konfigurationsafsnit angivet 

CO014 Uventet fejl ved behandling af meddelelse 

CO015 Den gemte tilstandsfil er ødelagt 

CO016 Nedbrud registreret på serverens tidligere kørsel 

CO017 Tilstandsdata blev ikke gemt 

CO018 Fejl ved forsøg på at gendanne tilstand 

CO019 Tilstand gendannet 

CO020 Starter uden nogen eksisterende infusionstilstandsdata 

CO021 Forbindelsesfejl 

CO022 Godkendelseskonfigurationsfejl 

CO023 Datalagringsfejl 

CO024 Enhedsmeddelelsesmellemrum detekteret 

CO025 AMU-fejl 

CO026 Ingen AMU-biblioteker fundet 

CO027 Biblioteket kan ikke indlæses 

DR001 PDR hændelses-ETL-job udført 

DR002 PDR hændelses-ETL-job ikke udført 

DR003 PDR arkiv-ETL-job udført 

DR004 PDR arkiv-ETL-job ikke udført 
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Kode Sporingshændelse 

DR005 PDR hændelsessæt ødelagt

DR006 PDR ugyldig meddelelse modtaget 

DR009 PDR udefineret alarmtype modtaget 

DR100 Uventet fejl 

DR101 Uventet fejl ved behandling af meddelelse 

DR102 Fejl ved databaseadgang 

DR103 Ikke-understøttet enhedstype 

Tabel 4 Identifikationskode for historikhændelse
Kode Historikhændelse

HC001 Login udført 

HC002 Logout udført 

HC101 Rolle oprettet 

HC102 Rolle opdateret 

HC103 Slettet rolle 

HC151 Bruger oprettet 

HC152 Bruger ændret 

HC154 Brugerkodeord ændret 

HC171 Pakkeudrulning startet 

HC174 Pakkeudrulning til enhed 

HC191 Enhedsgruppe tilføjet 

HC192 Enhedsgruppe ændret 

HC193 Enhedsgruppe slettet 

HC194 Enhedsgruppe tildelt 

HC195 Enhedsgruppe flyttet 
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Rapporter over udnyttelse af aktiver
Rapporterne over udnyttelse af aktiver er beskrevet i Tabel 5. De viste resultater er baseret på de valgte 
rapportkriterier.

Tabel 5 Rapporter over udnyttelse af aktiver
Rapportnavn Beskrivelse
Udnyttelse af aktiver 
efter tid

Denne rapport indeholder oplysninger om de enheder, der er i brug, og hvor mange 
timer de er i brug, baseret på det valgte tendensinterval. Hvis du vil se detaljer om aktiver, 
skal du klikke på det farvede område i diagrammet for at åbne rapporten Udnyttelse af 
aktiver efter enhed.

Dag Datoen for anvendelse af enheden.

Enheder i brug: Antallet af enheder i brug vist efter måned.

Timer i brug Antal timer, enhederne har været i brug, vist efter måned.

Udnyttelse af aktiver 
efter enhed

Denne rapport indeholder oplysninger om enheder og hændelser. Oplysningerne 
er opdelt efter gruppe og hospital.

Enhedstype Typen af enhed.
Serienummer Enhedens serienummer.
Gruppe Den gruppe, der er tilknyttet enheden. 
Hospital Navnet på hospitalet, som er tilknyttet enheden eller enhedshændelsen, baseret på 

adgangspunkt, IP-område eller RTLS, afhængigt af systemkonfigurationen.
Timer i brug Viser antal timer i brug for de seneste 30, 60, 90, 180 og 360 dage.

Aktiv-grupper Denne rapport indeholder oplysninger om grupperne for hver enhed og er grupperet 
efter enhedsgruppe.

Enhedstype Typen af enhed.
Gruppe Den gruppe, der er tilknyttet enheden. 
Serienummer Enhedens serienummer.
Aktiv-id Det aktiv-id, der er tilknyttet til enheden.
Bibliotek Det bibliotek, der anvendes af enheden.
Revision Bibliotekets revision.
Sidste kommunikation Dato og tidspunkt for sidste kommunikation med enheden.
Hospital Navnet på hospitalet, som er tilknyttet enheden eller enhedshændelsen, baseret på 

adgangspunkt, IP-område eller RTLS, afhængigt af systemkonfigurationen.
Lokation Den lokation, der er tilknyttet til enheden.
Navn på AP Navnet på det trådløse adgangspunkt, hvis der er tilknyttet et sådant til enheden.

Aktiv-gruppehistorik Denne rapport indeholder oplysninger om enhederne efter enhedstype og de grupper, 
de har været en del af i den definerede periode.

Enhedstype Typen af enhed.
Gruppe Den gruppe, der er tilknyttet enheden. 
Start Startdatoen og -tidspunktet i serverens lokaltid.
Slut Slutdatoen og -tidspunktet i serverens lokaltid.

Aktiver efter hospital Denne rapport indeholder oplysninger for hver enhedstype og grupperer dem efter 
hospital i et søjlediagram og i tabelformat.

Enhedstype Typen af enhed.
Antal enheder Antal enheder for hospitalerne efter enhedstype.
Hospital Navnet på hospitalet, som er tilknyttet enheden eller enhedshændelsen, baseret på 

adgangspunkt, IP-område eller RTLS, afhængigt af systemkonfigurationen.
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Rapporter over enhedshændelseshistorik
Rapporterne over enhedshændelseshistorik er beskrevet i Tabel 6. De viste resultater er baseret på de valgte 
rapportkriterier.

Tabel 6 Rapporter over enhedshændelseshistorik
Rapportnavn Beskrivelse
Hændelseshistorik Denne rapport indeholder oplysninger om de enheder, der er i brug, og hvor mange 

timer de er i brug, baseret på det valgte tendensinterval. Hvis du vil se detaljer om aktiver, 
skal du klikke på det farvede område i diagrammet for at åbne rapporten Udnyttelse af 
aktiver efter enhed.

Enhedstype Typen af enhed.

Serienummer Enhedens serienummer.

Aktiv-id Enhedens aktiv-id.

Dato og tid Dato og tidspunkt (som indstillet på enheden) for generering af enhedshændelsen.

Klasse Den hændelsesklasse, der er tilknyttet til enheden.

Udløser Hændelsesudløsertypen (for eksempel: Opdater).

Meddelelse En beskrivelse af den hændelse, som er forekommet på enheden.

Hændelsesdata Yderligere information om hændelsen.

Hospital Navnet på hospitalet, som er tilknyttet enheden eller enhedshændelsen, baseret på 
adgangspunkt, IP-område eller RTLS, afhængigt af systemkonfigurationen.

Lokation Den lokation, der er tilknyttet til enheden.

Navn på AP Navnet på det trådløse adgangspunkt, der er tilknyttet til enheden.

Tendenser for 
hændelseshistorik

Denne rapport indeholder oplysninger om hændelsestendenser og fordeling 
i et søjlediagram. Den viser antallet af enhedsrelaterede hændelser grupperet efter 
hændelsesklasse, som er forekommet over det valgte tidsrum.

Enhedstype Typen af enhed.
Antal hændelser Antallet af hændelser.
Hændelsesklasse Dette diagram indeholder de valgte hændelsesklasser (Alarm, Fejl, Vedligeholdelse, 

Strøm, Telemetri, Behandling eller Ændring af behandling). 
Vedligeholdelse 
af enheder

Denne rapport indeholder oplysninger om vedligeholdelse, som er udført på enhederne, 
og oplysninger om pakker, som er anvendt på enhederne. 

Enhedstype Typen af enhed.
Serienummer Enhedens serienummer.
Aktiv-id Det aktiv-id, der er tilknyttet til enheden.
IP-adresse Enhedens IP-adresse.
MAC-adresse Enhedens MAC-adresse.
PM-dato Den dato og det tidspunkt, som er indstillet på enheden, hvor der skal udføres 

forebyggende vedligeholdelse. Når denne dato er overskredet, vises den med rødt, 
og "Vedligeholdelse overskredet" vises.

Applikation Den type software (defineret af enheden), som kører på enheden.
Version Applikationens version.
Navn Navnet på .cfw-filen.
Revision Filrevisionen.
Hospital Navnet på hospitalet, som er tilknyttet enheden eller enhedshændelsen, baseret på 

adgangspunkt, IP-område eller RTLS, afhængigt af systemkonfigurationen.
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Rapportnavn Beskrivelse
Lokation Den lokation, der er tilknyttet til enheden.
Navn på AP Det trådløse adgangspunkt, der er tilknyttet til enheden.

Oversigt over samlet 
antal fejl

Denne rapport indeholder oplysninger om fejltyper og det samlede antal hændelser 
grupperet efter enhedstype.

Enhedstype Typen af enhed.
Serienummer Enhedens serienummer.
Aktiv-id Enhedens aktiv-id.
Antal hændelser Det samlede antal hændelser, som vedrører den angivne fejltype for enheden.
Fejltype Den enhedsspecifikke meddelelse i forbindelse med fejlen.
Hospital Navnet på hospitalet, som er tilknyttet enheden eller enhedshændelsen, baseret på 

adgangspunkt, IP-område eller RTLS, afhængigt af systemkonfigurationen.
Lokation Den lokation, der er tilknyttet til enheden.
Navn på AP Navnet på det trådløse adgangspunkt, der er tilknyttet til enheden.

Rapport over pakkeudrulning
Rapporten over pakkeudrulning er beskrevet i Tabel 7. De viste resultater er baseret på de valgte 
rapportkriterier.

Tabel 7 Rapport over pakkeudrulning
Rapportnavn Beskrivelse
Pakkeudrulning Denne rapport indeholder oplysninger om udrullede pakker. Rapporten er grupperet 

efter enhedstype.

Enhedstype Typen af enhed.

Type Udrulningstypen (f.eks. firmware).

Version Pakkeversionen.

Revision Pakkerevisionen.

Serienummer Enhedens serienummer.

Aktiv-id Det aktiv-id, der er tilknyttet til enheden.

Meddelelse Dato og tidspunkt for meddelelsen.

Overførselsstart Dato og tidspunkt for påbegyndelse af overførslen.

Overførselsslut Dato og tidspunkt for afslutning af overførslen.

Anvendt Dato og tidspunkt for anvendelse af den udrullede pakke.

Hospital Navnet på hospitalet, som er tilknyttet enheden eller enhedshændelsen, baseret på 
adgangspunkt, IP-område eller RTLS, afhængigt af systemkonfigurationen.

Lokation Den lokation, der er tilknyttet til enheden.

Navn på AP Det trådløse adgangspunkt, der er tilknyttet til enheden.
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Oprettelse af enhedsspecifikke rapporter
Du kan finde mere udførlige oplysninger om enhedsrapporterne i PharmGuard® Server i brugervejledningen 
til PharmGuard® Device Reports eller onlinehjælpen.

1. Vælg Rapportering i menulinjen på startsiden. Siden Rapportering vises.

2. Vælg den ønskede enhedsrapportsamling for at få vist en liste over tilgængelige rapporter.

3. Klik på rapportens navn.

4. Indtast de ønskede rapportkriterier.

5. Klik på knappen Kør rapport. 

Bemærk: Knappen Kør rapport vises ikke, hvis der ikke er nogen data tilgængelige for de valgte 
rapportkriterier. Vælg en passende Tidsperiode eller andre rapportkriterier, indtil knappen 
Kør rapport vises.

6. Vælg Udskriv eller Eksporter efter behov. 
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Kapitel 5  Administration af systemopgaver
PharmGuard® Server-systemadministratorer (og andre brugere med den relevante rolle/tilladelse) kan tilgå 
og anvende siden Systemsupport for at udføre følgende opgaver:

• Installere en PharmGuard® Server-licens, se side 31.

• Administrere serverindstillinger, se side 32.

• Oprette hospitaler, som skal tilknyttes til trådløse adgangspunkter, se side 32.

• Tilknytte navne til og angive lokationer for trådløse adgangspunkter, se side 33.

• Administrere adgangskodepolitik, se side 34.

• Konfigurere LDAP-server og brugerattributter, se side 35.

• Oprette og administrere brugere, se side 36.

• Oprette og administrere brugerroller og systemadgangsrettigheder, se side 36.

Bemærk: Følg en bedste praksis-procedure ved at sikkerhedskopiere PharmGuard® Repository-
databasen (PGR) før og umiddelbart efter installation eller opgradering af produkter til PharmGuard® 
Device Reports (PDR) eller PharmGuard® Interoperability (PGI). Rådfør dig med databaseadministratoren 
for specifikke procedurer.

Installation af PharmGuard® systemserverlicens
Der skal indhentes en licensfil til PharmGuard® Server-systemet hos Smiths Medical, og den skal installeres 
fra PharmGuard® Server-portalen, før PharmGuard® Server anvendes.

• Denne licens tillader, at et nærmere angivet antal enheder (defineret i licensen) kommunikerer med 
PharmGuard® Server-systemet. 

• Licensen angiver, hvilke PharmGuard® Server-systemkomponenter og -funktioner der er aktiveret. 

1. Vælg Licens i rullemenuen Systemsupport.

2. Klik på Installer ny.

3. Dialogboksen Installer ny licens åbnes. Klik på Gennemse.

4. Find og vælg licensfilen (.xlic) i dialogboksen Vælg fil til overførsel, og klik på Åbn.

Stien til den valgte licensfil vises. 

5. Klik på Upload. 

Hvis licensen er gyldig, vises der oplysninger om licensen og de tilknyttede serverfunktioner.

6. Klik på Installer. 

7. Klik på OK, når du bliver bedt om at bekræfte installationen.

Bemærk: Når du har installeret licensen, skal du starte (eller genstarte) Internet Information Services (IIS)-
tjenesten ved hjælp af Internet Information Services (IIS) Manager i Windows Kontrolpanel. Det skal gøres 
på det system, der kører PharmGuard® systemets webapplikation.
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Administration af hospitaler og adgangspunkter
På siden Hospitaler og adgangspunkter kan systemadministratoren udføre følgende opgaver.

• Tildele navne til trådløse adgangspunkter, som anvendes af enheder.

• Tildele navne til hospitaler.

• Tilknytte et adgangspunkt til et hospital.

• Angive en beskrivelse af adgangspunkternes lokation (valgfrit).

Bemærk: Når disse oplysninger tilknyttes til en MAC-adresse for et bestemt trådløst adgangspunkt, kan 
der leveres meningsfyldte oplysninger i rapporter, som omfatter adgangspunktoplysninger. Det er nyttigt 
at levere disse oplysninger til rapporteringsformål, men det er ikke nødvendigt for at konfigurere trådløse 
adgangspunkter og anvende dem til enheder.

Administration af hospitaler
Brug beskrivende hospitals-id'er, som kan tilknyttes til trådløse adgangspunkter eller IP-adresseområder. 
Siden Hospitaler og adgangspunkter viser en liste over hospitals-id'er, som tidligere er tilføjet i  
PharmGuard® Server-webportalen. 

Brug siden Hospitaler og adgangspunkter til at tilføje, ændre eller slette hospitalsoplysninger.

1. Vælg Hospitaler og adgangspunkter i rullemenuen Systemsupport.

Tilføjelse af et nyt hospital med funktionen Lokationstjenester i realtid eller Lokation efter 
adgangspunkt aktiveret

a. Klik på Tilføj hospital.

b. Indtast et navn til hospitalet.

c. Klik på Gem.

Tilføjelse af et nyt hospital med funktionen Hospital efter IP-lokation aktiveret

a. Klik på Tilføj hospital.

b. Indtast følgende oplysninger om det nye hospital:

 Hospital: Vælg et hospital, der skal tilknyttes til IP-adresseområdet. 

 Start-IP-adresse: Indtast en gyldig IPv4 eller IPv6 IP-adresse, som er mindre end slut-IP-adressen. 

 Slut-IP-adresse: Indtast en gyldig IPv4 eller IPv6 IP-adresse, som er større end start-IP-adressen. 

 Lokation: (Valgfrit) Indtast en lokation for hospitalet. 

c. Klik på Gem.

Sletning af et hospital

Bemærk:  Et hospital kan ikke slettes, hvis det er tilknyttet til et eller flere adgangspunkter.

a. Marker afkrydsningsfeltet for det hospital, du vil slette.

b. Klik på Slet. 

c. Klik på OK i bekræftelsesmeddelelsen.



    Administration af systemopgaver Side 33

Administration af adgangspunkter
Brug siden Hospitaler og adgangspunkter til at tilføje, importere, ændre eller slette et adgangspunkt.

1. Vælg Hospitaler og adgangspunkter i rullemenuen Systemsupport.

Tilføjelse af et nyt adgangspunkt

a. Klik på Tilføj adgangspunkt.

Figur 17   

b. Indtast følgende oplysninger om det nye adgangspunkt:

MAC-adresse: Indtast adgangspunktets MAC-adresse i formatet XX:XX:XX:XX:XX:XX. MAC-adresser 
må kun indeholde hexadecimale tegn [0-9, a-f, A-F]. Adgangspunktets MAC-adresse kan findes et 
sted på hardwaren eller i softwaren til adgangspunktet. Der henvises til informationen, der fulgte 
med adgangspunktets hardware, for yderligere oplysninger.

Navn på AP: Indtast navnet på adgangspunktet.

Hospital: Vælg et hospital, der skal tilknyttes til adgangspunktet. Se Tilføjelse af et nyt hospital 
med funktionen Lokationstjenester i realtid eller Lokation efter adgangspunkt aktiveret, på side 32 
for oplysninger om tilføjelse af hospitaler.

AP-lokation: (Valgfrit) Indtast navnet på den lokation, adgangspunktet befinder sig på.

c. Klik på Gem.

Ændring af oplysninger om et eksisterende adgangspunkt

a. Klik på Adgangspunkter for at få vist tabellen Adgangspunkter, hvis den ikke allerede er vist.

b. Klik på navnet på det adgangspunkt, du vil ændre.

c. Rediger felterne Navn på AP, Hospital og AP-lokation som ønsket. 

d. Klik på Gem.

Sletning af et adgangspunkt

a. Vælg Hospitaler og adgangspunkter i rullemenuen Systemsupport.

b. Find det adgangspunkt, der skal slettes, i området Adgangspunkt, marker dets afkrydsningsfelt, 
og klik på Slet.

c. Klik på Slet i den bekræftelsesmeddelelse, der vises, for at fjerne adgangspunktet.
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Import af adgangspunkter

Der kan tilføjes flere adgangspunkter ved at importere en kommasepareret fil (.csv-fil) med oplysninger om 
adgangspunkterne. Før adgangspunkterne importeres, skal du sikre dig, at hospitals-id'erne i .csv-filen er 
tilføjet i afsnittet Hospitaler på siden Hospitaler og adgangspunkter.

Bemærk: Importfilen skal have en overskriftsrække, der repræsenterer alle egenskaber, som er nødvendige 
for at beskrive et adgangspunkt fuldt ud. Overskriften i csv-filen skal være: "MAC,Name,Facility,Location". 
For hvert adgangspunkt skal .csv-filen indeholde følgende poster adskilt med komma:

[MACAddress],[AccessPointName],[Facility],[Location]

Import af adgangspunktoplysninger fra en .csv-fil

1. Vælg Hospitaler og adgangspunkter i rullemenuen Systemsupport.

2. Klik på Importer.

3. Klik på Gennemse.

4. Find og vælg adgangspunktkildefilen (.csv) i dialogboksen Vælg fil til overførsel, og klik på Åbn.

5. Klik på Upload.

Bemærk: Hvis der er en fejl i .csv-filen, vises der en fejlmeddelelse, og adgangspunkterne importeres 
ikke. Hvis der ikke er nogen fejl, tilføjes adgangspunkterne, og tabellen Adgangspunkter oplister de 
nye adgangspunkter.

Indstilling af SMTP-serveren
PharmGuard® Server-systemadministratoren kan ved hjælp af værktøjerne i afsnittet Systemvedligeholdelse 
på siden Systemsupport opdatere SMTP-serverindstillingerne for PharmGuard® Server-webportalen. 

1. Vælg SMTP-server i rullemenuen Systemsupport.

Figur 18   

2. Rediger indstillingerne for SMTP-server som ønsket.

3. Klik på Test forbindelse.

Indstilling af politik for kodeord
PharmGuard® Server-systemadministratoren kan ved hjælp af værktøjerne i afsnittet Godkendelse 
på siden Systemsupport indstille den politik for kodeord, som gælder for brugerne af PharmGuard® 
Server-webportalen. 



    Administration af systemopgaver Side 35

1. Vælg Lokal kodeordspolitik i rullemenuen Systemsupport. De aktuelle indstillinger for politik for 
kodeord vises.

Figur 19   

2. Indstil politikken for kodeord som ønsket. Se Appendiks A  Indstillinger for politik for kodeord, på 
side 40 for en beskrivelse af indstillingerne.

Bemærk: Klik på Nulstil til standard for at anvende standardindstillingerne for alle indstillinger for 
politik for kodeord.

3. Klik på Gem.

Konfiguration af LDAP-server og brugerattributter
PharmGuard® Server-systemadministratoren kan konfigurere LDAP-serveren til PharmGuard® 
Server-webportalen. 

Konfiguration af LDAP-serveren
1. Vælg LDAP-konfiguration i rullemenuen Systemsupport.

Figur 20   

2. Vælg Aktiver LDAP-logins for at aktivere LDAP-logins på systemet.

3. Indtast Servernavn eller IP-adresse for LDAP-serveren.

4. Indtast Port for LDAP-serveren. Standardindstillingen er 389.

5. Vælg Sikkerhedstype. Standardindstillingen er Ingen.

6. Indtast Bind-DN for LDAP-serveren (f.eks. ou=testing). 

Bemærk: Syntaksen for at skrive et DN varierer efter den anvendte LDAP-server.

7. Indtast Bind-kodeord.

8. Indtast Timeout for svar. Det er den periode (i sekunder), systemet venter på et svar fra LDAP-
serveren. Standardindstillingen er 5 sekunder.

9. Klik på Test forbindelse for at kontrollere serverforbindelsen.
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10. Fortsæt med at indtaste brugerattributterne til LDAP-serveren. 

Bemærk: LDAP-brugere skal tildeles til mindst én rolle. Den egentlige brugerkonfiguration udføres 
på LDAP-serveren.

Konfiguration af LDAP-brugerattributter
1. Indtast Basis-DN for LDAP-serveren for at identificere, hvor LDAP-brugerne er placeret 

på LDAP-serverne. 

Bemærk: Syntaksen for at skrive et DN varierer efter den anvendte LDAP-server.

2. Indtast attributterne for:

• Brugernavn

• Fornavn

• Mellemnavn

• Efternavn

• E-mailadresse

3. Klik på Gem.

Administration af brugere
PharmGuard® Server-systemadministratoren kan oprette og redigere lokale og LDAP-brugerkonti 
til PharmGuard® Server-webportalen. 

Oprettelse af en ny lokal brugerkonto
1. Vælg Brugere i rullemenuen Systemsupport. Den aktuelle liste med brugerkonti vises. 

2. Klik på Tilføj, og vælg Lokal bruger.

Figur 21   

3. Udfyld følgende felter for den nye bruger:

Brugernavn, Fornavn, Mellemnavn, Efternavn, E-mailadresse, Kodeord, Bekræft kodeord (der er forskel 
på store og små bogstaver i kodeord)

4. Indtast Status (Aktiveret, Deaktiveret eller Låst).
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5. Klik på det relevante afkrydsningsfelt for brugerkontoens Sikkerhedspolitik.

Skift af kodeord er påkrævet efter næste login: Vælg denne indstilling for at tvinge brugeren til 
at ændre sit kodeord, når vedkommende har logget på PharmGuard® Server-webportalen for 
første gang.

Deaktiver konto-lockout: Vælg denne indstilling, hvis brugeren ikke skal låses ude på grund af flere 
fejlslagne forsøg på at logge på.

Kodeord udløber aldrig: Vælg denne indstilling for at angive, at det aktuelle kodeord aldrig udløber. 
Denne indstilling tilsidesætter systemets indstilling for politik for kodeord for denne brugerkonto.

6. På listen Roller skal du klikke for at vælge mindst én sikkerhedsrolle, der skal tilknyttes til brugeren 
(hvis en passende rolle ikke er oprettet, skal du ændre brugerkontoen for at tilføje eller ændre 
rolletildelingerne senere).

7. Klik på Gem.

Administration af roller
PharmGuard® Server-systemadministratoren kan oprette og administrere roller for PharmGuard® Server-
webportalen. Når disse roller anvendes på specifikke brugerkonti, bestemmer de de områder og funktioner, 
brugerne kan tilgå og benytte. 

PharmGuard® Server leveres med flere foruddefinerede standardroller ved installationen. PharmGuard® 
Server-systemadministratoren bør vurdere disse standardroller for at finde ud af, om standardrollerne og 
de tilknyttede adgangsrettigheder skal bruges, som de er, ændres eller helt slettes. 

Oprettelse af en rolle
1. Vælg Roller i rullemenuen Systemsupport. Den aktuelle liste over roller vises. 

2. Klik på Tilføj rolle.

Figur 22   

3. Indtast følgende:

Rolle: Navnet på rollen.

Beskrivelse: Indtast en beskrivelse, som forklarer formålet med rollen.

Medlemmer tildelt til denne rolle: Hvis det ønskes, kan du klikke og vælge, hvilke brugerkonti denne 
nye rolle skal anvendes på. 

4. Klik på Vis/rediger rolletilladelser for at tildele den nye rolle de ønskede adgangsrettigheder til 
systemressourcer (læse, skrive, oprette, slette, fuld kontrol). 

5. Klik på navnet på den ønskede applikation for at tildele adgangsrettigheder til elementer eller 
funktioner for den pågældende applikation.
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Hvis det ikke allerede er vist, skal du klikke på kategorien for at udvide underkategorierne og 
tildele adgang.

Hvis du f.eks. vil tildele adgangsrettighederne Læse, Skrive, Oprette og Slette til alle rapporter i 
kategorien Administrative rapporter, skal du markere afkrydsningsfeltet Alle i kolonneoverskriften.

Figur 23   

6. Klik på Gem.

Ændring af en rolle
1. Vælg Roller i rullemenuen Systemsupport. Den aktuelle liste over roller vises (hvis din rolleliste 

er omfattende, kan du bruge filtrene til at finde en rolle hurtigt). 

2. Find og klik på den rolle, du vil ændre, i kolonnen Rolle.

3. Rediger eventuelt felterne Navn og Beskrivelse for rollen.

4. Tilføj eller fjern medlemmer for rollen. 

5. Klik på Vis/rediger rolletilladelser for at redigere rettighederne for rollen.

6. Klik på Gem.
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Sletning af en rolle
En rolle kan ikke slettes, hvis der er tildelt medlemmer til den. Du skal først redigere rollen og fjerne alle 
medlemmer. Rollen Administration kan ikke slettes.

1. Vælg Roller i rullemenuen Systemsupport. 

2. Klik på afkrydsningsfeltet ud for Rolle.

3. Klik på Slet.

4. Klik på Slet i den viste bekræftelsesdialogboks for at bekræfte sletningen.
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Appendiks A  Indstillinger for politik for kodeord
Tabel 8 Indstillinger for politik for kodeord

Politik Beskrivelse Standardindstilling

Formatering af kodeord

Skal bestå af både store og 
små bogstaver

Angiver, om kodeord skal indeholde både store og 
små bogstaver.

Standardindstillingen er 
Deaktiveret (ikke markeret).

Skal bestå af mindst ét 
specialtegn

Angiver, at kodeordet skal indeholde mindst 
ét specialtegn.

Skal bestå af både bogstaver 
og tal

Angiver, om kodeord skal indeholde både 
bogstaver og tal.

Længde på kodeord

Mindste længde på kodeord

Det mindste antal tilladte tegn i kodeord. Denne 
værdi skal være på mellem 4 og 99, men mindre end 
eller lig med den værdi, der indtastes for Største 
længde på kodeord.

Standardindstillingen er 
4 tegn.

Største længde på kodeord

Det højeste antal tilladte tegn i kodeord. Denne 
værdi skal være på mellem 4 og 99, men større end 
eller lig med den værdi, der indtastes for Mindste 
længde på kodeord.

Standardindstillingen 
er 50 tegn. 

Låsning af kodeord

Lås konto efter antal 
mislykkede forsøg

Det antal mislykkede login-forsøg, en bruger 
må have, før kontoen låses, så de ikke kan tilgå 
systemet. Værdien skal være på mellem 0 og 99. 

Standardindstillingen er 
0 (nul); brugerkonti låses 
ikke på grund af mislykkede 
login-forsøg.

Største antal huskede 
kodeord

De højeste antal kodeord, systemet kan huske for 
en bruger. Når brugerne skifter kodeord, kan de 
ikke genbruge et kodeord, der huskes af systemet. 
Værdien skal være på mellem 1 og 99. 

Standardindstillingen er 1.

Udløb af kodeord

Kodeord udløber om 
antal dage

Det antal dage, en brugers kodeord må være i brug, 
før det udløber, og brugeren bliver bedt om at 
vælge et nyt kodeord. Værdien skal være på mellem 
0 og 365. 

Standardindstillingen er 0 (nul); 
kodeord udløber ikke.

Vis advarsel om udløb om 
antal dage

Når der er indtastet en værdi for udløb af kodeord, 
skal du angive antal dage, før en brugers kodeord 
udløber, og hvor systemet vil begynde at vise en 
advarsel om, at kodeordet udløber. Værdien skal 
være på mellem 0 og 364.

Standardindstillingen 
er 5 dage.
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