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Teknisk hjälp
Om du har några kommentarer eller frågor gällande användningen av PharmGuard® Server System 
(inklusive PharmGuard® Server-webbportalen eller PharmGuard® Device Reports) kan du ringa numret 
nedan, eller kontakta din lokala kundtjänstrepresentant för Smiths Medical. Smiths Medical kan hjälpa till 
med användningen av PharmGuard® Server System.

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

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

www.smiths-medical.com 

Symboler

Se bruksanvisningen

Satskod

Katalognummer

Tillverkare

Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen

http://www.smiths-medical.com
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Viktiga anmärkningar
Innan du använder funktionerna i PharmGuard® Server-programvaran ska du läsa användar- och 
administratörshandboken eller onlinehjälpen som finns tillgänglig på webbportalen, beroende på vad 
som är lämpligt för din arbetsroll. 

Din klinik ska följa en tydligt definierad process och instruera dig i korrekt användning av PharmGuard® 
Server-webbportalen och PharmGuard® Server-programvaran. Den här användarhandboken är avsedd 
att komplettera dessa instruktioner. Utför endast de procedurer i vilka du har fått utbildning.

Specifika pumpmodeller som nämns i den här handboken kanske inte är tillgängliga i ditt område. 
Kontakta din representant på Smiths Medical för mer information.

Anmärkningar: 

• För information om ditt användarkonto på PharmGuard® Server-webbportalen, vilka säkerhetsroller 
som tilldelats ditt användarkonto och information om din behörighet att använda PharmGuard®  
Server-webbportalen och dess funktioner, kontakta administratören för PharmGuard® Server System.

• Information som anges i denna Användar- och administratörshandbok gäller endast programvaran 
PharmGuard® Server. För detaljerade instruktioner, specifikationer, varningar, garanti och mer 
information om användning av pumpar som stöds, se informationen som medföljer pumparna.
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Kapitel 1  Introduktion

Indikationer för användning: PharmGuard® Server-programvaran (PGS) är avsedd att tillhandahålla 
funktioner för att på ett säkert sätt samla in data från och distribuera data till medicintekniska enheter.

Den här handboken innehåller information om hur du använder funktionerna på PharmGuard® Server-
webbportalen, inklusive:

• Hantera distributioner av enhetspaket. 

• Visa enheters anslutningar.

• Visa administrativa och enhetsspecifika rapporter. 

• Administrera och konfigurera inställningar i PharmGuard® Server-programvaran.

Obs! Beroende på den roll/behörighet som tilldelats ditt användarkonto kanske du inte har tillgång till 
vissa av de funktioner som beskrivs i denna användar- och administratörshandbok för PharmGuard® 
Server. För information om ditt användarkonto och de behörigheter som är tillgängliga för dig, kontakta 
administratören för ditt PharmGuard® Server System.

VIKTIGT! Din organisation ska följa en tydligt definierad process för att administrera användarkonton, 
säkerhetsroller och behörigheter samt tillhandahålla lämplig utbildning i de funktioner som finns på 
PharmGuard® Server-webbportalen innan man delar ut inloggningsuppgifter och ger användare tillgång 
till PharmGuard® Server-webbportalen.

Systemadministratörer: Se PharmGuard® Server Technical Deployment Guide för mer information 
om komponenter, interoperabilitet och konfiguration av PharmGuard® Server-programvaran.
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Kapitel 2  Komma igång
Vanligtvis ansvarar en systemadministratör för konfigurationen av användarkonton för PharmGuard® Server 
webbportal och ger användare webbadressen till webbportalen plus information om användarnamn och 
lösenord som krävs för att logga in.

Kontakta nätverksadministratören för PharmGuard® om du har några frågor om användarkonton.

Logga in på PharmGuard® Server-webbportalen
1. Öppna Microsoft® Internet Explorer®.

2. I adressfältet i Internet Explorer® anger du adressen till PharmGuard® Server-webbportalen och 
trycker på Enter.

3. På inloggningsskärmen anger du användarnamn och lösenord för PharmGuard® Server och klickar 
på Logga in.

 
Figur 1   

Beroende på användarkontots tillstånd (till exempel, om användarkontot är nytt) kan systemet 
be om ett lösenord. För information om hur du ändrar lösenord, se Ändra profillösenord på sida 8.

Logga ut från PharmGuard® Server
Du loggas ut automatiskt från PharmGuard® Server webbportal om du varit inaktiv under en längre tid. 
För att förhindra obehörig åtkomst till PharmGuard® Server webbportal ska du komma ihåg att logga 
ut manuellt när du inte använder PharmGuard® Server.

För att logga ut ur PharmGuard® Server klickar du på länken Logga ut uppe i det högra hörnet 
i PharmGuard® Server-webbportalen.
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Figur 2   

Använda menyfältet
Menyfältet i PharmGuard® Server webbportal innehåller rullgardinsmenyer som används för att navigera 
i webbportalssystemet, inklusive:

Start  : Används för att öppna rapporter och systemlänkar som används ofta.

Systemsupport: Används av systemadministratörer för att utföra uppgifter gällande systemrapporter. 
Ytterligare information finns i Kapitel 5  Hantera systemuppgifter, på sida 33.

Tillgångshantering: Används för att hantera grupper, enheter och paketdistribution. Ytterligare 
information finns i Kapitel 3  Hantera enheter, grupper och distributioner, på sida 14.

Rapportering: Används för att skapa administrativa och enhetsspecifika rapporter. Ytterligare 
information finns i Kapitel 4  Skapa rapporter, på sida 22.

Min profil: Används för att göra profilinställningar. Ytterligare information finns i Anpassa 
PharmGuard® Server-webbportalen, på sida 8.

Visa startsidan

Figur 3   

Startsidan visas efter inloggning eller när du klickar på startikonen  på menyfältet. Startsidan kan 
anpassas för att visa följande information (Figur 3):

Rapporttabell: Visar en lista över sparade rapporter. Rapporterna som visas på Startsidan har sparats från 
en visad rapport.

Snabblänkar: Ger snabb åtkomst till information som visas ofta. Snabblänkar konfigureras från fliken 
Mina inställningar på sidan Min profil. 

Senaste uppdateringar: Visar de senaste uppdateringarna för PharmGuard® Server-programvaran samt 
användar-, enhets- och annan systeminformation.

För att konfigurera startsidan, inklusive visa sparade rapporter och snabblänkar, se Ändra Min startsida 
på sida 11.
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Anpassa PharmGuard® Server-webbportalen
Fliken Min profil kan användas för att ändra webbportalens inställningar, inklusive:

• Hantera profilinformation och lösenord (Min användarprofil och Mitt lösenord).

• Spara rapporter för omedelbar referens (Mina rapporter).

• Ändra inställningar för startsidan och platsinställningar (Mina inställningar).

Hantera profilinformation och lösenord

Ändra profilinformation

1. Välj Min användarprofil från fliken Min profil.

2. Uppdatera profilinställningarna efter behov: Förnamn, mellannamn, efternamn och e-postadress.

3. Klicka på Spara.

Ändra profillösenord

1. Välj Ändra mitt lösenord från fliken Min profil.

2. Fyll i fälten Nuvarande lösenord och Nytt lösenord och bekräfta sedan det nya lösenordet.  
Alla lösenord är skiftlägeskänsliga.

3. Klicka på Byt lösenord.

Konfigurera Mina rapporter
På sidan Mina rapporter kan du spara rapporter som visas ofta för att snabbt få tillgång till 
dem. Rapporter kan också schemaläggas att uppdateras automatiskt och levereras till specifika 
PharmGuard® Server användare.

Lägga till en rapport

1. Klicka på länken Lägg till en rapport ovanför den högra änden av rapporttabellen.

2. Välj en rapport från sidan Rapportering och ange kriterier för rapporten.

3. Klicka på Kör rapport.

4. Klicka på Spara i Mina rapporter. Dialogrutan Spara i Mina rapporter visas.

Figur 4   
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5. Välj bland alternativen som visas:

• Redigera namnet Spara som.

• Markera kryssrutan för att Visa på startsidan.

• Ange en E-postadress som rapporten ska skickas till.

6. Klicka på Spara.

Ta bort en rapport

1. Markera kryssrutan bredvid Rapportnamnet på rapporten som ska tas bort.

2. Klicka på Ta bort. Dialogrutan Ta bort objekt visas.

3. Klicka på Ta bort för att ta bort rapporten från tabellen.

Schemalägga och redigera en rapport

1. Klicka var som helst på rapportnamnet. Dialogrutan Redigera min rapport visas.

2. Ändra önskade rapportalternativ:

• Redigera Rapportnamnet.

• Markera kryssrutan Visa på startsidan för att visa rapporten på startsidan.

• Markera kryssrutan Schemalägg för att schemalägga rapporten. Se Tabell 1 för 
schemaläggningsalternativ.

Tabell 1 Alternativ för rapportschemaläggning
Schemainformation

Leveranstid Anger tiden då rapporten levereras.

E-posta rapport till E-postadressen som rapporten skickas till.

Format Rapportens format.

Upprepningsmönster

Varje dag Rapporten levereras varje dag. Om valt:

• Skriv in ett värde i fältet Var x dag för att ange hur ofta du vill att rapporten 
levereras.

Varje vecka Rapporten levereras på angivna veckodagar. Om valt: 

• Skriv in ett värde i fältet Upprepas var x vecka för att ange hur ofta du vill 
att rapporten levereras.

• Välj de veckodagar då du vill att rapporten ska levereras.

Varje månad Rapporten levereras på den angivna dagen i månaden. Om valt: 

• Välj en specifik dag i månaden, eller välj en specifik vecka och dag i månaden 
för leverans.

Upprepningsintervall

Startdatum Rapporten levereras på eller efter startdatumet baserat på definierat 
upprepningsmönster.

Inget slutdatum Om det här alternativet väljs har rapporten inget slutdatum och fortsätter 
att levereras baserat på inställningen som gjorts för upprepningsmönster.

Slutar den Rapporten levereras inte efter det här datumet.

3. Klicka på Spara.



 PharmGuard® Server Software 2.4 Användar- och administratörshandbokSida 10

Uppdatera Mina inställningar
På sidan Mina inställningar kan du göra följande:

• Ändra Platsinställningar, inklusive val av antalet rader som ska visas på varje sida i tabellen.

• Anpassa innehållet på Startsidan.

• Välja nivå för varningar gällande Systemsupport som ska skickas till administratören. 

Ändra Platsinställningar

Fliken Platsinställningar på sidan Mina inställningar innehåller alternativ för att anpassa visning av tabeller i 
PharmGuard® Server-portalen. 

Figur 5   

Tabellinställningar: Ange standardantalet objekt som ska visas i en tabell från rullgardinslistan 
Standardsidstorlek. Välj Alla, 5, 10, 25 eller 50.

Enhetsanslutningar: Ange standardfiltret för att automatiskt inkludera enheter som har kommunicerat med 
servern inom den valda tidsperioden. Välj Alla, Dag, Vecka, Månad, Kvartal eller År.
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Ändra Min startsida

1. Välj Mina inställningar från rullgardinsmeny Min profil.

2. Klicka på fliken Min startsida.

Figur 6   

3. Markera kryssrutan Visa mina rapporter för att visa alla rapporter från sidan Mina rapporter 
på startsidan.

4. Markera kryssrutan Visa snabblänkar för att visa länkar som ofta används på startsidan. 

Lägga till en snabblänk:

a. Klicka på Lägg till länk.

b. Klicka på rullgardinslistan längst upp i tabellen och välj en sida för att skapa en snabblänk.

Figur 7   

c. Klicka på Spara.

Ta bort en snabblänk:

a. Markera kryssrutan bredvid en eller flera snabblänkar.

b. Klicka på Ta bort. 

c. Klicka på Ta bort i bekräftelserutan som visas.

Ta bort området med Mina rapporter eller snabblänkar från startsidan:

Du ändrar områdena som ingår på startsidan genom att avmarkera kryssrutorna för Visa mina 
rapporter eller Visa snabblänkar.



 PharmGuard® Server Software 2.4 Användar- och administratörshandbokSida 12

Ändra inställningar för systemsupport

Tryck på fliken Systemsupport från sidan Mina inställningar för att välja systemvarningar som ska skickas 
till angiven administratör.

Obs! Det finns funktioner för att konfigurera varningar, men det finns ännu inget stöd för att konfigurera 
e-postmottagare för varningar. Därför kommer varningar som konfigureras på den här fliken inte 
att skickas.

1. Välj Mina inställningar från rullgardinsmeny Min profil.

2. Klicka på fliken Systemsupport.

3. Välj en varning från rullgardinsmenyn Nivå.

4. Klicka på Spara.

Tips för användning av PharmGuard® Server-tabeller
PharmGuard® Server-webbportalen visar ofta information i form av tabeller. Följande alternativ finns i hela 
PharmGuard® Server, men dessa alternativ kanske inte är tillgängliga för alla tabeller:

• Filtrering

• Sortering

• Knappen Ladda ned lista

Filtreringsalternativ

Figur 8   Exempel på tabell i PharmGuard® Server-webbportalen

Senast ansluten: Använd det här filtret för att markera alla enheter som har kommunicerat med 
PharmGuard® Server inom den angivna tidsperioden.

• Det här filtret innefattar vanligtvis alternativen Alla, Dag, Vecka, Månad, Kvartal och År. 

• Standardvärdet för det här filtret kan anpassas via fliken Platsinställningar på sidan Mina inställningar.

Filter för tabellkolumner: Använd filterfälten under varje tabellkolumns rubrik för att filtrera den visade 
informationen efter kolumnkategori. Ett filtrerande fält markeras med filterikonen . Beroende på 
den valda kolumnen kan fältet behöva inmatning av text eller siffror eller så kan det innehålla en 
rullgardinsmeny med tillgängliga alternativ.
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Sorteringsalternativ
Sortera kolumn: Klicka på en kolumnrubrik för att sortera tabellen efter innehållet i den kolumnen.

Sortera riktning: Klicka på sorteringsikonen för att ändra riktningen för kolumnsorteringen.

Knappen Ladda ned lista
Ladda ned lista: Använd den här knappen för att hämta en kalkylbladsfil (.cvs) innehållande alla objekt 
som visas i aktuell tabell.
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Kapitel 3  Hantera enheter, grupper och distributioner
Använd sidan Tillgångshantering för att visa och hantera enhetsanslutningar, grupper och enheter, 
enhetsmodeller och paketdistributioner.

Obs! Tillgängliga tillgångshanteringsfunktioner beror på användarkontots behörighet. För information 
om ett användarkonto och de behörigheter som är tillgängliga, kontakta PharmGuard® Server System 
administratör.

Visa information om enhetsanslutningar
Sidan Enhetsanslutningar används för att visa de enheter som är anslutna till PharmGuard® Server och 
antalet enhetsåtkomstlicenser som används. 

1. Välj Enhetsanslutningar från rullgardinsmenyn Tillgångshantering. 

Sidan Enhetsanslutningar visar information om enhetsåtkomstlicenser (om användarrollen har behörighet 
att läsa licensinformation) och visar en lista över enheter som rapporterar under den valda tidsperioden.

Figur 9   

Följande enhetsinformation visas för varje enhet som har kommunicerat med servern under den 
valda tidsperioden:

• Serienummer

• Enhetstyp

• Grupp

• Tillgångs-ID

• Status

• Senaste kommunikation

• Klinik

• Senaste rapporterade plats, tillsammans med senaste datum och tidpunkt då enheten 
kommunicerade med servern (i lokal tid för servern). 

Obs! Om funktionen Platstjänster används är Senaste rapporterade plats platsen som 
rapporterats av platstjänsterna. Om funktionen Platstjänster inte används är Senaste 
rapporterade plats åtkomstpunktens plats.

2. För att ändra tidsperiod för enhetsanslutning klickar du på rullgardinsmenyn Senast ansluten 
och väljer önskad tidsperiod: Dagen, Veckan, Månaden, Kvartalet, Året eller Alla. Listan över 
enhetsanslutningar uppdateras beroende på valet du gör.

3. För att ladda ned en lista över enheter klickar du på knappen Ladda ned lista och väljer ett 
alternativ för att Spara eller Öppna filen. Enhetsinformationen visas i en .csv-fil.
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4. För att visa en Sammanfattning av enhetsanvändning klickar du på Visa tillgångsanvändning efter 
enhetsrapport uppe i det högra hörnet.

• Statusmeddelandet Används och Används ej skickas från pumpar som är anslutna och kommunicerar 
med PharmGuard® Server.

• Statusmeddelandet Offline indikerar att en pump är offline och inte har kommunicerat med 
PharmGuard® Server inom tidsperioden som är angiven i inställningen Tidsgräns för inaktivitet.

Hantera grupper och enheter
Använd sidan Grupper och enheter för att:

• Visa eller skapa nya grupper.

• Visa eller ändra information om ansluten enhet.

• Tilldela en enhet till en grupp. 

Enheter tilldelas automatiskt till en standardgrupp när de ansluts till PharmGuard® Server. Ytterligare 
grupper kan skapas om så önskas för att:

• Skicka ett läkemedelsarkiv till en specifik grupp med enheter. 

• Separera enheter avsedda för tester från enheter i drift.

• Skicka testpaket (inbyggd programvara eller läkemedelsarkiv) till testenheter innan paketet skickas till 
alla enheter på sjukhuset. 

VIKTIGT! När en enhet har lagts till manuell i en grupp med tilldelade paket kan enheten inte tas bort förrän 
den tagits bort från gruppen. För mer information, se Omtilldela en enhet till en ny grupp, på sida 18. 

Hantera grupper
Följande alternativ är tillgängliga för att hantera grupper:

• Lägga till en ny grupp 

• Ändra en grupp 

• Ta bort en grupp

Lägga till en ny grupp

1. Välj Grupper och enheter från rullgardinsmenyn Tillgångshantering.

2. Klicka på Grupper.

3. Klicka på Lägg till grupp.

Figur 10   
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4. Ange ett namn på gruppen i fältet Grupper.

5. Ange en beskrivning av gruppen i fältet Beskrivning.

6. Klicka på Spara.

Ändra en grupp

1. Välj Grupper och enheter från rullgardinsmenyn Tillgångshantering.

2. Klicka på Grupper.

3. Klicka på raden med gruppen som ska ändras:

• Redigera Gruppens namn.

• Redigera Beskrivningen om så önskas:

• Klicka på Avbryt för att lämna gruppinformationen oförändrad.

4. Klicka på Spara.

Ta bort en grupp

1. Välj Grupper och enheter från rullgardinsmenyn Tillgångshantering.

2. Klicka på Grupper.

3. Markera kryssrutan bredvid gruppnamnet.

Figur 11   

4. Klicka på Ta bort.



    Hantera enheter, grupper och distributioner Sida 17

Hantera enheter
Enheter läggs till automatiskt när de ansluts till PharmGuard® Server. Du behöver bara lägga till enheter 
manuellt när du vill ställa in värdena i förväg.

Följande alternativ är tillgängliga för att hantera enheter:

• Lägga till en ny enhet

• Ändra enhetsinformation

• Ta bort en enhet

1. Välj Grupper och enheter från rullgardinsmenyn Tillgångshantering.

2. Klicka på Enheter.

Lägga till en ny enhet

a. Klicka på Lägg till enhet.

b. På raden för nya enheter anger du följande:

• Serienummer: Enhetens serienummer. Serienumret står på enhetsetiketten och tilldelas 
av Smiths Medical.

• Enhetstyp: Typ av enhet.

• Grupp: Välj en grupp från rullgardinslistan. 

• Tillgångs-ID: Enhetens tillgångs-ID. Tillgångs-ID tilldelas av sjukhuset.

Figur 12   

c. Klicka på Spara.

Ändra enhetsinformation

a. Klicka på raden för enheten för att ändra något av följande:

Serienummer: Enhetens serienummer.

Enhetstyp: Typ av enhet.

Grupp: Gruppen som förknippas med enheten. 

Tillgångs-ID: Enhetens tillgångs-ID.

b. Klicka på Spara.
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Ta bort en enhet

a. Markera kryssrutan bredvid enheten.

b. Klicka på Ta bort.

Obs! Om en enhet har lagts till manuellt i en grupp med tilldelade paket kan enheten inte tas bort. 
Omtilldela först enheten till en annan grupp utan tilldelade paket och radera sedan enheten.

Omtilldela en enhet till en ny grupp

VIKTIGT! När du omtilldelar en enhet till en ny grupp kommer det senaste paketet som förknippas 
med den valda gruppen att distribueras till den enheten. Eftersom ett aktivt distributionspaket kan 
laddas ned av alla enheter som stämmer överens med enhetstypen för paketet, rekommenderar vi att 
paketinnehållet först skickas och verifieras för den specifika enhetstypen innan paketet distribueras.

Varje klinik ska följa en tydligt definierad process för att verifiera och distribuera paket.

a. Klicka på Grupper på sidan Grupper och enheter.

b. Klicka på Enheter.

c. Markera kryssrutan bredvid en eller flera enheter som visas i tabellen.

d. Klicka på Omtilldela. Dialogrutan Omtilldela enheter visas.

e. Välj en ny grupp från rullgardinsmenyn Tillgängliga grupper.

f. Klicka på Omtilldela.

g. För att bekräfta anger du användarkontots lösenord och klickar på Fortsätt.
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Importera en .csv-fil som innehåller enheter
Flera enheter kan läggas till genom import av en .csv-fil (kommaseparerade värden) innehållande information 
för enheterna. 

Obs! Importfilen måste ha en rubrikrad som representerar alla egenskaper som krävs för att till fullo beskriva 
en enhet. Rubrikraden måste vara: ”AssetTag,SerialNumber,DeviceModelName,GroupName”.

För varje enhet måste .csv-filen innehålla följande poster, åtskilda med ett kommatecken: 
[AssetTag],[SerialNumber],[DeviceModelName],[GroupName]

1. Välj Grupper och enheter från rullgardinsmenyn Tillgångshantering.

2. Klicka på Enheter.

3. Klicka på Importera och klicka sedan på Bläddra.

4. I dialogrutan Välj fil att ladda upp markerar du enhetskällfilen (.csv) och klickar sedan på Öppna. 

5. Klicka på Ladda upp.

Om det är något fel med .csv-filen visas ett felmeddelande och enheterna importeras inte. Om inga fel 
förekommer läggs enheterna till. På sidan Grupper och enheter visas de nya enheterna.

Visa enhetsmodeller
Välj Enhetsmodeller i rullgardinsmenyn Tillgångshantering för att visa vilka enhetsmodeller som 
är installerade på PharmGuard® Server.
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Hantera paketdistributioner
Använd sidan Paketdistribution för att Lägga till, Visa och Stoppa paketdistributioner. En paketfil 
(.cpkg) innehåller data, t.ex. enhetskonfiguration eller inbyggd programvara, specifika för en installerad 
enhetsmodell för PharmGuard® Server.

Anmärkningar:

• Paket distribueras till enheter med hjälp av PharmGuard® Server-webbportalen, men skapas inte 
av PharmGuard® Server. För information om hur du skapar paket för enheter som inte kan användas med 
PharmGuard® Server, se tillverkarens dokumentation för enheten eller för programvaran som används 
för att skapa datapaket för enheten. Enhetstillverkare kan också tillhandahålla paket som innehåller 
uppdateringar av enhetens inbyggda programvara.

• Databasen PharmGuard® Repository (PGR) innehåller konfigurationsinformation om andra PharmGuard® 
Device Specific Reports och interoperabilitetsprodukter för sjukvårdssystem. Kom ihåg att säkerhetskopiera 
PharmGuard® Repository-databasen före och direkt efter installation eller uppgradering av andra 
PharmGuard® Device Specific Reports och interoperabilitetsprodukter. För mer information, kontakta 
nätverksadministratören för PharmGuard® Server.

VIKTIGT! Eftersom ett aktivt distributionspaket kan laddas ned av alla enheter som stämmer överens med 
enhetstypen för paketet, rekommenderar vi att paketinnehållet först skickas och verifieras för den specifika 
enhetstypen innan paketet distribueras.

Varje klinik ska följa en tydligt definierad process för att verifiera och distribuera paket.

Ladda upp paket
1. Välj Paketdistribution i rullgardinsmenyn Tillgångshantering. Alla eventuella paket som 

distribuerats tidigare visas.

2. Klicka på Lägg till paket.
3. Klicka på Bläddra och leta reda på paketfilen. 
4. Välj paketfilen och klicka på Öppna.

5. Klicka på Ladda upp. 

Efter att paketfilen har lästs in kommer information om paketet att visas i tabellen Paket. 

Distribuera paket till grupper
1. Välj Paketdistribution i rullgardinsmenyn Tillgångshantering. Alla eventuella paket som 

distribuerats tidigare visas.

Obs! Om det redan finns en aktiv paketdistribution av samma pakettyp för den valda 
enhetsmodellen ska du stoppa den befintliga distributionen innan du distribuerar det nya paketet. 
Mer information finns i Stoppa en distribution på sida 21.

2. Klicka på Visa/Distribuera för paketet. Information om distributionspaketet visas.

3. Om informationen för paketet är korrekt klickar du på Distribuera för att distribuera det nya paketet.

4. Välj Grupper för paketdistribution. Paketet distribueras till alla enheter i de valda grupperna. 
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5. Ange ett namn på distributionen och ett startdatum.

6. Klicka på Distribuera. 

En bekräftelsedialogruta som säger att lösenord krävs visas. 

7. För att bekräfta anger du användarkontots lösenord och klickar sedan på Fortsätt.

Efter att du har bekräftat paketdistributionen visas namnet på det nyligen distribuerade paketet i listan 
Distributioner med statusen Aktiv.

Obs! Tidpunkten då en enskild enhet tar emot ett paket kan variera beroende på status för enhetens 
anslutning till Medical Device Server (MDS) och beroende på vilket intervall enheten kommunicerar 
med MDS. För att bekräfta huruvida ett paket har tagits emot av de enskilda enheter som är 
kopplade till paketdistributionen ska du kontrollera varje enhet för sig. 

Ytterligare distributionsinformation kan visas om du klickar på Visa rapport över paketdistribution. 
Mer information om den här rapporten finns i Rapport över paketdistribution på sida 31. 

Obs! Tillämpningen av paket som tas emot av en enhet är specifik för enhetsmodellen och paketets 
innehåll. För instruktioner och information om tillämpning av innehåll i paket på olika enheter, 
se dokumentationen för enheten och distributionspaketet i fråga. 

8. För att ladda ned en .csv-fil över paketen klickar du på Ladda ned lista. 

9. Välj Öppna eller Spara, beroende på vad du vill göra.

Stoppa en distribution
När du stoppar en paketdistribution avbryts paketdistributionen för de relevanta enheterna. 

Obs! När du stoppar en paketdistribution görs inga ändringar av enheter som redan tagit emot paketet.

1. Välj Paketdistribution i rullgardinsmenyn Tillgångshantering. Alla paket som distribuerats 
tidigare visas.

2. Klicka på Visa/Stoppa för distributionen som du vill stoppa. Dialogrutan Stoppa distribution visas.

3. Klicka på Stoppa.

En bekräftelsedialogruta som säger att lösenord krävs visas. 

4. För att bekräfta anger du användarkontots lösenord och klickar på Fortsätt.
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Kapitel 4  Skapa rapporter
Rapporteringssidan på PharmGuard® Server webbportal används för att visa följande:

• Administrativa rapporter som innehåller information om aktivitetsspårning, tillgångshantering, 
enhetshändelser och paketdistribution. 

• Enhetsspecifika rapporter som har installerats för en viss enhetsmodell. 

Anmärkningar: 

• Tillgängliga Rapportfunktioner bestäms av användarkontots behörighet. För information om ett 
användarkonto och de behörigheter som är tillgängliga, kontakta PharmGuard® Server System 
administratör.

• För mer information om varje enhetsrapport, klicka på Rapporthjälp på sidan Ange kriterier.

Delade rapportalternativ

Skriva ut rapporter
Efter att en rapport har körts kan den skrivas ut på en lokalt ansluten skrivare eller en nätverksskrivare.

Obs! Första gången du väljer Skriv ut för en rapport frågar dialogrutan för klientutskriftskontroll efter 
SQL Server Reporting Services-tillägget för webbläsaren. Beroende på konfigurationen bekräftar 
du installationen genom att klicka på Ja. Efter att ha installerat tilläggsprogrammet aktiveras utskrift 
av rapporter.

1. Klicka på ikonen Skriv ut i Rapportverktygsfältet ovanför rapporten. 

2. Från dialogrutan för skrivare väljer du önskad skrivare och önskade utskriftsalternativ. 

3. Välj Skriv ut.

Anmärkningar: 

• Beroende på rapportinnehållet kan vissa rapporter behöva skrivas ut i liggande format för att 
rapportinnehållet ska visas korrekt. Se dialogrutan för skrivare för att göra utskriftsinställningar för din 
specifika skrivare. 

• Beroende på rapportinnehållet kan antalet utskrivna sidor vara högre än antalet sidor som visas i fönstret 
för rapportvisning.
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Exportera rapporter
Efter att en rapport har körts kan den exporteras och sparas i olika filformat för visning offline och andra 
ändamål. Tillgängliga format innefattar:

• XML-fil med rapportdata

• CSV (kommaavgränsad)

• Adobe® Acrobat® (PDF)

• Microsoft® Excel®

• Microsoft® Word®

1. Klicka på ikonen Exportera i Rapportverktygsfältet ovanför rapporten.

2. Välj önskat format för exportfilen i rullgardinsmenyn. En dialogruta visas.

3. Välj om du vill öppna eller spara filen. Om du vill spara filen ska du välja en plats att spara den på.

Anmärkningar: 

• Formaten XML och CSV har endast stöd för text och lämpar sig inte för export av rapporter som 
innehåller diagram. Dessutom kan vissa rapporter som exporteras till Microsoft® Excel® behöva manuell 
formatering i Excel® för att kunna visa önskade visuella resultat.

• Beroende på vilken version av Microsoft® SQL Server® du använder, kanske det inte är möjligt att 
exportera rapporter till Microsoft® Excel® med över 65 536 rader och detta kan medföra ett fel.

• Om det finns en rad för ”Total” vid export till CSV, kommer den raden att visas som extrakolumner och 
värdet kommer att upprepas för varje rad.

• Din systemadministratör kanske inte tillåter vissa exportformat från underliggande rapporteringssystem. 
Dessutom kan det finnas exportformat som har aktiverats av din systemadministratör, men de fungerar inte 
korrekt för export av rapporter från PharmGuard® Server-webbportalen. Kontakta systemadministratören 
för PharmGuard® Server för mer information.

• Om du exporterar en stor rapport till PDF kan du behöva justera egenskapen SSRS Report Manager 
tidsgräns för rapport genom att ställa in värdet på Tillämpa ingen tidsgräns för rapport. Som standard är 
tidsgränsen inställd på 1 800 sekunder (30 minuter). Alla rapporter som tar längre tid än 30 minuter att 
exportera till PDF kräver att tidsgränsen för rapport ställs in på Tillämpa ingen tidsgräns för rapport.

Spara rapporter
Om du klickar på knappen Spara i mina rapporter längst upp i en rapport läggs rapporten till på sidan 
Mina rapporter. När den valda rapporten sparats visas den på sidan Mina rapporter och alternativt även på 
startsidan. När du sparar en rapport i Mina rapporter kan du välja att spara rapporten under ett annat namn.

1. Längst upp på sidan Rapport klickar du på Spara i mina rapporter. Dialogrutan Spara i mina 
rapporter visas.

2. Bekräfta följande information och redigera den om det behövs:

• Spara som: Namn på rapporten

• Visa på startsidan

• E-postadress

3. Klicka på Spara. Den sparade rapporten läggs till på sidan Mina rapporter.
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Schemalägga en rapport
När en rapport har sparats i Mina rapporter kan du även schemalägga körning av rapporten som ett 
återkommande jobb. Du kan ställa in ett jobb så att det körs dagligen, varje vecka eller varje månad under 
ett specifikt datumintervall. Du kan välja önskat utmatningsformat och ange e-postadressen som du vill 
skicka rapporten till.

1. Välj Mina rapporter från rullgardinsmenyn Min profil.

2. Klicka på namnet på rapporten som ska schemaläggas.

Figur 13   

Obs! Markören ändras inte till en pil. Klicka bara på texten till namnet.

Dialogrutan Redigera min rapport visas.

Figur 14   

3. Markera kryssrutan Schemalägg.

Skärmen Redigera min rapport utökas till att visa alternativen för schemainformation.

Figur 15   

4. Ange schemainformationen och välj Spara.

Om administrativa rapporter
PharmGuard® Server administrativa rapporter är indelade i fyra kategorier:

• Aktivitetsspårning
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• Användning av tillgångar

• Enhetshändelsehistorik

• Paketdistribution

Figur 16   

Obs! Använd alternativen i verktygsfältet i rapportfönstret för att bläddra efter rapportinnehåll, söka efter 
text i rapporten, exportera, spara eller skriva ut rapporten.

Meddelande till systemadministratören: Värden gällande tidsintervall i rapporterna Användning av 
tillgångar efter enhet, Användning av tillgångar efter tid, Händelsehistoriktrender och Händelsehistorik 
beräknas av SQL Agent-uppgiften ”PharmGuardRepository PGR Aggregate Update”, vilken är schemalagd 
för exekvering varje dag klockan 00:15. För att ändra jobbschemat, se Microsoft-artikeln: ”Schedule a Job” 
på http://msdn.microfost.com/en-us/library/ms191439.aspx. 

Generera en rapport
1. Välj Administrativ från rullgardinsmenyn Rapportering.

2. Välj önskad rapport från listan över rapporter.

3. Ange urvalskriterier för rapporten.

4. Klicka på Kör rapport.

Obs! Om så önskas klickar du på knappen Spara i mina rapporter.

Rapporter över aktivitetsspårning
Rapporter över aktivitetsspårning beskrivs i Tabell 2. De visade resultaten baseras på valda rapportkriterier.

Tabell 2 Rapporter över aktivitetsspårning
Rapportnamn Beskrivning
Administrations
spårningshändelser

Den här rapporten visar en lista över administrationsrelaterade händelser med 
information om säkerhetshändelser som har inträffat i en tabell.

Datum och tid Datum och tid då händelsen inträffade, i serverns lokala tid.

Spårningskod Koderna används för att identifiera typer av spårningshändelser. Se Tabell 3 för koder.

Källa Namn på programmet som genererade händelsen. Om exempelvis händelsens källa  
är en Medical Device Server-instans visas Källa som MDS:servernamnet.

Meddelande En detaljerad beskrivning av händelsen/koden.

Administrations
spårningstrender

Det här rapporten visar antalet administrationsrelaterade spårningshändelser som 
har inträffat under en viss tid, inklusive händelsetrender och händelsedistribution 
i en kolumngraf.

Datum och tid Datum och tid då händelsen inträffade, i serverns lokala tid.

http://msdn.microfost.com/en-us/library/ms191439.aspx
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Rapportnamn Beskrivning
Kolumngraf För att visa händelseinformation klickar du på den färgade stapeln i grafen för att öppna 

rapporten Administrationsspårningshändelser.
Användarhistorik Den här rapporten visar information om användaraktiviteter på PharmGuard® Server 

webbportal.
Datum och tid Datum och tid då händelsen inträffade, i serverns lokala tid.
Spårningskod Identifikationskoden för historikhändelse används för att identifiera olika typer 

av historikhändelser. Se Tabell 4 för koder.
Användare Användarnamnet för användaren som utför aktiviteten.
Meddelande En detaljerad beskrivning av händelsen/koden.

Tabell 3 Koder för spårningshändelse 
Kod Spårningshändelse 

AT003 Anslutning av medicinteknisk utrustning misslyckades 

AT013 SSL-anslutningsfel för medicinteknisk utrustning 

AT021 Varning om enhetskapacitet 

AT022 Varning gällande klientens kapacitet 

AT023 Enhetskapaciteten överstigen 

AT032 Datatyp-id för metadata saknas 

AT033 Ogiltig enhetsmodelltyp 

AT041 Överföringsfel vid svar 

AT042 Trådexekvering misslyckades 

AT043 Inloggningsfel 

AT044 Inloggningsfel (användaren låst) 

AT045 Inloggning lyckades 

AT046 Utloggning lyckades 

AT047 Kontroll av förpackningens skick misslyckades 

AT048 Paket tillämpat 

AT049 Paketöverföring 

AT050 Nytt paketmeddelande 

AT053 Tidsförfrågan misslyckades 

AT054 Uppdatering av paketstatistik misslyckades 

AT055 Kontroll av förpackningens skick misslyckades 

AT056 Användarkonto avaktiverat 

AT057 Lösenordet har gått ut 

AT058 Användarkontot låst 

AT059 Uppladdning av nytt paket lyckades 

AT063 Produktens licens har gått ut 

AT065 Paketbegäran misslyckades: Begärt paket hittades inte 

AT066 Paketbegäran misslyckades: Paketdatafel 

AT067 Paketbegäran misslyckades: Hanterarfel paketbegäran

AT069 Paketinformation misslyckades: Begärt paket hittades inte 
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Kod Spårningshändelse 

AT070 Paketinformation misslyckades: Hanterarfel paketbegäran 

AT072 Programbegäran misslyckades 

AT073 Plugin kunde inte startas 

AT074 Plugin kunde inte stoppas 

AT075 Datalagerfel 

AT076 Internt fel 

CO001 Uppdatering av DataStage misslyckades 

CO002 Enhetsregistreringsfel 

CO003 Valideringen av meddelandet misslyckades 

CO004 Läsningsbegäran misslyckades för enhetsmeddelande 

CO005 PGS-inkompatibel 

CO006 Metadatatyp som inte stöds 

CO007 PGI Ensemble-licens nära utgångsdatumet 

CO008 PGI Ensemble-licensen har gått ut 

CO009 Internt bearbetningsfel 

CO010 Nyttolast kunde inte skickas 

CO011 Inga HL7-anslutningar konfigurerade 

CO012 Inga meddelandetyper konfigurerade 

CO013 Inget konfigurationsavsnitt angivet 

CO014 Oväntat fel vid bearbetning av meddelandet 

CO015 Den sparade tillståndsfilen är skadad 

CO016 Krasch vid tidigare körning av servern upptäcktes 

CO017 Kan inte spara tillståndsdata 

CO018 Försök att återställa tillståndet misslyckades 

CO019 Tillståndsåterhämtning lyckades 

CO020 Börjar utan befintliga infusionstillståndsdata 

CO021 Anslutningsfel 

CO022 Konfigurationsfel för autentisering 

CO023 Datalagerfel 

CO024 Upptäckt av saknade meddelanden för enhet 

CO025 AMU-fel 

CO026 Inga AMU-bibliotek hittades 

CO027 Kunde inte läsa in bibliotek 

DR001 PDR-händelse för ETL-jobb lyckades 

DR002 PDR-händelse för ETL-jobb misslyckades 

DR003 PDR-arkivering av ETL-jobb lyckades 

DR004 PDR-arkivering av ETL-jobb misslyckades 

DR005 PDR-händelseuppsättning skadad

DR006 Meddelande om ogiltigt PDR har mottagits 
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Kod Spårningshändelse 

DR009 Odefinierad larmtyp mottagen för PDR 

DR100 Oväntat fel 

DR101 Oväntat fel vid bearbetning av meddelandet 

DR102 Databasåtkomstfel 

DR103 Enhetstyp som inte stöds 

Tabell 4 Identifikationskod för historikhändelse
Kod Historikhändelse

HC001 Inloggning lyckades 

HC002 Utloggning lyckades 

HC101 Roll skapades 

HC102 Roll uppdaterades 

HC103 Borttagen roll 

HC151 Användare skapad 

HC152 Användare ändrad 

HC154 Användarens lösenord ändrades 

HC171 Paketdistribution startad 

HC174 Paketdistribution till enheten 

HC191 Enhetsgrupp tillagd 

HC192 Enhetsgrupp ändrad 

HC193 Enhetsgrupp raderad 

HC194 Enhetsgrupp tilldelad 

HC195 Enhetsgrupp flyttad 
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Rapporter över användning av tillgångar
Rapporter över användning av tillgångar beskrivs i Tabell 5. De visade resultaten baseras på valda 
rapportkriterier.

Tabell 5 Rapporter över användning av tillgångar
Rapportnamn Beskrivning
Användning av tillgångar 
efter tid

Den här rapporten innehåller information om enheterna som används och antalet timmar 
de har använts baserat på valt trendintervall. För att visa tillgångsinformation klickar du på 
det färgade fältet i grafen för att öppna rapporten Användning av tillgångar efter enhet.

Dag Datum för enhetsanvändning.

Enheter som används Antalet enheter som används visat efter månad.

Antal 
användningstimmar

Antalet timmar enheter har använts visat efter månad.

Användning av tillgångar 
efter enhet

Den här rapporten innehåller information om enheter och händelser. Informationen är 
uppdelad efter grupp och klinik.

Enhetstyp Typ av enhet.
Serienummer Enhetens serienummer.
Grupp Gruppen som förknippas med enheten. 
Klinik Namnet på kliniken som förknippas med enheten eller enhetshändelsen baserat på 

åtkomstpunkt, IP-intervall eller RTLS beror på systemkonfigurationen.
Antal 
användningstimmar

Visar antalet användningstimmar för de senaste 30, 60, 90, 180 och 360 dagarna.

Tillgångsgrupper Den här rapporten innehåller information om grupperna för varje enhet och 
informationen är indelad efter enhetstyp.

Enhetstyp Typ av enhet.
Grupp Gruppen som förknippas med enheten. 
Serienummer Enhetens serienummer.
TillgångsID Det tillgångs-ID som är kopplat till enheten.
Arkiv Arkivet som används av enheten.
Revision Revision av arkivet.
Senaste 
kommunikation

Datum och tid för senaste kommunikation med enheten.

Klinik Namnet på kliniken som förknippas med enheten eller enhetshändelsen baserat på 
åtkomstpunkt, IP-intervall eller RTLS beror på systemkonfigurationen.

Plats Platsen som förknippas med enheten.
APnamn Namn på trådlös åtkomstpunkt om en sådan är kopplad till enheten.

Tillgångsgrupphistorik Den här rapporten innehåller information om enheterna, uppdelad efter enhetstyp,  
och de grupper som de har ingått i under den definierade tidsperioden.

Enhetstyp Typ av enhet.
Grupp Gruppen som förknippas med enheten. 
Start Startdatum och starttid i serverns lokala tid.
Slut Slutdatum och sluttid i serverns lokala tid.

Tillgångar efter klinik Den här rapporten innehåller information för varje enhetstyp och delar in dem efter klinik 
i ett format med en kolumngraf och en tabell.

Enhetstyp Typ av enhet.
Enhetsantal Enhetsantalet för klinikerna efter enhetstyp.
Klinik Namnet på kliniken som förknippas med enheten eller enhetshändelsen baserat på 

åtkomstpunkt, IP-intervall eller RTLS beror på systemkonfigurationen.
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Rapporter över enhetshändelsehistorik
Rapporterna över enhetshändelsehistorik beskrivs i Tabell 6. De visade resultaten baseras på valda 
rapportkriterier.

Tabell 6 Rapporter över enhetshändelsehistorik
Rapportnamn Beskrivning
Händelsehistorik Den här rapporten innehåller information om enheterna som används och antalet timmar 

de har använts baserat på valt trendintervall. För att visa tillgångsinformation klickar du på 
det färgade fältet i grafen för att öppna rapporten Användning av tillgångar efter enhet.

Enhetstyp Typ av enhet.

Serienummer Enhetens serienummer.

TillgångsID Enhetens tillgångs-ID.

Datum och tid Datum och tid (enligt tiden på enheten) då enhetshändelsen genererades.

Klass Händelseklassen som är kopplad till enheten.

Trigger Typ av händelsetrigger (till exempel: Uppdatering)

Meddelande En beskrivning av vad som inträffat på enheten.

Händelsedata Mer information om händelsen.

Klinik Namnet på kliniken som förknippas med enheten eller enhetshändelsen baserat på 
åtkomstpunkt, IP-intervall eller RTLS beror på systemkonfigurationen.

Plats Platsen som förknippas med enheten.

APnamn Namn på trådlös åtkomstpunkt kopplad till enheten.

Händelsehistoriktrender Den här rapporten innehåller information om enhetens händelsetrender och distribution 
i en kolumngraf. Den visar antalet enhetsrelaterade händelser uppdelade efter 
händelseklass som inträffat under den valda tidsperioden.

Enhetstyp Typ av enhet.
Händelseantal Antal händelser.
Händelseklass Grafen innehåller vald händelseklass (Larm, Fel, Underhåll, Ström, Telemetri, Behandling 

eller Behandlingsändring). 
Enhetsunderhåll Den här rapporten innehåller information om underhåll som utförts på enheterna och 

information om paket som har tillämpats på enheter. 
Enhetstyp Typ av enhet.
Serienummer Enhetens serienummer.
TillgångsID Det tillgångs-ID som är kopplat till enheten.
IPadress Enhetens IP-adress.
MACadress Enhetens MAC-adress.
PMdatum Datum och tid, enligt tiden på enheten, då det är dags för förebyggande underhåll. 

När datumet har passerat visas det i rött och texten ”Dags för underhåll” visas.
Program Den typ av programvara (definierad av enheten) som för tillfället körs på enheten.
Version Programmets version.
Namn Namnet på .cfw-filen.
Revision Filrevisionen.
Klinik Namnet på kliniken som förknippas med enheten eller enhetshändelsen baserat på 

åtkomstpunkt, IP-intervall eller RTLS beror på systemkonfigurationen.
Plats Platsen som förknippas med enheten.
APnamn Den trådlösa åtkomstpunkt som är kopplad till enheten.
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Rapportnamn Beskrivning
Sammanfattning  
av totala fel

Den här rapporten innehåller information om feltyper och totala händelseantal indelade 
efter enhetstyp.

Enhetstyp Typ av enhet.
Serienummer Enhetens serienummer.
TillgångsID Enhetens tillgångs-ID.
Händelseantal Det totala antalet händelser som är förknippade med den specifika feltypen för enheten.
Feltyp Det enhetsspecifika meddelande som förknippas med felet.
Klinik Namnet på kliniken som förknippas med enheten eller enhetshändelsen baserat på 

åtkomstpunkt, IP-intervall eller RTLS beror på systemkonfigurationen.
Plats Platsen som förknippas med enheten.
APnamn Namn på trådlös åtkomstpunkt kopplad till enheten.

Rapport över paketdistribution
Rapporten över paketdistribution beskrivs i Tabell 7. De visade resultaten baseras på valda rapportkriterier.

Tabell 7 Rapport över paketdistribution
Rapportnamn Beskrivning
Paketdistribution Den här rapporten innehåller information om distribuerade paket. Rapporten delas 

in efter enhetstyp.

Enhetstyp Typ av enhet.

Typ Distributionstyp (till exempel inbyggd programvara).

Version Paketversionen.

Revision Paketrevisionen.

Serienummer Enhetens serienummer.

TillgångsID Det tillgångs-ID som är kopplat till enheten.

Meddelande Datum och tid för meddelandet.

Överföringsstart Datum och tid då överföringen startade.

Överföringsslut Datum och tid då överföringen avslutades.

Tillämpad Datum och tid då distributionspaketet tillämpades.

Klinik Namnet på kliniken som förknippas med enheten eller enhetshändelsen baserat på 
åtkomstpunkt, IP-intervall eller RTLS beror på systemkonfigurationen.

Plats Platsen som förknippas med enheten.

APnamn Den trådlösa åtkomstpunkt som är kopplad till enheten.
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Skapa enhetsspecifika rapporter
För komplett information om de enhetsrapporter som är tillgängliga med PharmGuard® Server, 
se användarhandboken för PharmGuard® Device Reports eller onlinehjälpen.

1. Välj Rapportering i menyfältet på startsidan. Rapporteringssidan visas.

2. Välj önskad samling enhetsrapporter för att visa en lista över tillgängliga rapporter.

3. Klicka på rapportens namn.

4. Ange önskade rapportkriterier.

5. Klicka på knappen Kör rapport. 

Obs! Knappen Kör rapport visas inte om inga data är tillgängliga för de valda rapportkriterierna. 
Välj en lämplig Tidsperiod eller andra rapportkriterier tills knappen Kör rapport visas.

6. Välj alternativen Skriv ut eller Exportera om så önskas. 
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Kapitel 5  Hantera systemuppgifter
PharmGuard® Server-systemadministratörer (och andra användare med lämplig roll/behörighet) kan bereda 
sig tillgång till och använda sidan Systemsupport för att utföra följande uppgifter:

• Installera en PharmGuard® Server licens, se sida 33.

• Hantera serverinställningar, se sida 34.

• Skapa kliniker att koppla till trådlösa åtkomstpunkter, se sida 34.

• Tilldela namn och ange platser för trådlösa åtkomstpunkter, se sida 35.

• Hantera lösenordspolicy, se sida 37.

• Konfigurera LDAP-server och användarattribut, se sida 37.

• Skapa och hantera användare, se sida 39.

• Skapa och hantera användarroller och systembehörighet, se sida 39.

Obs! Följ bästa praxis genom att packa upp PharmGuard® Repository-databasen (PGR) innan och 
direkt efter installation eller uppgradering av produkter för PharmGuard® Device Reports (PDR) eller 
PharmGuard® Interoperability (PGI). Rådfråga databasadministratören om specifika procedurer.

Installera serverlicensen för PharmGuard® System
En licensfil för PharmGuard® Server System måste erhållas från Smiths Medical och installeras från 
PharmGuard® Server-portalen innan PharmGuard® Server används.

• Den här licensen gör det möjligt för ett specifikt antal enheter (beroende på licens) att kommunicera 
med PharmGuard® Server System. 

• Licensen specificerar vilka av PharmGuard® Server Systems komponenter och funktioner som aktiveras. 

1. Välj Licens från rullgardinsmenyn Systemsupport.

2. Klicka på Installera ny.

3.  Dialogrutan Installera ny licens visas. Klicka på Bläddra.

4. I dialogrutan Välj fil att ladda upp markerar du licensfilen (*.xlic) och klickar sedan på Öppna.

Sökvägen till den valda licensfilen visas. 

5. Klicka på Ladda upp.

Om licensen är giltig visas information om licensen och dess tillhörande serverfunktioner.

6. Klicka på Installera. 

7. När du ombes att bekräfta installationen klickar du på OK.

Obs! Efter att ha installerat en licens måste du starta (eller starta om) tjänsten Internet Information Services 
(IIS) med hjälp av Internet Information Services (IIS) Manager i Kontrollpanelen i Windows. Detta måste 
göras på systemet som kör webbapplikationen för PharmGuard®-systemet.
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Hantera kliniker och åtkomstpunkter
På sidan Kliniker och åtkomstpunkter kan systemadministratörer göra följande.

• Tilldela namn till trådlösa åtkomstpunkter som används av enheter.

• Tilldela namn till kliniker.

• Koppla en åtkomstpunkt till en klinik.

• Alternativt ge en beskrivning av platsen för åtkomstpunkten.

Obs! Om den här informationen kopplas till en MAC-adress för en specifik trådlös åtkomstpunkt, kan viktig 
information anges i rapporter som innehåller information om åtkomstpunkter. Även om det är praktiskt att 
ange den här informationen för rapportändamål är det inget krav att skapa eller använda åtkomstpunkter 
för enheter.

Hantera kliniker
Använd beskrivande klinikidentifierare som kan kopplas till trådlösa åtkomstpunkter eller till IP-adressintervaller. 
På sidan Kliniker och åtkomstpunkter visas en lista över alla klinikidentifierare som tidigare lagts till på 
PharmGuard® Server-webbportalen. 

Använd sidan Kliniker och åtkomstpunkter för att lägga till, ändra eller ta bort klinikinformation.

1. Välj Kliniker och åtkomstpunkter från rullgardinsmenyn Systemsupport.

Lägga till en ny klinik med funktionen Platstjänster i realtid eller Plats efter åtkomstpunkter 
aktiverad

a. Klicka på Lägg till klinik.

b. Ange ett namn på kliniken.

c. Klicka på Spara.

Lägga till en ny klinik med funktionen Klinik efter IP-plats aktiverad

a. Klicka på Lägg till klinik.

b. Ange följande information om den nya kliniken:

 Klinik: Välj en klinik att koppla till IP-adressintervallet. 

 Start IP-adress: Ange en giltig IPv4- eller IPv6 IP-adress som är mindre än Slut IP-adress. 

 Slut IP-adress: Ange en giltig IPv4- eller IPv6 IP-adress som är större än Start IP-adress.

 Plats: (Valfritt) Ange en plats för kliniken.

c. Klicka på Spara.

Ta bort en klinik

Obs! En klinik kan inte tas bort om den är kopplad till en åtkomstpunkt eller några pumphändelsedata.

a. Markera kryssrutan för kliniken som ska tas bort.

b. Klicka på Ta bort. 

c. Klicka på OK på bekräftelsemeddelandet.
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Hantera åtkomstpunkter
Använd sidan Kliniker och åtkomstpunkter för att lägga till, ändra eller ta bort en åtkomstpunkt.

1. Välj Kliniker och åtkomstpunkter från rullgardinsmenyn Systemsupport.

Lägga till ny åtkomstpunkt

a. Klicka på Lägg till åtkomstpunkt.

Figur 17   

b. Ange följande information om den nya åtkomstpunkten:

MAC-adress: Ange MAC-adressen för åtkomstpunkten i formatet XX:XX:XX:XX:XX:XX. MAC-adresser 
kan endast innehålla hexadecimala tecken [0–9, a–f, A–F]. MAC-adressen för din åtkomstpunkt 
kan stå någonstans på din åtkomstpunkts hårdvara eller i programvaran. Se informationen som 
medföljde din åtkomstpunkts hårdvara för mer information.

AP-namn: Ange namnet på åtkomstpunkten.

Klinik: Välj en klinik att koppla till åtkomstpunkten. För information om att lägga till kliniker, 
se Lägga till en ny klinik med funktionen Platstjänster i realtid eller Plats efter åtkomstpunkter 
aktiverad, på sida 34.

AP-plats: (Valfritt) Ange ett namn på platsen där åtkomstpunkten finns.

c. Klicka på Spara.

Ändra information för en befintlig åtkomstpunkt

a. Klicka på Åtkomstpunkter för att visa tabellen Åtkomstpunkter om den inte redan visas.

b. Klicka på namnet på åtkomstpunkten som du vill ändra.

c. Ändra fälten AP-namn, Klinik och AP-plats efter önskemål. 

d. Klicka på Spara.

Ta bort en åtkomstpunkt

a. Välj Kliniker och åtkomstpunkter från rullgardinsmenyn Systemsupport.

b. I området Åtkomstpunkt letar du reda på åtkomstpunkten som du vill ta bort, markerar dess 
kryssruta och klickar på Ta bort.

c. Klicka på Ta bort på bekräftelsemeddelandet som visas för att ta bort åtkomstpunkten.
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Importera åtkomstpunkter

Flera åtkomstpunkter kan läggas till genom import av en .csv-fil (kommaseparerade värden) innehållande 
information för åtkomstpunkterna. Innan du importerar åtkomstpunkter ska du säkerställa att alla 
klinikidentifierare som .csv-filen innehåller läggs till i området Kliniker på sidan Kliniker och åtkomstpunkter.

Obs! Importfilen måste ha en rubrikrad som representerar alla egenskaper som krävs för att till fullo beskriva 
en åtkomstpunkt. Rubriken för csv-filen måste vara: ”MAC,Name,Facility,Location”. För varje åtkomstpunkt 
måste .csv-filen innehålla följande poster, åtskilda med ett kommatecken:

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

Importera information om åtkomstpunkter i en .csvfil

1. Välj Kliniker och åtkomstpunkter från rullgardinsmenyn Systemsupport.

2. Klicka på Importera.

3. Klicka på Bläddra.

4. I dialogrutan Välj fil att ladda upp markerar du åtkomstpunktens källfil (.csv) och klickar sedan 
på Öppna.

5. Klicka på Ladda upp.

Obs! Om det är något fel med .csv-filen visas ett felmeddelande och åtkomstpunkterna importeras 
inte. Om inga fel förekommer läggs åtkomstpunkterna till och tabellen Åtkomstpunkter visar de 
nya åtkomstpunkterna.

Ställa in SMTP-servern
Genom att använda verktygen i området Systemunderhåll på sidan Systemsupport kan PharmGuard® Server-
systemadministratörer uppdatera SMTP-serverinställningarna för PharmGuard® Server-webbportalen. 

1. Välj SMTP-server från rullgardinsmenyn Systemsupport.

Figur 18   

2. Ändra inställningarna för SMTP-server.

3. Klicka på Testa anslutning.
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Ställa in lösenordspolicyn
Med hjälp av verktygen i området Autentisering på sidan Systemsupport kan PharmGuard® Server-
systemadministratörer ställa in den lösenordspolicy som ska gälla för användare av PharmGuard® 
Server-webbportalen. 

1. Välj Lokal lösenordspolicy från rullgardinsmenyn Systemsupport. Aktuella inställningar för 
lösenordspolicyn visas.

Figur 19   

2. Ställ in lösenordspolicyn efter önskemål. För en beskrivning av inställningarna för lösenordspolicyn, 
se Bilaga A  Inställningar för lösenordspolicy, på sida 42.

Obs! För att ändra alla inställningar för lösenordspolicyn till standardinställningarna klickar du på 
Återställ till standard.

3. Klicka på Spara.

Konfigurera LDAP-servern och användarattribut
PharmGuard® Server-systemadministratörer kan konfigurera LDAP-servern för PharmGuard® Server-webbportalen. 

Konfigurera LDAP-servern
1. Välj LDAP-konfiguration från rullgardinsmenyn Systemsupport.

Figur 20   
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2. Väj Aktivera LDAP-inloggningar för att aktivera LDAP-inloggningar på systemet.

3. Ange Servernamnet eller IP-adress för LDAP-servern.

4. Ange Port för LDAP-servern. Standardinställningen är 389.

5. Välj Säkerhetstyp. Standardinställningen är Ingen.

6. Ange Bind-DN för LDAP-servern (till exempel, ou=testing). 

Obs! Syntax för att skriva en DN varierar beroende på vilken LDAP-server du använder.

7. Ange Bind-lösenord.

8. Ange en Tidsgräns för svar. Detta är hur länge (i sekunder) systemet väntar på att få ett svar från 
LDAP-servern. Standardinställningen är 5 sekunder.

9. Klicka på Testa anslutning för att verifiera serveranslutningen.

10. Fortsätt ange användarattributen för LDAP-servern. 

Obs! LDAP-användare måste vara tilldelade minst en roll. Faktisk konfiguration av användare görs 
på LDAP-servern.

Konfigurera LDAP-användarattribut
1. Ange Bas-DN för LDAP-servern för att identifiera var LDAP-användare finns på LDAP-servern. 

Obs! Syntax för att skriva en DN varierar beroende på vilken LDAP-server du använder.

2. Ange attributen för:

• Användarnamn

• Förnamn

• Mellannamn

• Efternamn

• E-postadress

3. Klicka på Spara.
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Hantera användare
PharmGuard® Server-systemadministratörer kan skapa och ändra lokala användarkonton och LDAP-
användarkonton för PharmGuard® Server-webbportalen. 

Skapa ett nytt konto för lokal användare
1. Välj Användare från rullgardinsmenyn Systemsupport. Aktuell lista över användarkonton visas. 

2. Klicka på Lägg till och välj Lokal användare.

Figur 21   

3. Fyll i följande fält för den nya användaren:

Användarnamn, Förnamn, Mellannamn, Efternamn, E-postadress, Lösenord, Bekräfta lösenord 
(lösenord är skiftlägeskänsliga)

4. Ange Status (Aktiverad, Avaktiverad eller Låst).

5. Markera relevant kryssruta för Säkerhetspolicy för användarkonto.

Lösenordet måste ändras vid nästa inloggning: Välj det här alternativet för att tvinga användaren att 
ändra sitt lösenord efter att ha loggat in på PharmGuard® Server-webbportalen för första gången.

Avaktivera kontolåsning: Välj det här alternativet om du inte vill att användaren låses ute på grund av 
för många misslyckade inloggningsförsök i rad.

Lösenordet går aldrig ut: Välj det här alternativet för att ange att aktuellt lösenord aldrig går ut. Det här 
alternativet åsidosätter inställningen för systemets lösenordspolicy för det här kontot.

6. I listan Roller klickar du för att tilldela användaren minst en säkerhetsroll (om ingen lämplig roll har 
skapats ska du ändra användarkontot för att lägga till eller ändra rolltilldelningar senare).

7. Klicka på Spara.
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Hantera roller
PharmGuard® Server-systemadministratörer kan skapa och hantera roller för PharmGuard® Server-
webbportalen. När dessa roller tillämpas på specifika användarkonton avgör de vilka områden och 
funktioner som användare har tillgång till och kan använda. 

PharmGuard® Server har flera standardroller fördefinierade vid installation. Systemadministratörer för 
PharmGuard® Server ska utvärdera dessa standardroller för att fastställa om standardrollerna och deras 
tilldelade åtkomsträttigheter ska användas som de är, ändras eller tas bort helt. 

Skapa en roll
1. Välj Roller från rullgardinsmenyn Systemsupport. Aktuell lista över roller visas. 

2. Klicka på Lägg till roll.

Figur 22   

3. Ange följande:

Roll: Rollens namn.

Beskrivning: Ange en beskrivning som förklarar syftet med rollen.

Medlemmar som tilldelats denna roll: Om så önskas klickar du för att välja vilka användarkonton som 
den nya rollen ska gälla för. 

4. Klicka på Visa/redigera rollbehörigheter för att tilldela den nya rollen önskad åtkomstbehörighet 
till systemresurser (Läsa, Skriva, Skapa, Ta bort, Fullständig kontroll). 

5. Klicka på namnet på önskat program för att tilldela det programmet åtkomstbehörighet till objekt 
eller funktioner.

Om det inte redan visas klickar du på kategorin för att utöka underkategorierna och för att tilldela 
åtkomst.
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För att exempelvis tilldela åtkomstbehörigheterna Läsa, Skriva, Skapa och Ta bort till alla rapporter 
i kategorin Administrativa rapporter markerar du kryssrutan Alla i kolumnrubriken.

Figur 23   

6. Klicka på Spara.

Ändra en roll
1. Välj Roller från rullgardinsmenyn Systemsupport. Aktuell lista med roller visas (om listan Roller 

är lång kan du använda filtren för att snabbt hitta en roll). 

2. I kolumnen Roll klickar du på rollen som du vill ändra.

3. Ändra rollens Namn och Beskrivning om så önskas.

4. Lägg till eller ta bort medlemmar för rollen. 

5. Klicka på Visa/redigera rollbehörigheter för att redigera rollens behörigheter.

6. Klicka på Spara.

Ta bort en roll
En roll kan inte tas bort om det finns medlemmar tilldelade till den. Redigera först rollen för att ta bort alla 
medlemmar. Rollen Administration kan inte tas bort.

1. Välj Roller från rullgardinsmenyn Systemsupport. 

2. Markera kryssrutan bredvid rollen.

3. Klicka på Ta bort.

4. I bekräftelsedialogrutan som visas klickar du på Ta bort för att bekräfta raderingen.
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Bilaga A  Inställningar för lösenordspolicy
Tabell 8 Inställningar för lösenordspolicy

Policy Beskrivning Standard

Formatering av lösenord

Måste innehålla både versaler 
och gemener

Anger huruvida lösenordet måste innehålla både 
versaler och gemener.

Standardinställningen är 
avaktiverad (avmarkerad).

Måste innehålla minst ett 
symboltecken

Anger att lösenordet måste innehålla minst ett 
symboltecken.

Måste bestå av bokstäver 
och siffror

Anger om lösenord måste innehålla både bokstäver 
och siffror.

Längd på lösenord

Minsta längd på lösenord

Minsta antalet tecken som tillåts för lösenord. 
Värdet måste vara mellan 4 och 99, men mindre än 
eller lika med värdet som angetts för Maximal längd 
på lösenord.

Standardinställningen är 
fyra tecken.

Maximal längd på lösenord

Maximalt antal tecken som tillåts för lösenord. 
Värdet för det här alternativet måste vara mellan 
4 och 99, men mer än eller lika med det angivna 
värdet för Minsta längd på lösenord.

Standardinställningen för det 
här alternativet är 50 tecken. 

Låsning av lösenord

Lås konto efter antal 
misslyckade försök

Antalet misslyckade inloggningsförsök en 
användare får ha innan kontot spärras och 
användaren inte längre har åtkomst till systemet. 
Värdet för det här alternativet måste vara mellan 
0 och 99. 

Standardinställningen är 0 
(noll); användarkonton spärras 
inte på grund av misslyckade 
inloggningsförsök.

Maximalt antal ihågkomna 
lösenord

Det maximala antal lösenord som sparas av 
systemet för en användare. Vid byte av lösenord 
kan användare inte använda samma lösenord 
som redan sparats av systemet. Värdet för det här 
alternativet måste vara mellan 1 och 99. 

Standardinställningen är 1.

Lösenord går ut

Lösenordet går ut om 
antal dagar

Antalet dagar en användares lösenord kan användas 
innan det går ut och användaren måste välja ett 
nytt lösenord. Värdet för det här alternativet måste 
vara mellan 0 och 365. 

Standardinställningen är 0 
(noll); lösenordet går aldrig ut.

Visa varning om utgånget 
lösenord om antal dagar

Ange antalet dagar innan en användares 
lösenord går ut då systemet börjar visa ett 
varningsmeddelande om att lösenordet är på väg 
att gå ut. Värdet för det här alternativet måste vara 
mellan 0 och 364.

Standardinställningen är 
fem dagar.
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