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Teknisk støtte
Hvis du har kommentarer eller spørsmål angående driften av PharmGuard® Server-systemet (inkludert 
PharmGuard® Server-webportalen eller PharmGuard® Device Reports), ring nummeret som er gitt nedenfor, 
eller ta kontakt med den lokale representanten for Smiths Medical. Smiths Medical er tilgjengelig for å hjelpe 
til med drift og bruk av PharmGuard® Server-systemet.

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

 Europeisk representant
Smiths Medical International Ltd. 
1500 Eureka Park, Lower Pemberton
Ashford, Kent, TN25 4BF, Storbritannia
Tlf.: +44 (0)1233 722100

www.smiths-medical.com    

Symboler

Les bruksanvisningen

Produksjonsnummer

Katalognummer

Produsent

Autorisert representant i EU

http://www.smiths-medical.com
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Viktige merknader
Før du bruker funksjonene til PharmGuard® Server-programvaren, les bruker- og administratorveiledningen eller 
den elektroniske hjelpen som er tilgjengelig fra webportalen, som passer for din rolle. 

Din institusjon bør følge en klart definert prosess og instruere deg om riktig bruk av PharmGuard® Server-webportalen 
og PharmGuard® Server-programvaren. Denne brukerveiledningen er ment å supplere disse instruksjonene. Du må 
kun utføre prosedyrer du har opplæring i.

Spesifikke pumpemodeller nevnt i denne veiledningen er kanskje ikke tilgjengelig i ditt område. Kontakt din 
representant for Smiths Medical hvis du ønsker mer informasjon.

Merknader: 

• For mer informasjon om din brukerkonto hos PharmGuard® Server-webportalen, sikkerhetsrollene 
dine tildelt brukerkontoen din og informasjon om tillatelsene dine til å bruke PharmGuard® Server-
webportalen og dens funksjoner, ta kontakt med systemadministratoren for PharmGuard® Server.

• Informasjonen som er gitt i denne bruker- og administratorveiledningen, gjelder kun for 
PharmGuard® Server-programvaren. Informasjonen som følger med pumpene, inneholder 
detaljerte instruksjoner, spesifikasjoner, advarsler, garantier og tilleggsinformasjon om betjening av 
de støttede pumpene.
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Kapittel 1  Innledning

Indikasjoner for bruk: PharmGuard® Server-programvaren (PGS) er ment å gi funksjoner for sikker 
innsamling og distribuering av data til og fra medisinske enheter.

Denne veiledningen gir informasjon om hvordan du bruker funksjoner på PharmGuard® 
Server-webportalen, inkludert:

• administrere distribuering av enhetspakker 

• vise enhetstilkoblinger

• vise administrative og enhetsspesifikke rapporter 

• administrere og konfigurere deler av PharmGuard® Server-programvaren

Merk: Hvorvidt du har tilgang til funksjonene som er beskrevet i denne bruker- og administratorveiledningen 
for PharmGuard® Server, avhenger av hvilken rolle/tillatelse som er tildelt brukerkontoen din. 
For informasjon om brukerkontoen din og tillatelsene som er tilgjengelig for deg, kontakt din PharmGuard® 
Server-systemadministrator.

VIKTIG! Din organisasjon bør følge en klart definert prosess for administrasjon av brukerkontoer, 
sikkerhetsroller og tillatelser, og gi hensiktsmessig opplæring i funksjoner på PharmGuard® Server-
webportalen før det gis brukertilgang og påloggingsinformasjon til PharmGuard® Server-webportalen.

Systemadministrator: Se PharmGuard® Server Technical Deployment Guide (Teknisk distribusjonsguide 
for server) for mer detaljer om PharmGuard® Server-programvaren-komponentene, interoperabiliteten 
og konfigurasjonen.



 PharmGuard® Server-programvaren 2.4 Bruker- og administratorveiledningSide 6

Kapittel 2  Komme i gang
Vanligvis er en systemadministrator ansvarlig for å sette opp brukerkontoer i PharmGuard® Server-webportalen 
og gi brukerne nettadressen for tilgang til webportalen, sammen med brukernavn og passordinformasjon 
som kreves for å logge på.

Ta kontakt med PharmGuard®-nettverksadministratoren med spørsmål om brukerkontoer.

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

2. I tekstboksen for nettadresse i Internet Explorer® oppgir du PharmGuard® Server-webportaladressen 
og trykker på Enter.

3. På påloggingsskjermbildet skriver du inn brukernavn og passord for PharmGuard® Server og klikker 
på Logg på.

 
Figur 1   

Avhengig av tilstanden til brukerkontoen (for eksempel hvis brukerkontoen er ny) kan systemet 
spørre om passord. For informasjon om hvordan du endrer passordet ditt, se Endre profilpassord 
på side 8.

Logge av PharmGuard® Server
PharmGuard® Server-webportaløkten logger automatisk av hvis økten har vært inaktiv i lengre tid. 
For å forhindre uautorisert tilgang til PharmGuard® Server-webportalen må du logge av manuelt  
når du ikke aktivt bruker PharmGuard® Server.

For å logge av PharmGuard® Server klikker du på koblingen Logg av øverst til høyre 
på PharmGuard® Server-webportalen.
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Figur 2   

Bruke menylinjen
PharmGuard® Server-webportalmenyen inneholder rullegardinmenyer for å hjelpe til med å navigere 
i webportalsystemet, inkludert:

Hjem  : Brukes for å få tilgang til ofte brukte rapporter og systemkoblinger.

Systemstøtte: Brukes av systemadministratorer for systemstøtteoppgaver. Se Kapittel 5 Administrere 
systemoppgaver, på side 31 for mer informasjon.

Ressursadministrasjon: Brukes til å administrere grupper, enheter og pakkedistribusjoner. Se Kapittel 3 
Administrere enheter, grupper og distribusjoner, på side 13 for mer informasjon.

Rapportering: Brukes til å opprette administrative og enhetsspesifikke rapporter. Se Kapittel 4 Opprette 
rapporter, på side 20 for mer informasjon.

Min profil: Brukes til å konfigurere profilinnstillinger. Se Tilpasse PharmGuard® Server-webportalen, 
på side 8 for mer informasjon.

Vise startsiden

Figur 3   

Startsiden vises etter den første påloggingen eller ved å klikke på Hjem-ikonet  på menylinjen. 
Startsiden kan tilpasses for å vise følgende informasjon (Figur 3):

Rapporttabell: Gir en liste over lagrede rapporter. Rapportene som er oppført på startsiden Hjem, 
er lagret fra en vist rapport.

Hurtigkoblinger: Gir en snarvei til ofte brukt informasjon. Hurtigkoblinger konfigureres i Mine 
preferanser-fanen på siden Min profil. 

Siste oppdateringer: Viser de siste oppdateringene for PharmGuard® Server-programvaren samt bruker-, 
enhets- og annen systeminformasjon.

For å konfigurere startsiden, inkludert visning av lagrede rapporter og hurtigkoblinger, se Endre min 
startside på side 10.
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Tilpasse PharmGuard® Server-webportalen
Min profil-fanen kan brukes til å tilpasse innstillingene for webportalen, inkludert:

• Administrere profilinformasjon og passord (Min brukerprofil og Mitt passord).

• Lagre rapporter for umiddelbar referanse (Mine rapporter).

• Angi preferanser for startsiden og innstillinger for området (Mine preferanser).

Administrere profilinformasjon og passord

Endre profilinformasjon

1. Velg Min brukerprofil i fanen Min profil.

2. Oppdater profilinnstillingene som ønsket: Fornavn, mellomnavn, etternavn og e-postadresse.

3. Klikk på Lagre.

Endre profilpassord

1. Velg Endre passordet mitt i fanen Min profil.

2. Skriv inn Gjeldende passord, Nytt passord og bekreft det nye passordet. Alle passord skiller mellom 
stor og liten bokstav.

3. Klikk på Endre passord.

Konfigurere Mine rapporter
Siden Mine rapporter er et sted for lagring av ofte viste rapporter for hurtigreferanse. Rapporter kan også 
planlegges slik at de oppdateres automatisk og leveres til bestemte PharmGuard® Server-brukere.

Legge til en rapport

1. Klikk på koblingen Legg til en rapport som finnes over høyre ende av rapporttabellen.

2. Velg en rapport fra rapporteringssiden og angi kriteriene for rapporten.

3. Klikk på Kjør rapport.

4. Klikk på Lagre til Mine rapporter. Dialogboksen Lagre til Mine rapporter vises.

Figur 4   

5. Etter ønske velger du de viste alternativene:

• Rediger navnet i Lagre som.

• Klikk i avmerkingsboksen for Vis på startside.

• Skriv inn en E-postadresse som destinasjon for rapporten.
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6. Klikk på Lagre.

Slette en rapport

1. Klikk i avmerkingsboksen ved siden av Rapportnavn for rapporten som skal slettes.

2. Klikk på Slett. Dialogboksen Slett elementer vises.

3. Klikk på Slett for å fjerne rapporten fra tabellen.

Planlegging og redigering av en rapport

1. Klikk hvor som helst på rapportnavnet. Dialogboksen Rediger Min rapport vises.

2. Endre rapportalternativene etter ønske:

• Rediger Rapportnavn.

• Klikk i avmerkingsboksen for Vis på startside for å vise denne rapporten på startsiden.

• Klikk i avmerkingsboksen for Plan for å planlegge rapporten. Se Tabell 1 for planleggingsalternativer.

Tabell 1 Planleggingsalternativer for rapporter
Plandetaljer

Leveringstidspunkt Angir klokkeslettet når rapporten skal leveres.

Send rapport via 
e-post til

E-postadressen rapporten blir sendt til.

Format Formatet på rapporten.

Gjentakelsesmønster

Daglig Rapporten leveres daglig. Hvis dette velges:

• Angi en verdi i feltet Hver x. dag(er) for å angi hvor ofte du vil at rapporten 
skal leveres.

Ukentlig Rapporten leveres på utpekte ukedager. Hvis dette velges: 

• Angi en verdi i feltet Skjer hver x. uke(r) den for å angi hvor ofte du vil at rapporten 
skal leveres.

• Velg dagene i uken du vil at rapporten skal leveres.

Månedlig Rapporten leveres på den angitte dagen i måneden. Hvis dette velges: 

• Velg en bestemt dag i måneden, eller velg en bestemt uke og dag i måneden 
for levering.

Gjentakelsesområde

Startdato Rapporten blir levert på eller etter startdatoen basert på det definerte 
gjentakelsesmønsteret.

Ingen sluttdato Hvis dette alternativet er valgt, har rapporten ingen sluttdato, og vil fortsette  
å bli levert basert på valgene i feltet Gjentakelsesmønster.

Slutt innen Rapporten blir ikke levert etter denne datoen.

3. Klikk på Lagre.

Oppdatere Mine preferanser
På siden Mine preferanser kan du:

• endre Innstillinger for område, inkludert valg av antall rader som skal vises på hver side i en tabell

• tilpasse innholdet på Hjem-siden

• velge nivået på Systemstøtte-varsler som sendes til den utpekte administratoren
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Endre innstillinger for område

Fanen Innstillinger for område på siden Mine innstillinger gir muligheter til å tilpasse hvordan 
PharmGuard® Server-portaltabeller vises. 

Figur 5   

Tabellinnstillinger: Angi standard antall elementer som skal vises i en tabell, i rullegardinlisten Standard 
sidestørrelse. Velg Alle, 5, 10, 25 eller 50.

Enhetskoblinger: Angi standardfilteret for automatisk å inkludere enheter som har kommunisert med 
serveren innenfor den valgte tidsperioden. Velg Alle, Dag, Uke, Måned, Kvartalsvis eller År.

Endre min startside

1. Velg Mine preferanser i rullegardinmenyen Min profil.

2. Klikk på fanen Min startside.

Figur 6   

3. Velg avmerkingsboksen Vis Mine rapporter for å vise alle rapportene fra Mine rapporter-siden 
på startsiden.

4. Velg avmerkingsboksen Vis hurtigkoblinger for å vise ofte brukte koblinger på startsiden. 
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Legge til en hurtigkobling:

a. Klikk på Legg til kobling.

b. Klikk på rullegardinlisten øverst i tabellen og velg en side for å opprette en hurtigkobling til den.

Figur 7   

c. Klikk på Lagre.

Slette en hurtigkobling:

a. Klikk i avmerkingsboksen ved siden av en eller flere hurtigkoblinger.

b. Klikk på Slett. 

c. I bekreftelsesdialogboksen som vises, klikker du på Fjern.

Fjerne området Mine rapporter eller hurtigkoblinger fra startsiden:

Endre områdene som er inkludert på startsiden, ved å fjerne merket i avmerkingsboksene for Vis Mine 
rapporter eller Vis hurtigkoblinger.

Angi preferanser for systemstøtte

Velg fanen Systemstøtte på siden Mine preferanser for å velge systemvarsler som skal sendes til den 
utpekte administratoren.

Merk: Selv om funksjonaliteten eksisterer for å konfigurere varsler, er ikke funksjonen for å konfigurere 
e-postmottakeren for varsler støttet for øyeblikket. Derfor vil eventuelle varsler som er konfigurert 
på denne fanen, ikke bli sendt.

1. Velg Mine preferanser i rullegardinmenyen Min profil.

2. Klikk på fanen Systemstøtte.

3. Velg et varsel i rullegardinmenyen Nivå.

4. Klikk på Lagre.

Tips for bruk av tabeller i PharmGuard® Server
PharmGuard® Server-webportalen gir ofte informasjon i form av tabeller. Følgende alternativer deles 
over hele PharmGuard® Server, men de er ikke nødvendigvis tilgjengelige for alle tabeller:

• Filtrering

• Sortering

• Last ned liste-knapp
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Filtreringsalternativer

Figur 8   Eksempel på tabell i PharmGuard® Server-webportalen

Tilkoblet i siste: Bruk dette filteret til å velge alle enheter som har kommunisert med PharmGuard® Server 
innen den angitte tidsperioden.

• Filteret inkluderer normalt valg for Alle, Dag, Uke, Måned, Kvartalsvis og År. 

• Standardverdien for dette filteret kan tilpasses i fanen Innstillinger for område på siden 
Mine preferanser.

Tabellkolonnefiltre: Bruk filterfeltene under hver tabellkolonneoverskrift for å filtrere den viste 
informasjonen etter kolonnekategori. Et filtreringsfelt er merket med filterikonet . Avhengig 
av hvilken kolonne som er valgt, kan det hende at feltet må fylles ut med tekst eller tall, eller det kan 
gi en rullegardinliste over tilgjengelige alternativer.

Sorteringsalternativer
Sorter kolonne: Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere tabellen ved hjelp av kolonneinnholdet.

Sorter retning: Klikk på sorteringsikonet for å endre rekkefølgen på kolonnesorteringen.

Last ned liste-knapp
Last ned liste: Bruk denne knappen til å laste ned en regnearkfil (.cvs) som inneholder alle elementene 
som vises i den nåværende tabellen.
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Kapittel 3  Administrere enheter, grupper 
og distribusjoner
Bruk Ressursadministrasjon-siden for å vise og administrere Enhetstilkoblinger, Grupper og enheter, 
Enhetsmodeller og Pakkedistribusjoner.

Merk: De tilgjengelige Ressursadministrasjon-funksjonene bestemmes av brukerkontoens tillatelser. 
For informasjon om en brukerkonto og tillatelsene som er tilgjengelige, kontakt PharmGuard® 
Server-systemadministratoren.

Vise informasjon om enhetstilkoblinger
Siden Enhetstilkoblinger brukes til å vise enhetene som er koblet til PharmGuard® Server og antallet 
enhetstilgangslisenser i bruk. 

1. Velg Enhetstilkoblinger i rullegardinmenyen Ressursadministrasjon. 

Siden Enhetstilkoblinger viser informasjon om enhetstilgangslisenser (hvis brukerrollen har 
tilgangsrettigheter til å lese lisensinformasjon) og viser enhetene som rapporterer i den valgte tidsperioden.

Figur 9   

Følgende enhetsinformasjon er gitt for hver enhet som har kommunisert med serveren i den 
valgte tidsperioden:

• Serienummer

• Enhetstype

• Gruppe

• Ressurs-ID

• Status

• Siste kommunikasjon

• Institusjon

• Siste rapporterte plassering, sammen med den nyeste datoen og klokkeslettet enheten 
kommuniserte med serveren (i lokal tid for serveren). 

Merk: Hvis funksjonen Lokaliseringstjenester er i bruk, er Siste rapporterte plassering den 
plasseringen som ble rapportert av Lokaliseringstjenester. Hvis funksjonen Lokaliseringstjenester 
ikke er i bruk, gjenspeiler Siste rapporterte plassering tilgangspunktstedet.

2. Hvis du vil endre tidsperioden for enhetsforbindelsen, klikker du på rullegardinlisten Tilkoblet 
i siste og velger ønsket tidsperiode: Alle, Dag, Uke, Måned, Kvartalsvis eller År. Listen over 
enhetstilkoblinger oppdateres ut fra valget.
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3. For å laste ned en Liste over enheter klikker du på Last ned liste-knappen og velger et alternativ 
for å Lagre eller Åpne filen. Enhetsinformasjonen blir gitt i en .csv-fil.

4. Hvis du vil vise et Sammendrag av enhetens anvendelse, klikker du på Vis ressursanvendelse etter 
enhetsrapport øverst til høyre.

• Statusmeldingene I bruk og Ikke i bruk sendes fra pumper som er online og kommuniserer med 
PharmGuard® Server.

• Statusmeldingen Frakoblet angir at en pumpe er frakoblet og ikke har kommunisert med 
PharmGuard® Server innenfor angitt innstilling for Tidsavbrudd ved inaktivitet.

Administrere grupper og enheter
Bruk siden Grupper og enheter til å:

• se eller opprette nye grupper

• se eller revidere tilkoblet enhetsinformasjon

• tilordne en enhet til en gruppe 

Enheter blir automatisk tilordnet til en standardgruppe når de kobles til PharmGuard® Server. Ytterligere 
grupper kan opprettes hvis ønskelig for å:

• sende et medikamentbibliotek til en bestemt gruppe enheter 

• separere enheter utpekt for testing fra driftsenheter

• sende testpakker (fastvare eller medikamentbiblioteker) til testenheter før pakken leveres til alle 
enheter på sykehuset 

VIKTIG! Når en enhet er manuelt lagt til en gruppe med tildelte pakker, kan enheten ikke slettes før den er 
fjernet fra gruppen. For ytterligere informasjon, se Tilordne en enhet på nytt til en ny gruppe, på side 17.

Administrere grupper
Følgende alternativer er tilgjengelige for å administrere grupper:

• legge til en ny gruppe 

• endre en gruppe 

• slette en gruppe

Legge til en ny gruppe

1. Velg Grupper og enheter i rullegardinmenyen Ressursadministrasjon.

2. Klikk på Grupper.

3. Klikk på Legg til gruppe.
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Figur 10   

4. Skriv inn et navn for gruppen i feltet Grupper.

5. Skriv inn en beskrivelse for gruppen i feltet Beskrivelse.

6. Klikk på Lagre.

Endre en gruppe

1. Velg Grupper og enheter i rullegardinmenyen Ressursadministrasjon.

2. Klikk på Grupper.

3. Klikk på raden til gruppen for å endre:

• Rediger Gruppe-navnet.

• Rediger Beskrivelse hvis ønskelig.

• Klikk på feltet Avbryt for å la gruppens informasjon stå uendret.

4. Klikk på Lagre.

Slette en gruppe

1. Velg Grupper og enheter i rullegardinmenyen Ressursadministrasjon.

2. Klikk på Grupper.

3. Klikk i avmerkingsboksen ved siden av gruppenavnet.

Figur 11   

4. Klikk på Slett.
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Administrere enheter
Enheter legges til automatisk når de først er koblet til PharmGuard® Server. Manuell tilføying av enheter 
er bare nødvendig for å angi verdiene på forhånd.

Følgende alternativer er tilgjengelige for å administrere enheter:

• legge til en ny enhet

• endre enhetsdetaljer

• slette en enhet

1. Velg Grupper og enheter i rullegardinmenyen Ressursadministrasjon.

2. Klikk på Enheter.

Legge til en ny enhet

a. Klikk på Legg til enhet.

b. I raden for den nye enheten skriver du inn følgende:

• Serienummer: Serienummeret til enheten. Serienummeret er plassert på enhetsetiketten 
og er tildelt av Smiths Medical.

• Enhetstype: Type enhet.

• Gruppe: Velg en gruppe i rullegardinlisten. 

• Ressurs-ID: Ressurs-ID-en til enheten. Ressurs-ID-en er tildelt av sykehuset.

Figur 12   

c. Klikk på Lagre.

Endre enhetsdetaljer

a. Klikk på raden til enheten for å endre noe av følgende:

Serienummer: Serienummeret til enheten.

Enhetstype: Typen enhet.

Gruppe: Gruppen knyttet til enheten. 

Ressurs-ID: Ressurs-ID-en til enheten.

b. Klikk på Lagre.
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Slette en enhet

a. Klikk i avmerkingsboksen ved siden av enheten.

b. Klikk på Fjern.

Merk: Når en enhet er manuelt lagt til en gruppe med tilordnede pakker, kan enheten ikke slettes. 
Først må du tilordne enheten på nytt til en annen gruppe uten tildelte pakker, og deretter 
slette enheten.

Tilordne en enhet på nytt til en ny gruppe

VIKTIG! Når en enhet tilordnes på nytt til en ny gruppe, blir den nyeste pakken tilknyttet den 
valgte gruppen distribuert til den enheten. Fordi en aktiv distribusjonspakke kan lastes ned av alle 
enheter som samsvarer med enhetstypen for pakken, anbefales det sterkt at pakkeinnholdet først 
sendes og valideres for den spesifikke enhetstypen før pakken distribueres.

Hver institusjon bør følge en klart definert prosess for validering og distribusjon av pakker.

a. Klikk på Grupper på siden Grupper og enheter.

b. Klikk på Enheter.

c. Klikk i avmerkingsboksen ved siden av en eller flere enheter som er oppført i tabellen.

d. Klikk på Tilordne på nytt. Dialogboksen Tilordne enheter på nytt vises.

e. Velg en ny gruppe i rullegardinmenyen Tilgjengelige grupper.

f. Klikk på Tilordne på nytt.

g. For å bekrefte skriver du inn passordet for brukerkontoen og klikker på Fortsett.

Importere en .csv-fil som inneholder enheter
Flere enheter kan legges til ved å importere en fil med kommaseparerte verdier (.csv) som inneholder 
informasjon om enhetene. 

Merk: Importfilen må ha en overskriftsrad som representerer alle egenskapene som kreves for å beskrive 
en enhet fullstendig. Overskriftsraden må bestå av: «AssetTag,SerialNumber,DeviceModelName,GroupName».

For hver enhet må .csv-filen inneholde følgende oppføringer, adskilt av et komma: 
[AssetTag],[SerialNumber],[DeviceModelName],[GroupName].

1. Velg Grupper og enheter i rullegardinmenyen Ressursadministrasjon.

2. Klikk på Enheter.

3. Klikk på Import, og klikk deretter på Bla igjennom.

4. I dialogboksen Velg fil for opplasting skal du finne og velge enhetskildefilen (.csv) og deretter 
klikke på Åpne. 

5. Klikk på Last opp.

Hvis det oppstår en feil i .csv-filen, vises en feilmelding, og enhetene blir ikke importert. Hvis det ikke 
finnes feil, blir enhetene lagt til. Siden Grupper og enheter viser de nye enhetene.

Vise enhetsmodeller
Velg Enhetstilkoblinger i rullegardinmenyen Ressursadministrasjon for å vise enhetsmodellene som 
er installert på PharmGuard® Server.
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Administrere pakkedistribusjoner
Bruk Pakkedistribuering-siden til å legge til, vise og stoppe pakkedistribusjoner. En pakkefil (.cpkg) 
inneholder data, for eksempel enhetskonfigurasjon eller fastvare, som er spesifikke for en installert 
enhetsmodell for PharmGuard® Server.

Merknader:

• Pakker distribueres til enheter som bruker PharmGuard® Server-webportalen, men opprettes ikke 
av PharmGuard® Server. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter pakker for enheter 
som kan brukes med PharmGuard® Server, kan du se produsentens dokumentasjon for enheten 
eller programvaren som brukes til å opprette datapakker for enheten. Enhetsprodusenter kan også 
levere pakker som inneholder oppdateringer for enhetsfastvare.

• Databasen PharmGuard® Repository (PGR) inneholder konfigurasjonsinformasjon om andre 
PharmGuard® Device Specific Reports og interoperabilitetsprodukter for helsesystemer. Sørg for 
å sikkerhetskopiere PharmGuard® Repository-databasen før og umiddelbart etter installasjon eller 
oppgradering av andre PharmGuard® Device Specific Reports og interoperabilitetsprodukter. 
For mer informasjon, se nettverksadministratoren for PharmGuard® Server.

VIKTIG! Fordi en aktiv distribusjonspakke kan lastes ned av alle enheter som samsvarer med enhetstypen 
for pakken, anbefales det sterkt at pakkeinnholdet først sendes og valideres for den spesifikke enhetstypen 
før pakken distribueres.

Hver institusjon bør følge en klart definert prosess for validering og distribusjon av pakker.

Laste opp pakker
1. Velg Pakkedistribuering i rullegardinmenyen Ressursadministrasjon. Alle tidligere distribuerte 

pakker, hvis noen, er oppført.

2. Klikk på Legg til pakke.

3. Klikk på Bla igjennom og finn pakkefilen. 

4. Velg pakkefilen og klikk på Åpne.

5. Klikk på Last opp. 

Etter at pakkefilen er lest, vises informasjon om pakken i pakketabellen. 

Distribuere pakker til grupper
1. Velg Pakkedistribuering i rullegardinmenyen Ressursadministrasjon. Alle tidligere distribuerte 

pakker, hvis noen, er oppført.

Merk: Hvis det allerede er en eksisterende, aktiv pakkedistribuering av samme pakketype for den 
valgte enhetsmodellen, må du stoppe eksisterende distribuering før du distribuerer den nye pakken. 
For mer informasjon, se Stoppe en distribusjon på side 19.

2. Klikk på Vis/distribuer for pakken. Informasjon om distribusjonspakken vises.

3. Hvis informasjonen for pakken er riktig, klikker du på Distribuer for å distribuere den nye pakken.

4. Velg Grupper for pakkedistribuering. Pakken vil bli distribuert til alle kompatible enheter  
i de valgte gruppene. 

5. Skriv inn et navn for distribusjonen og angi en startdato.
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6. Klikk på Distribuer. 

En bekreftelsesdialogboks som krever passord vises. 

7. For å bekrefte skriver du inn passordet for brukerkontoen og klikker på Fortsett.

Etter at du har bekreftet pakkedistribusjonen, vises navnet på den nylig distribuerte pakken 
i distribusjonslisten med statusen Aktiv.

Merk: Tiden det tar før en individuell enhet mottar en pakke, kan variere avhengig av statusen 
til enhetens tilkobling til Medical Device Server (MDS) og intervallet enheten kommuniserer 
til MDS med. For å bekrefte om en pakke er mottatt av de enkelte enhetene som er tilknyttet 
pakkedistribusjonen, må du kontrollere hver enhet. 

Ytterligere distribusjonsinformasjon kan vises ved å klikke på Vis pakkedistribusjonsrapport. 
For mer informasjon om denne rapporten, se Pakkedistribusjonsrapport på side 29. 

Merk: Bruken av pakker mottatt av en enhet er spesifikk for enhetsmodellen og innholdet i pakken. 
For instruksjoner og informasjon om hvordan du bruker innholdet i pakker på individuelle enheter, 
se dokumentasjonen for den bestemte enheten og distribusjonspakken. 

8. For å laste ned en .csv-fil som viser pakkene klikker du på Last ned liste. 

9. Velg Åpne eller Lagre som ønsket.

Stoppe en distribusjon
Hvis du stopper en pakkedistribusjon, avbrytes pakkedistribusjonen for tilhørende enheter. 

Merk: Når du stopper en pakkedistribusjon, blir det ikke gjort noen endringer på noen enhet som allerede 
har mottatt pakken.

1. Velg Pakkedistribuering i rullegardinmenyen Ressursadministrasjon. Alle tidligere distribuerte 
pakker er oppført.

2. Klikk på Vis/stopp for distribusjonspakken du vil stoppe. Dialogboksen Stopp distribuering vises.

3. Klikk på Stopp.

En bekreftelsesdialogboks som krever passord vises. 

4. For å bekrefte skriver du inn passordet for brukerkontoen og klikker på Fortsett.
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Kapittel 4  Opprette rapporter
Rapporteringssiden til PharmGuard® Server-webportalen brukes til å vise:

• administrative rapporter som gir informasjon om aktivitetssporing, ressursadministrasjon, 
enhetshendelser og distribusjon av pakker 

• enhetsspesifikke rapporter som er installert for en bestemt enhetsmodell 

Merknader: 

• De tilgjengelige Rapport-funksjonene bestemmes av brukerkontoens tillatelser. For 
informasjon om en brukerkonto og tillatelsene som er tilgjengelige, kontakt PharmGuard® 
Server-systemadministratoren.

• Hvis du vil ha mer informasjon om hver enhetsrapport, klikker du på Rapporthjelp 
på siden Angi kriterier.

Delte rapportalternativer

Skrive ut rapporter
Etter at en rapport er kjørt, kan den skrives ut på alle lokalt tilkoblede skrivere eller nettverksskrivere.

Merk: Den første gangen Skriv ut velges for en rapport, ber dialogboksen for utskriftskontroll klienten 
om SQL Server Reporting Services-tillegget for nettleseren. Avhengig av konfigurasjonen bekrefter 
du installasjonen ved å klikke på Ja. Etter installasjon av tillegget blir utskrift av rapporter aktivert.

1. Klikk på Skriv ut-ikonet som finnes på rapportverktøylinjen over rapporten. 

2. I skriverdialogboksen velger du ønsket skriver og utskriftsalternativer. 

3. Velg Skriv ut.

Merknader: 

• Avhengig av rapportinnholdet kan det hende at enkelte rapporter må skrives ut i liggende 
retning for å vise innholdet riktig. Se skriverdialogboksen for å angi utskriftsinnstillinger for din 
spesifikke skriver. 

• Avhengig av rapportinnholdet kan antall utskrevne sider være høyere enn antall sider som vises 
i rapportvinduet.

Eksportere rapporter 
Etter at en rapport er kjørt, kan den eksporteres og lagres i forskjellige filformater for frakoblet visning 
og andre formål. Tilgjengelige formater inkluderer:

• XML-fil med rapportdata

• CSV (kommaseparert)

• Adobe® Acrobat® (PDF)

• Microsoft® Excel®

• Microsoft® Word®

1. Klikk på Eksport-ikonet som finnes på rapportverktøylinjen over rapporten.

2. Velg ønsket eksportfilformat i rullegardinlisten. En dialogboks vises.

3. Velg om du vil åpne eller lagre filen. Hvis du lagrer filen, velger du en plassering for filen.
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Merknader: 

• XML- og CSV-formater støtter bare tekst og er ikke egnet for eksport av rapporter med 
diagrammer. Noen rapporter som eksporteres til Microsoft® Excel® kan også kreve manuell 
formatering i Excel® for å gi de ønskede visuelle resultatene.

• Avhengig av hvilken versjon av Microsoft® SQL Server® du bruker, er det kanskje ikke mulig 
å eksportere rapporter til Microsoft® Excel® med over 65 536 rader, og dette kan føre til feil.

• Hvis det eksisterer en «Total» rad når du eksporterer til CSV, vises denne raden som ekstra kolonner, 
og verdien gjentas for hver rad.

• Systemadministratoren tillater kanskje ikke enkelte eksportformater fra det underliggende 
rapporteringssystemet. Det kan også være at enkelte eksportformater som er aktivert av 
systemadministratoren, ikke fungerer på riktig måte for eksport av rapporter fra PharmGuard® 
Server-webportalen. For mer informasjon, kontakt din PharmGuard® Server-systemadministrator.

• Hvis du eksporterer en stor rapport til PDF, kan det hende at du må justere SSRS Report 
Manager Report Timeout-egenskapen ved å sette verdien til Ingen tidsavbrudd på rapport. 
Standardinnstillingen er satt til 1800 sekunder (30 minutter). Enhver rapport som tar lengre 
tid enn 30 minutter å eksportere til PDF, krever at tidsavbrudd for rapporten skal angis 
til Ingen tidsavbrudd på rapport.

Lagre rapporter
Hvis du klikker på knappen Lagre til Mine rapporter øverst i en rapport, legger du til en rapport på siden 
Mine rapporter. Når lagret, vises den valgte rapporten på siden Mine rapporter og eventuelt på startsiden 
Hjem. Når du lagrer en rapport til Mine rapporter, har du muligheten til å lagre rapporten med et annet navn.

1. Øverst på siden Rapport klikker du på Lagre til Mine rapporter. Dialogboksen Lagre til Mine 
rapporter vises.

2. Bekreft følgende informasjon og rediger om nødvendig:

• Lagre som: Navnet på rapporten

• Vise på startsiden

• E-postadresse

3. Klikk på Lagre. Den lagrede rapporten legges til på Mine rapporter-siden.
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Planlegge en rapport
Når en rapport er lagret i Mine rapporter, kan du også planlegge en gjentakende jobb for å kjøre rapporten. 
Med planlagte jobber kan du sette opp en jobb som skal kjøres daglig, ukentlig eller månedlig for en angitt 
datoperiode. Du kan velge ønsket utdataformat og angi e-postadressen du vil at rapporten skal sendes til.

1. Velg Mine rapporter i rullegardinmenyen Min profil.

2. Klikk på navnet på rapporten som skal planlegges.

Figur 13   

Merk: Markøren endres ikke til en pil. Bare klikk på teksten til navnet.

Dialogboksen Rediger Min rapport vises.

Figur 14   

3. Klikk i avmerkingsboksen Plan.

Skjermbildet Rediger Min rapport utvides og viser planleggingsdetaljer.

Figur 15   

4. Skriv inn planleggingsdetaljer og velg Lagre.
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Om administrative rapporter
Administrative rapporter for PharmGuard® Server er gruppert i fire kategorier:

• Aktivitetssporing

• Ressursanvendelse

• Hendelseshistorikk for enhet

• Pakkedistribuering

Figur 16   

Merk: Bruk verktøylinjealternativene i rapportvinduet til å bla gjennom rapportinnholdet, søke etter tekst 
i rapporten, eksportere rapporten, lagre eller skrive ut rapporten.

Merknad for systemadministrator: Verdier relatert til tidsintervaller i rapportene Ressursanvendelse etter 
enhet, Ressursanvendelse etter tid, Trendberegning av hendelseshistorikk og Hendelseshistorikk beregnes 
av SQL Agent-jobben PharmGuardRepository PGR Aggregate Update, som er planlagt til utførelse daglig 
kl. 12:15. For å endre jobbplanen, se Microsoft-artikkelen: «Schedule a Job» (Planlegge en jobb) på  
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms191439.aspx 

Slik genererer du en rapport
1. Velg Administrative i rullegardinmenyen Rapportering.

2. Velg ønsket rapport i listen over rapporter.

3. Skriv inn utvelgelseskriteriene for rapporten.

4. Klikk på Kjør rapport.

Merk: Hvis ønskelig, klikk på knappen Lagre til Mine rapporter.

Aktivitetssporingsrapporter
Aktivitetssporingsrapporter er beskrevet i Tabell 2. De viste resultatene er basert på de valgte rapportkriteriene.

Tabell 2 Aktivitetssporingsrapporter
Rapportnavn Beskrivelse
Administrasjonssporingshendelser Denne rapporten viser en bestilt liste over administrasjonsrelaterte hendelser 

med informasjon om sikkerhetshendelser som har forekommet, i en tabell.

Dato og klokkeslett Datoen og klokkeslettet hendelsen skjedde, i serverens lokale tid.

Sporingskode Kodene brukes til å identifisere typer sporingshendelser. Se Tabell 3 for koder.

Kilde Navnet på programmet som genererte hendelsen. Hvis for eksempel kilden 
til hendelsen er en forekomst fra Medical Device Server, vises Kilde som 
MDS:servernavn.

Melding En detaljert beskrivelse av hendelsen/koden.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms191439.aspx
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Rapportnavn Beskrivelse
Trendberegning av 
administrasjonssporing

Denne rapporten viser antall administrasjonsrelaterte sporingshendelser  
som har forekommet over tid, inkludert hendelsestrend og distribusjon,  
i et kolonnediagram.

Dato og klokkeslett Datoen og klokkeslettet hendelsen skjedde, i serverens lokale tid.
Kolonnegraf Hvis du vil vise hendelsesdetaljer, klikker du på den fargede linjen i grafen 

for å åpne rapporten Administrasjonssporingshendelser.
Brukerhistorikk Denne rapporten gir informasjon om PharmGuard® Server-

webportalbrukerens aktiviteter.
Dato og klokkeslett Datoen og klokkeslettet hendelsen skjedde, i serverens lokale tid.
Sporingskode Identifikasjonskoden for historikkhendelser brukes til å identifisere typer 

historikkhendelser. Se Tabell 4 for koder.
Bruker Brukernavnet til brukeren som utfører aktiviteten.
Melding En detaljert beskrivelse av hendelsen/koden.

Tabell 3 Sporing av hendelseskoder 
Kode Sporingshendelse

AT003 Feil på medisinsk enhetstilkobling 

AT013 SSL-tilkoblingsfeil på medisinsk enhet 

AT021 Advarsel om enhetskapasitet 

AT022 Advarsel om klientkapasitet 

AT023 Enhetskapasitet overskredet 

AT032 Datatype-ID for metadata mangler 

AT033 Ugyldig enhetsmodelltype 

AT041 Feil ved svarsending 

AT042 Feil ved utføring av tråden 

AT043 Påloggingsfeil 

AT044 Påloggingsfeil (bruker låst) 

AT045 Pålogging vellykket 

AT046 Avlogging vellykket 

AT047 Kontroll av pakkeintegritet mislyktes 

AT048 Pakke anvendt 

AT049 Pakkeoverføring 

AT050 Varsling om ny pakke 

AT053 Tidsforespørsel mislyktes 

AT054 Oppdatering av pakkestatistikk mislyktes 

AT055 Kontroll av pakkeintegritet mislyktes 

AT056 Brukerkonto deaktivert 

AT057 Passordet er utløpt 

AT058 Brukerkontoen er låst 

AT059 Opplasting av ny pakke vellykket 

AT063 Produktlisens utløpt 
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Kode Sporingshendelse

AT065 Pakkeforespørsel mislyktes: Fant ikke forespurt pakke 

AT066 Pakkeforespørsel mislyktes: Pakkedatafeil 

AT067 Pakkeforespørsel mislyktes: Feil i 
pakkeforespørselshåndtering

AT069 Pakkeinfo mislyktes: Fant ikke forespurt pakke 

AT070 Pakkeinfo mislyktes: Feil i pakkeforespørselshåndtering 

AT072 Applikasjonsforespørsel mislyktes 

AT073 Plugin startet ikke 

AT074 Plugin stoppet ikke 

AT075 Datalagerfeil 

AT076 Intern feil 

CO001 DataStage-oppdateringsfeil 

CO002 Enhetsregistreringsfeil 

CO003 Kunne ikke bekrefte melding 

CO004 Forespørsel om lesing av enhetsmelding mislyktes 

CO005 PGS inkompatibel 

CO006 Ustøttet metadatatype 

CO007 PGI Ensemble-lisens utløper snart 

CO008 PGI Ensemble-lisens er utløpt 

CO009 Intern behandlingsfeil 

CO010 Feil ved sending av nyttelast 

CO011 Ingen HL7-tilkoblinger konfigurert 

CO012 Ingen meldingstyper konfigurert 

CO013 Intet konfigurasjonsavsnitt angitt 

CO014 Uventet feilbehandlingsmelding 

CO015 Lagret tilstandsfil er ødelagt 

CO016 Krasj registrert på forrige kjøring av serveren 

CO017 Kan ikke lagre tilstandsdata 

CO018 Feil ved gjenoppretting av tilstand 

CO019 Gjenoppretting av tilstand vellykket 

CO020 Starter uten eksisterende infusjonstilstandsdata 

CO021 Tilkoblingsfeil 

CO022 Feil på konfigurasjon av autentisering 

CO023 Datalagerfeil 

CO024 Enhetsmeldingsåpning oppdaget 

CO025 AMU-feil 

CO026 Ingen AMU-biblioteker funnet 

CO027 Kan ikke laste bibliotek 

DR001 ETL-jobb for PDR-hendelse vellykket 
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Kode Sporingshendelse

DR002 ETL-jobb for PDR-hendelse mislyktes 

DR003 ETL-jobb for PDR-arkiv vellykket 

DR004 ETL-jobb for PDR-arkiv mislyktes 

DR005 PDR-hendelsesinnstilling ødelagt

DR006 Ugyldig PDR-melding mottatt 

DR009 Udefinert PDR-alarmtype mottatt 

DR100 Uventet feil 

DR101 Uventet feilbehandlingsmelding 

DR102 Databasetilgangsfeil 

DR103 Ustøttet enhetstype 

Tabell 4 Identifikasjonskode for historikkhendelser
Kode Historikkhendelse

HC001 Pålogging vellykket 

HC002 Avlogging vellykket 

HC101 Rolle opprettet 

HC102 Rolle oppdatert 

HC103 Slettet rolle 

HC151 Bruker opprettet 

HC152 Bruker endret 

HC154 Brukerpassord endret 

HC171 Pakkedistribusjon startet 

HC174 Pakkedistribusjon til enhet 

HC191 Enhetsgruppe lagt til 

HC192 Enhetsgruppe endret 

HC193 Enhetsgruppe slettet 

HC194 Enhetsgruppe tilordnet 

HC195 Enhetsgruppe flyttet 
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Ressursanvendelsesrapporter
Ressursanvendelsesrapporter er beskrevet i Tabell 5. De viste resultatene er basert på de valgte rapportkriteriene.

Tabell 5 Ressursanvendelsesrapporter
Rapportnavn Beskrivelse
Ressursanvendelse 
etter tid

Denne rapporten inneholder informasjon om enhetene i bruk og timene i bruk basert 
på det valgte trendintervallet. Hvis du vil vise ressursdetaljer, klikker du på det fargede 
området i grafen for å åpne rapporten Ressursanvendelse etter enhet.

Dag Dato for bruk av enheten.

Enheter i bruk Antall enheter som brukes, vist etter måned.

Timer i bruk Brukstimene for enheter vist etter måned.

Ressursanvendelse 
etter enhet

Denne rapporten inneholder informasjon om enheter og hendelser. Informasjonen  
er delt opp etter gruppe og institusjon.

Enhetstype Typen enhet.
Serienummer Serienummeret til enheten.
Gruppe Gruppen knyttet til enheten. 
Institusjon Navnet på institusjonen som er tilknyttet enheten eller enhetshendelsen basert på 

tilgangspunkt, IP-område eller RTLS, avhengig av systemkonfigurasjon.
Timer i bruk Viser brukstid for de siste 30, 60, 90, 180 og 360 dager.

Ressursgrupper Denne rapporten inneholder informasjon om gruppene for hver av enhetene og er gruppert 
etter enhetstype.

Enhetstype Typen enhet.
Gruppe Gruppen knyttet til enheten. 
Serienummer Serienummeret til enheten.
Ressurs-ID Ressurs-ID-en som er knyttet til enheten.
Bibliotek Biblioteket som brukes av enheten.
Revisjon Revisjonen av biblioteket.
Siste kommunikasjon Dato og klokkeslett for siste kommunikasjon med enheten.
Institusjon Navnet på institusjonen som er tilknyttet enheten eller enhetshendelsen basert på 

tilgangspunkt, IP-område eller RTLS, avhengig av systemkonfigurasjon.
Plassering Plasseringen knyttet til enheten.
Tilgangspunktnavn Navnet på det trådløse tilgangspunktet hvis det er knyttet til enheten.

Ressursgruppehistorikk Denne rapporten inneholder informasjon om enhetene, etter enhetstype, og gruppene 
de har vært med i under den angitte tidsperioden.

Enhetstype Typen enhet.
Gruppe Gruppen knyttet til enheten. 
Start Startdatoen og -klokkeslettet i serverens lokale tid.
Slutt Sluttdatoen og -klokkeslettet i serverens lokale tid.

Ressurser per institusjon Denne rapporten inneholder informasjon for hver enhetstype og grupperer dem etter 
institusjon i et kolonnediagram og tabellformat.

Enhetstype Typen enhet.
Antall enheter Antall enheter for institusjonene etter enhetstype.
Institusjon Navnet på institusjonen som er tilknyttet enheten eller enhetshendelsen basert på 

tilgangspunkt, IP-område eller RTLS, avhengig av systemkonfigurasjon.
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Hendelseshistorikkrapporter for enhet
Hendelseshistorikkrapportene for enhet er beskrevet i Tabell 6. De viste resultatene er basert på de valgte 
rapportkriteriene.

Tabell 6 Hendelseshistorikkrapporter for enhet
Rapportnavn Beskrivelse
Hendelseshistorikk Denne rapporten inneholder informasjon om enhetene i bruk og timene i bruk basert 

på det valgte trendintervallet. Hvis du vil vise ressursdetaljer, klikker du på det fargede 
området i grafen for å åpne rapporten Ressursanvendelse etter enhet.

Enhetstype Typen enhet.

Serienummer Serienummeret til enheten.

Ressurs-ID Ressurs-ID-en til enheten.

Dato og klokkeslett Datoen og klokkeslettet (som angitt på enheten) da enhetshendelsen ble generert.

Klasse Hendelsesklassen knyttet til enheten.

Utløser Typen utløser for hendelsen (for eksempel: Oppdatering).

Melding En beskrivelse av hendelsen som oppstod på enheten.

Hendelsesdata Ytterligere informasjon om hendelsen.

Institusjon Navnet på institusjonen som er tilknyttet enheten eller enhetshendelsen basert på 
tilgangspunkt, IP-område eller RTLS, avhengig av systemkonfigurasjon.

Plassering Plasseringen knyttet til enheten.

Tilgangspunktnavn Navnet på det trådløse tilgangspunktet som er knyttet til enheten.

Trendberegning av 
hendelseshistorikk

Denne rapporten inneholder informasjon om trending og distribusjon av enhetshendelser 
i et kolonnediagram. Den viser antall enhetsrelaterte hendelser gruppert etter 
hendelsesklasse som oppstod over den valgte tidsperioden.

Enhetstype Typen enhet.
Antall hendelser Antallet hendelser.
Hendelsesklasse Grafen inkluderer de valgte hendelsesklassene (Alarm, Feil, Vedlikehold, Strøm, Telemetri, 

Behandling eller Behandlingsendring). 
Vedlikehold av enheten Denne rapporten inneholder informasjon om vedlikehold som utføres på enhetene 

og informasjon om pakker som er brukt på enheter. 
Enhetstype Typen enhet.
Serienummer Serienummeret til enheten.
Ressurs-ID Ressurs-ID-en som er knyttet til enheten.
IP-adresse IP-adressen til enheten.
MAC-adresse MAC-adressen til enheten.
PM-dato Datoen og klokkeslettet, som angitt på enheten, der forebyggende vedlikehold skal skje. 

Når datoen forfaller, vises denne datoen i rødt og «Vedlikeholdsdato forfalt» vises.
Applikasjon Typen programvare (definert av enheten) som for tiden kjører på enheten.
Versjon Applikasjonens versjon.
Navn Navnet på .cfw-filen.
Revisjon Filrevisjonen.
Institusjon Navnet på institusjonen som er tilknyttet enheten eller enhetshendelsen basert på 

tilgangspunkt, IP-område eller RTLS, avhengig av systemkonfigurasjon.
Plassering Plasseringen knyttet til enheten.
Tilgangspunktnavn Det trådløse tilgangspunktet som er knyttet til enheten.
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Rapportnavn Beskrivelse
Sammendrag av totale feil Denne rapporten inneholder informasjon om feiltypene og totalt antall hendelser 

gruppert etter enhetstype.
Enhetstype Typen enhet.
Serienummer Serienummeret til enheten.
Ressurs-ID Ressurs-ID-en til enheten.
Antall hendelser Totalt antall hendelser relatert til den spesifikke feiltypen for enheten.
Feiltype Enhetsspesifikk melding knyttet til feilen.
Institusjon Navnet på institusjonen som er tilknyttet enheten eller enhetshendelsen basert på 

tilgangspunkt, IP-område eller RTLS, avhengig av systemkonfigurasjon.
Plassering Plasseringen knyttet til enheten.
Tilgangspunktnavn Navnet på det trådløse tilgangspunktet som er knyttet til enheten.

Pakkedistribusjonsrapport
Pakkedistribusjonsrapporten er beskrevet i Tabell 7. De viste resultatene er basert på de valgte 
rapportkriteriene.

Tabell 7 Pakkedistribusjonsrapport
Rapportnavn Beskrivelse
Pakkedistribuering Denne rapporten inneholder informasjon om distribuerte pakker. Rapporten er gruppert 

etter enhetstype.

Enhetstype Typen enhet.

Type Distribusjonstypen (for eksempel Fastvare).

Versjon Pakkeversjonen.

Revisjon Pakkerevisjonen.

Serienummer Serienummeret til enheten.

Ressurs-ID Ressurs-ID-en som er knyttet til enheten.

Varsling Datoen og klokkeslettet for varslingen.

Overføringsstart Datoen og klokkeslettet da overføringen begynte.

Overføringsslutt Datoen og klokkeslettet da overføringen ble avsluttet.

Brukt Datoen og klokkeslettet den distribuerte pakken ble brukt.

Institusjon Navnet på institusjonen som er tilknyttet enheten eller enhetshendelsen basert på 
tilgangspunkt, IP-område eller RTLS, avhengig av systemkonfigurasjon.

Plassering Plasseringen knyttet til enheten.

Tilgangspunktnavn Det trådløse tilgangspunktet som er knyttet til enheten.
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Opprette enhetsspesifikke rapporter
For fullstendig informasjon om enhetsrapportene som er tilgjengelige med PharmGuard® Server, 
se brukerhåndboken for PharmGuard® Device Reports eller den medfølgende elektroniske hjelpen.

1. Velg Rapportering på menylinjen på startsiden. Rapporteringssiden vises.

2. Velg ønsket innsamling av enhetsrapport for å vise en liste over tilgjengelige rapporter.

3. Klikk på navnet på rapporten.

4. Skriv inn de ønskede rapportkriteriene.

5. Klikk på Kjør rapport-knappen. 

Merk: Knappen Kjør rapport vises ikke hvis ingen data er tilgjengelige for de valgte rapportkriteriene. 
Velg en passende Tidsperiode eller andre rapportkriterier til Kjør rapport-knappen vises.

6. Velg alternativet Skriv ut eller Eksport hvis du ønsker det. 
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Kapittel 5  Administrere systemoppgaver
Systemadministratorer for PharmGuard® Server (og andre brukere gitt riktig rolle/tillatelse) kan få tilgang 
til og bruke Systemstøtte-siden for å utføre følgende oppgaver:

• installere en PharmGuard® Server-lisens, se side 31

• administrere serverinnstillinger, se side 32

• opprette institusjoner for å knytte til trådløse tilgangspunkter, se side 32

• tilordne navn og angi steder for trådløse tilgangspunkter, se side 33

• administrere passordregler, se side 35

• konfigurere LDAP-server og brukerattributter, se side 35

• opprette og administrere brukere, se side 36

• opprette og administrere brukerroller og systemrettigheter, se side 36

Merk: Følg en beste praksis-prosedyre ved å sikkerhetskopiere databasen PharmGuard® Repository (PGR)  
før og umiddelbart etter installasjon eller oppgradering av produkter for PharmGuard® Device Reports (PDR) 
eller PharmGuard® Interoperability (PGI). Rådfør deg med databaseadministratoren for bestemte prosedyrer.

Installere PharmGuard® Server-systemlisensen
En lisensfil for PharmGuard® Server-systemet må hentes fra Smiths Medical og installeres fra 
PharmGuard® Server-portalen før du bruker PharmGuard® Server.

• Denne lisensen tillater et spesifisert antall enheter (som bestemt av lisensen) å kommunisere med 
PharmGuard® Server-systemet. 

• Lisensen angir hvilke PharmGuard® Server-komponenter og -funksjoner som er aktivert. 

1. Velg Lisens i rullegardinmenyen Systemstøtte.

2. Klikk på Installer ny.

3. Dialogboksen Installer ny lisens vises. Klikk på Bla igjennom.

4. I dialogboksen Velg fil for opplasting skal du finne og velge lisensfilen (*.xlic) og deretter klikke på Åpne.

Banen til den valgte lisensfilen vises. 

5. Klikk på Last opp. 

Hvis lisensen er gyldig, vises informasjon om lisensen og tilhørende serverfunksjoner.

6. Klikk på Installer. 

7. Når du blir bedt om å bekrefte installasjonen, klikker du på OK.

Merk: Etter at du har installert en lisens, må du starte (eller starte på nytt) IIS-tjenesten (Internet 
Information Services) med bruk av Internet Information Services (IIS) Manager i Windows kontrollpanel. 
Dette må gjøres på systemet som kjører PharmGuard® systemwebapplikasjonen.
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Administrere institusjoner og tilgangspunkter
På siden Institusjoner og tilgangspunkter kan systemadministratorer utføre følgende oppgaver:

• tilordne navn til trådløse tilgangspunkter som brukes av enheter

• tilordne navn til institusjoner

• tilknytte et tilgangspunkt til en institusjon

• velge å gi en beskrivelse av plasseringen til tilgangspunkter

Merk: Ved å knytte denne informasjonen til en MAC-adresse for et bestemt trådløst tilgangspunkt, 
kan det gis meningsfull informasjon i rapporter som inkluderer tilgangspunktsinformasjon. Selv om det 
er nyttig å gi denne informasjonen for rapporteringsformål, er det ikke nødvendig å konfigurere eller bruke 
tilgangspunkter for enhetene.

Administrere institusjoner
Bruk beskrivende institusjonsidentifikatorer som kan knyttes til trådløse tilgangspunkter eller med utvalg av 
IP-adresser. På siden Institusjoner og tilgangspunkter vises en liste over eventuelle institusjonsidentifikatorer 
som tidligere ble lagt til på PharmGuard® Server-webportalen. 

Bruk siden Institusjoner og tilgangspunkter for å legge til, endre eller slette informasjon om institusjonen.

1. Velg Institusjoner og tilgangspunkter i rullegardinmenyen Systemstøtte.

Legge til ny institusjon med sanntids lokaliseringstjenester eller lokalisering etter 
tilgangspunkt aktivert

a. Klikk på Legg til institusjon.

b. Skriv inn et navn på institusjonen.

c. Klikk på Lagre.

Legge til en ny institusjon med funksjonen Institusjon etter IP-lokalisering aktivert

a. Klikk på Legg til institusjon.

b. Skriv inn følgende informasjon om den nye institusjonen: 

 Institusjon: Velg en institusjon som skal knyttes til IP-adresseområdet.

 IP-startadresse: Skriv inn en gyldig IPv4 eller IPv6 IP-adresse mindre enn IP-sluttadresse. 

 IP-sluttadresse: Skriv inn en gyldig IPv4 eller IPv6 IP-adresse høyere enn IP-startadresse.

 Plassering: (Valgfritt) Skriv inn adressen til institusjonen.

c. Klikk på Lagre.

Slette en institusjon

Merk: En institusjon kan ikke slettes hvis den er knyttet til noen tilgangspunkter eller eventuelle 
pumpehendelsesdata.

a. Velg avmerkingsboksen for institusjonen som skal slettes.

b. Klikk på Slett. 

c. Klikk på OK i bekreftelsesmeldingen.
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Administrere tilgangspunkter
Bruk siden Institusjoner og tilgangspunkter for å legge til, importere, endre eller slette et tilgangspunkt.

1. Velg Institusjoner og tilgangspunkter i rullegardinmenyen Systemstøtte.

Legge til et nytt tilgangspunkt

a. Klikk på Legg til tilgangspunkt.

Figur 17   

b. Skriv inn følgende informasjon om det nye tilgangspunktet:

MAC-adresse: Skriv inn MAC-adressen for tilgangspunktet i formatet XX:XX:XX:XX:XX:XX. 
MAC-adresser kan bare inneholde heksadesimale tegn [0-9, a-f, A-F]. MAC-adressen for 
tilgangspunktet ditt kan bli funnet et sted på maskinvaren eller programvaren til tilgangspunktet. 
Se informasjonen som fulgte med maskinvaren til tilgangspunktet for mer informasjon.

Tilgangspunktnavn: Skriv inn navnet på tilgangspunktet.

Institusjon: Velg en institusjon som skal knyttes til tilgangspunktet. For informasjon om å legge 
til institusjoner, se Legge til ny institusjon med sanntids lokaliseringstjenester eller lokalisering 
etter tilgangspunkt aktivert, på side 32.

Tilgangspunktplassering: (Valgfritt) Skriv inn navnet på stedet der tilgangspunktet ligger.

c. Klikk på Lagre.

Endre informasjon for et eksisterende tilgangspunkt

a. Klikk på Tilgangspunkter for å vise Tilgangspunkter-tabellen hvis den ikke allerede vises.

b. Klikk på navnet til tilgangspunktet du vil endre.

c. Endre feltene Tilgangspunktnavn, Institusjon og Tilgangspunktplassering som ønsket. 

d. Klikk på Lagre.

Slette et tilgangspunkt

a. Velg Institusjoner og tilgangspunkter i rullegardinmenyen Systemstøtte.

b. I tilgangspunktområdet finner du tilgangspunktet du vil slette, markerer avmerkingsboksen 
og klikker deretter på Slett.

c. Klikk på Slett i bekreftelsesmeldingen som vises for å fjerne tilgangspunktet.
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Importere tilgangspunkter

Flere tilgangspunkter kan legges til ved å importere en fil med kommaseparerte verdier (.csv) 
som inneholder informasjon for tilgangspunktene. Før du importerer tilgangspunkter, må du forsikre 
deg om at eventuelle institusjonsidentifikatorer som finnes i .csv-filen, legges til på siden Institusjoner 
og tilgangspunkter.

Merk: Importfilen må ha en overskriftsrad som representerer alle egenskapene som kreves for å beskrive 
et tilgangspunkt fullstendig. Overskriften i csv-en må være: «MAC,Name,Facility,Location». For hvert 
tilgangspunkt må .csv-filen inneholde følgende oppføringer, adskilt av et komma:

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

Importere tilgangspunktsinformasjon som finnes i en .csv-fil

1. Velg Institusjoner og tilgangspunkter i rullegardinmenyen Systemstøtte.

2. Klikk på Import.

3. Klikk på Bla igjennom.

4. I dialogboksen Velg fil for opplasting skal du finne og velge tilgangspunktkildefilen (.csv) og deretter 
klikke på Åpne.

5. Klikk på Last opp.

Merk: Hvis det oppstår en feil i .csv-filen, vises en feilmelding, og tilgangspunktene blir ikke 
importert. Hvis det ikke finnes noen feil, legges tilgangspunktene til, og Tilgangspunkt-tabellen 
viser de nye tilgangspunktene.

Konfigurere SMTP-serveren
Ved hjelp av verktøyene som er tilgjengelige i Systemvedlikehold-delen på Systemstøtte-siden, kan 
PharmGuard® Server-systemadministratorer oppdatere SMTP-serverinnstillingene for PharmGuard® 
Server-webportalen. 

1. Velg SMTP-server i rullegardinmenyen Systemstøtte.

Figur 18   

2. Endre innstillingene for SMTP-server etter behov.

3. Klikk på Test tilkobling.
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Konfigurere passordreglene
Ved hjelp av verktøyene som er tilgjengelige i Autentisering-delen på Systemstøtte-siden, 
kan PharmGuard® Server-systemadministratorer angi passordreglene som gjelder for brukere 
av PharmGuard® Server-webportalen. 

1. Velg Lokal passordregel i rullegardinmenyen Systemstøtte. De nåværende 
passordregelinnstillingene vises.

Figur 19   

2. Angi passordsreglene som ønsket. For en beskrivelse av passordregelinnstillingene,  
se Tillegg A Innstillinger for passordregler, på side 40.

Merk: Hvis du vil stille alle passordregelinnstillingene til standardinnstillingene, klikker  
du på Tilbakestill til standard.

3. Klikk på Lagre.

Konfigurere LDAP-serveren og brukerattributtene
PharmGuard® Server-systemadministratorer kan konfigurere LDAP-serveren for PharmGuard® 
Server-webportalen. 

Konfigurere LDAP-serveren
1. Velg LDAP-konfigurasjon i rullegardinmenyen Systemstøtte.

Figur 20   

2. Velg Aktiver LDAP-pålogginger for å aktivere LDAP-pålogginger på systemet.

3. Skriv inn Servernavn eller IP-adressen til LDAP-server.

4. Skriv inn Port for LDAP-server. Standardinnstillingen er 389.

5. Velg Sikkerhetstype. Standard er Ingen.

6. Skriv inn Bind-DN for LDAP-server (for eksempel ou=testing). 

Merk: Syntaksen for å skrive en DN varierer avhengig av hvilken LDAP-server du bruker.
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7. Skriv inn Bind-passord.

8. Angi et Tidsavbrudd for svar. Dette er tiden (i sekunder) systemet vil vente på svar fra LDAP-serveren. 
Standardinnstillingen er 5 sekunder.

9. Klikk på Test tilkobling for å bekrefte servertilkobling.

10. Fortsett å angi brukerattributtene til LDAP-serveren. 

Merk: LDAP-brukere må tilordnes minst én rolle. Faktisk konfigurasjon av brukere utføres 
på LDAP-serveren.

Konfigurere LDAP-brukerattributtene
1. Angi Base-DN for LDAP-server for å identifisere hvor LDAP-brukerne befinner seg på LDAP-serveren. 

Merk: Syntaksen for å skrive en DN varierer avhengig av hvilken LDAP-server du bruker.

2. Skriv inn attributtene for:

• Brukernavn

• Fornavn

• Mellomnavn

• Etternavn

• E-postadresse

3. Klikk på Lagre.

Administrere brukere
PharmGuard® Server-systemadministratorer kan opprette og endre lokale brukerkontoer og LDAP-brukerkontoer 
for PharmGuard® Server-webportalen. 

Opprette en ny lokal brukerkonto
1. Velg Brukere i rullegardinmenyen Systemstøtte. Den nåværende listen over brukerkontoer vises. 

2. Klikk på Legg til og velg Lokal bruker.

Figur 21   



    Administrere systemoppgaver Side 37

3. For den nye brukeren fyller du ut følgende felt:

Brukernavn, Fornavn, Mellomnavn, Etternavn, E-postadresse, Passord, Bekreft passord  
(passord skiller mellom små og store bokstaver)

4. Angi statusen (Aktivert, Deaktivert eller Låst).

5. Klikk på den aktuelle avmerkingsboksen for Sikkerhetsregler for brukerkonto.

Passordendring nødvendig etter neste pålogging: Velg dette alternativet for å tvinge brukeren 
til å endre passordet sitt etter å ha logget på PharmGuard® Server-webportalen første gang.

Deaktiver sperring av konto: Velg dette alternativet hvis du ikke vil at brukeren noensinne skal 
være låst ute på grunn av påfølgende mislykkede påloggingsforsøk.

Passordet utløper aldri: Velg dette alternativet for å angi at det nåværende passordet aldri utløper. 
Dette alternativet tilsidesetter systemets passordregelinnstilling for denne brukerkontoen.

6. I Roller-listen klikker du for å velge minst én sikkerhetsrolle som skal tilordnes brukeren 
(hvis en passende rolle ikke er opprettet, skal du endre brukerkontoen for å legge til eller 
endre rolleoppgaver senere).

7. Klikk på Lagre.

Administrere roller
PharmGuard® Server-systemadministratorer kan opprette og administrere roller for PharmGuard® 
Server-webportalen. Disse rollene, når de brukes på bestemte brukerkontoer, bestemmer områdene 
og funksjonene som brukerne kan få tilgang til og bruke. 

PharmGuard® Server leveres med flere standardroller som er forhåndsdefinert ved installasjon. PharmGuard® 
Server-systemadministratoren bør evaluere disse standardrollene for å avgjøre hvorvidt standardrollene 
og deres tildelte tilgangsrettigheter skal brukes som de er, endres eller slettes fullstendig. 
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Opprette en rolle
1. Velg Roller i rullegardinmenyen Systemstøtte. Den nåværende listen over roller vises. 

2. Klikk på Legg til rolle.

Figur 22   

3. Angi følgende:

Rolle: Navnet på rollen.

Beskrivelse: Skriv inn en beskrivelse som forklarer formålet med denne rollen.

Medlemmer tilordnet denne rollen: Hvis ønskelig, klikk for å velge hvilke brukerkontoer som skal bruke 
den nye rollen. 

4. Klikk på Vis/rediger rolletillatelser for å tilordne de ønskede systemressursrettighetene (lese, skrive, 
opprette, slette, full kontroll) til den nye rollen. 

5. Klikk på navnet til ønsket applikasjon for å tilordne tilgangsrettigheter for elementer eller funksjoner 
til den applikasjonen.

Hvis det ikke allerede vises, klikker du på kategorien for å utvide underkategorier og tilordne tilgang.

Hvis du for eksempel vil tilordne tilgangsrettighetene Les, Skriv, Opprett og Slett til alle rapporter i 
kategorien Administrative rapporter, velger du avmerkingsboksen Alle i kolonneoverskriften.

Figur 23   

6. Klikk på Lagre.

Endre en rolle
1. Velg Roller i rullegardinmenyen Systemstøtte. Den nåværende listen over roller vises (hvis rullegardinlisten 

er omfattende, kan du bruke filtrene til raskt å finne en rolle). 

2. I Rolle-kolonnen finner og klikker du på rollen du vil endre.
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3. Endre Navn og Beskrivelse for rollen hvis ønskelig.

4. Legg til eller fjern medlemmer for rollen. 

5. Klikk på Vis/rediger rolletillatelser for å redigere tillatelsene for rollen.

6. Klikk på Lagre.

Slette en rolle
En Rolle kan ikke slettes hvis medlemmer er tilordnet den. Rediger først Rolle for å fjerne alle medlemmene. 
Rollen Administrasjon kan ikke slettes.

1. Velg Roller i rullegardinmenyen Systemstøtte. 

2. Klikk i avmerkingsboksen ved siden av Rolle.

3. Klikk på Slett.

4. I bekreftelsesdialogboksen som vises, klikker du på Slett for å bekrefte slettingen.
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Tillegg A  Innstillinger for passordregler
Tabell 8 Innstillinger for passordregler

Regel Beskrivelse Standard

Passordformatering

Må bestå av både store 
og små bokstaver

Angir om passord må ha både store og små bokstaver.

Standard er deaktivert 
(ikke avmerket).

Må bestå av minst 
ett symboltegn

Angir at passordet må inneholde minst ett symboltegn.

Må bestå av bokstaver og tall Angir om passord må inneholde både bokstaver 
og tall.

Passordlengde

Minimum passordlengde

Minimum antall tegn tillatt for passord. Denne 
verdien må være mellom 4 og 99, men mindre 
enn eller lik verdien som er angitt for Maksimum 
passordlengde.

Standardinnstillingen  
er 4 tegn.

Maksimum passordlengde

Maksimalt antall tegn tillatt for passord. Verdien 
for dette alternativet må være mellom 4 og 99, 
men større enn eller lik verdien som er oppgitt 
for Minimum passordlengde.

Standardinnstillingen for  
dette alternativet er 50 tegn. 

Passordsperring

Sperr konto etter antall 
mislykkede forsøk

Antall mislykkede påloggingsforsøk en bruker 
kan ha før kontoen blir låst, slik at de ikke får tilgang 
til systemet. Verdien for dette alternativet må være 
mellom 0 og 99. 

Standardinnstillingen  
er 0 (null); brukerkontoer 
blir ikke låst på grunn av 
mislykkede påloggingsforsøk.

Maksimalt antall 
huskede passord

Maksimalt antall passord som bevares av systemet 
for en bruker. Ved endring av passord, kan brukerne 
ikke benytte et passord som bevares av systemet. 
Verdien for dette alternativet må være mellom  
1 og 99. 

Standardinnstillingen er 1.

Passordutløp

Passordet utløper 
om antall dager

Antall dager brukerens passord kan brukes før det 
utløper og brukeren blir bedt om å velge et nytt 
passord. Verdien for dette alternativet må være 
mellom 0 og 365. 

Standardinnstillingen  
er 0 (null); passord  
utløper ikke.

Vis utløpsadvarsel med  
antall dager

Når passordutløp er valgt, skal du angi antall 
dager før brukerens passord utløper, der systemet 
begynner å presentere en advarselsmelding for 
utløp av passord. Verdien for dette alternativet må 
være mellom 0 og 364.

Standardinnstillingen 
er 5 dager.
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