BBMS dbf 3.40 - BBMS sql 2.39
BioBank Management System
Hele infrastrukturen ledelse og laboratorium biobank, inkludert bronnkontrollutstyr og apparater.

Korte spesifikasjoner:
- Krever ikke en nettleser
- Har ikke restriksjoner og begrensninger
- Krever ikke Internett (arbeid i et miljo isolert)
- Kan arbeide i et datanettverk pa sa mange (anbefalt server)
- Har dokumentert og apen database struktur
- Lar deg bygge din egen sub basen
- Fungerer med Microsoft Office og Openoffice
- Har en mekanisme for a importere data fra Excel databaser / Calc / Access og eventuelle ODBC SQL
- Stotter strekkode skrivere ved hjelp av sine skript: Zebra (ZPL), Sato (E +) og Brady (LFC)
- Fungerer med skannere 1D (noen) og 2D (LabMind, FluidX, Micronic)
- En modul definerte rapporter med muligheten til a skrive ut / eksportere data
- Inneholder et omfattende system av kvoter (for vinduer og elementer av databasen)
- Fungerer med moduler LanKontroler a overvake miljoforhold
- Utforer datainnsamling direkte fra basemodulen Q-MSystem
- Ha en kommando for oppdatering via Internett eller et lokalt nettverk
- Inneholder en modul definert eksport / import XML
- Har et grensesnitt pa folgende sprak:
polsk, engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, svensk, nederlandsk,
Esperanto, norsk, dansk, finsk og estisk
- En kontekstavhengig hjelp (F1) pa alle sprak grensesnitt
- Samsvarer med ISO 17025, ISO 15189
- Har ikke en dongle, som ikke krever en USB-port
- Lar deg administrere laboratorie dokumentasjon gjennom et system av vedlegg
- Inkluderer en modul som gjor at ressurs poster for a overvake og kontrollere utstyr
- Generere en serie rapotów til flere e-post automatisk
- Et raskt sok og filtrere data i vinduet
- Reversere mekanismen inkluderer kopiering av data fra et vindu til en container - tilsvarer utklippstavle

- Sender en SMS-melding til det angitte telefonnummeret definert hendelse.
Programvare selskapet, selskapet spesialiserer seg pa LabMind biobanker og laboratorium automatisering.
Som en del av denne aktiviteten er skapt langt flere programmer som fungerer sammen.
BBMS versjonen som stotter automatisert biobank eller laboratorium inneholder ekstra programvare: Yeti (Robot Drifts
frysere), Agata (kran Laboratory), II (micro kran manuell sorter) sorter (sorter kontrolleren hetteglass), 2D (2D skanner
controller), Agent (kommunikasjon med andre terminaler), Robot (applikasjon som utfores programmerte prosesser ved hjelp
av midler), og mange andre.
Den navarende versjonen av dokumentet i pdf-format kan bli funnet pa http://bbms.pl/BBMS_NO.pdf.
Programvaren kan oppdateres fra Internett pa http://bbms.pl/ eller utforelsen av en bestemt kommando i Hjelp-menyen.

Manuell
Hvert bord opererer kontekstmenyen under hoyre museknapp.

Den nye posisjonen kan legges til ved hjelp av menyen "Legg til" eller ved a trykke pa [Ins] -tasten, og slette ved a bruke
"Delete" -kommandoen eller [Del] -tasten.
"Status" - endrer status for ett eller flere valgte elementer.
"Container" kopierer den valgte tabellraden til beholderen.
Kommandoene "Opp" og "Ned" flytter den valgte linjen i riktig retning.
Mange vinduer har dra-og-slipp-funksjonaliteten aktivert, slik at du kan flytte elementer i treet til en annen gren ved a bruke
venstre museknapp - tilsvarende "Flytt" -kommandoen fra popup-menyen.
"Skriv ut" - gjor det mulig a skrive ut data fra vinduet, ikke bare til skriveren, men ogsa til en fil i et av mange formater
"Ark" - sende data til et regneark. Alle kontorpakker skal installeres pa datamaskinen, og hvis det er to, kan du velge
standardressurs.
"Endringer" - forhandsvisning av endringer gjort i den angitte tabellposisjonen.
"Sum" - fungerer i utvalgte moduler - starter prosedyren for a legge til data, f.eks.
"Merknad" - lar deg legge inn et notat til en valgt posisjon, den samme kommandoen vises i redigeringsvinduet.
"Tillatelser" - innvilge eller fjerne tillatelser for det gjeldende vinduet eller tabellene som er skrevet om til vinduet.
Administrator har rettigheter til disse aktivitetene, og andre kan sjekke gjeldende tillatelser.
Redigeringsrute:
I hvert redigeringsvindu, etter a ha plassert musepekeren over feltet, vil en beskrivelse av dette feltet vises, og en beskrivelse
av feltet med markoren vil vises pa statuslinjene.
Ved a redigere vinduer i tillegg til a legge inn data, kan du koble til og administrere dokumenter i elektronisk form ved hjelp
av et sett med knapper [+], [>], [-].
Etter at du har lagt ved dokumentet, vises en lenke til det, og dokumentet blir kopiert.
Oppstartsparametere:
Programvaren kan kjores med parametere som legger inn data eller innstillinger.

/ Fbase
f.eks. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / FC: \ TEST
C: \ TEST-database velges automatisk
/ Bruker
f.eks. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / Uadmin
Standard bruker for innlogging er "admin", og hvis det ikke er definert noe passord, vil automatisk palogging finne sted
/ Hpassord
f.eks C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / Uadmin / Hadmin
gir administratorpassordet for adminbrukeren, og hvis det er det virkelige passordet, vil innlogging finne sted
/ Sdrv
f.eks C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / SCD
skann bare C- og D-disker for BBMS-databaser
\\ sti
f.eks. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe \\ SRV \ DB
ressursindikasjon ved hjelp av UNC-bane
/1
for eksempel C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / 1
kjor bare en forekomst,
alternativet som brukes pa serveren med ROBOT-innlogging
/ Mnnn
f.eks. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / M128
reservere og bruke den angitte mengden minne i mega byte,
Denne parameteren bor brukes hvis det oppstar minneproblemer mens programvaren kjorer.
Minimum 16, maksimalt 256, optimal og standard 64.
Hvis datamaskinen har opptil 4 GB, bruker du parameteren <= 64, fordi du mister ytelsen pa grunn av stotte for virtuelt minne.

Nettverk - automatisering og integrasjon
Programvaren kan operere i et nettverk ved a dele alle data. Det er ingen restriksjoner pa dette omradet, og det finnes mater a
optimalisere dette arbeidet.
1. alle delte data bor vare pa datamaskinen som er vert stasjonen pa en slik mate som a vare synlig for \ BBMS \ BASE \
2. programfiler, eller hele innholdet i \ BBMS \ EXE kan og bor vare plassert pa en lokal disk, f.eks. C: \ BBMS \ EXE
Gang lansert, skanner programmet ditt lokale stasjoner og kartlagt disker tilgjengelig til en katalog \ BBMS \ BASE. Hvis du
onsker a begrense antall stasjoner for a skanne, og deretter kjore programmet med / S.
eksempel:
Anlegget har syv datamaskiner som er koblet til nettverket og har ikke Server:
BOSS, SECRET, REGISTER, LAB1, Lab2, BB1
Computer SECRET (registrering) har en stor lokal disk partisjonert og derfor velger a installere dataene i D: \ BBMS \ BASE \
Biobank.
Denne platen gir nettverk og kart pa andre datamaskiner. Brev mapowanemu tildelt disk, kan du vare noe, men ikke bruke
bokstavene som identifiserer standarddiskettstasjoner eller CD-ROM.
Anta at politikken er at kartlegge bokstaven F.
Da far vi folgende oppsett:
HEMMELIG D: \ BBMS \ BASE \ Biobank
BOSS og andre F: \ BBMS \ BASE \ Biobank
Det neste trinnet er a optimalisere driften av programvaren pa nettverket. Som du kanskje skjonner handlingsprogrammer er
raskere, den maksimale mengden av data leses fra den lokale disken np.C. Men motsier dette arbeidet i nettverk og forblir
derfor losningen for overforing av programvaren og alle mulige data til en lokal disk. Sa bare kopiere hele katalogen \ BBMS \
EXE fra disk til disk SECRET forberedt lokal datamaskin. Deretter fa pa datamaskiner C: \ BBMS \ EXE og data pa stasjon
F:.
Det er ikke nodvendig a kopiere datakatalogen (BASE), og faktisk skal ikke behove a gjore dette for a unnga forvirring i
fremtiden.
Denne konfigurasjonen er tilstrekkelig til a starte arbeidet med et datanettverk.
Det gjenstar a lose problemet med programvareoppdateringer og data arkivering.
Oppdatering (og planter) blir holdt i som standard til C: \ BBMS \ EXE og derfor starter som vil gjore en oppdatering pa en av
datamaskinene, og deretter "manuelt" kopiere hele innholdet i en katalog pa den delte stasjonen, f.eks F:. \ BBMS \ EXE .
Jeg merket "manuelt" i anforselstegn fordi det kan kjore et program eller bare xcopy
Data arkivering er en svart viktig operasjon som gir sikkerhet for at skade eller odeleggelse av databaser, vart arbeid vil ikke
vare bortkastet. Det er to mekanismer for arkivering, manuelle fra System menyen og automatiske i Varsler hjelp Backup ()

Registrer

Registerdata proband og besřk.
Hvis vedtakelsen av materialet begynner med registrering, er det nettopp i dette vinduet, kan du skrive inn detaljene i person
og hennes tilbakevendende besřk.
I rask sřkefunksjon, kan effekten av som sees ved siden av proband datafelt.
Hvis programvaren finner noe informasjon, kan du klikke pĺ knappen kan du overfřre data fra databasen til formen [<<].
Registreringer av besřkene utfřrt i tabellen pĺ hřyre side av vinduet, skal det vćre en slags forskning og produktutvikling inngĺtt
studien. Programvaren overfřrer automatisk riktig datainnsamling til neste modul.
Knapp [Kontroll] brukes til ĺ styre databasen probands, inkludert fjerning av duplikater.
Nĺr registreringen er fullfřrt, klikk pĺ knappen [Sikker].
Begynne ĺ redigere en ny proband data start fra den rene form [Clear].
Viktig!
- Proband mĺ tilordnes til "Project" (Start -> Prosjekter)
I undersřkelsen skjemaet kan aktiveres, trenger du bare ĺ definere under baser undersřkelse og velg det, det er bare en
undersřkelse.
Avstemninger tildeles prosjekter, det vil si etter valget av design i registreringsvinduet skal vises tilstrekkelig undersřkelse.

Besok
Nĺr du redigerer, kan du velge studiebesřk og samlet inn biologisk materiale.

Kontrollstudier og materialer bestemmes dynamisk basert pĺ definisjonen i skjemaene.
I vinduet, kan du koble opp dokumentene i elektronisk form.

Pseudonymisation

Pseudonymisering er en prosess for a invertere fjerning av valgte identifikasjonsdata for en prove.
Teknisk utfores prosessen ved a skrive om til en annen tabell i en kryptert form.
Kildetabellen er OS1 og maltabellen er OS2. Feltene har samme navn.
For kryptering brukes et passord, som skal lagres pa et annet sted enn databasen, for eksempel pa et annet sted eller et
panserskap.
I tillegg lagrer programvaren datoen og klokkeslettet for pseudonymisering til databasen.
Den omvendte prosessen er pseudonymisering.
I tillegg til psedonymisering, kan andre metoder for datasikkerhet utfores:
- anonymisering
- rett.
Anonymisering bestar i irreversibel sletting av identifikasjonsdata.
Ved a bruke autorisasjonssystemet i BBMS, kan du skjule valgte felt i databasetabeller for en indikert bruker.

Re-Pseudonymisation

Re-pseudonymisering er prosessen med a gjenopprette identifikasjonsdataene til en probant etter pseudonymisering.
En forutsetning er a ha passordet som brukes til pseudonymisering.

Klinisk bilde

Vinduet "Klinisk bilde" er tilgjengelig fra nivaet: Registrering, besok, bestilling og prove.
Inneholder redigeringsfelt for a legge inn informasjon relatert til diagnose og diagnose.
Det er ogsa mulig a legge ved dokumenter som inneholder nodvendige tilleggsdata.
Programvaren stotter mange kliniske bilder.

Stamtavler

Ved design, ma systemet inneholde BBMS stamtavler, men ikke som en frittstaende modul med ingenting tilkoblet. Tvert
imot, vi jobber med en full stamtavle datasynkronisering med resultatene av familiemedlemmer som er biologisk knyttet. Som
en del av synkroniseringen skal vare informasjon om nodvendigheten av genetisk testing av mennesker som potensielt har de
riktige mutasjoner og har enna ikke blitt studert.
Det neste elementet er muligheten til a automatisk stamtavler finne folk som er sannsynligvis relatert og som ikke finnes i
stamtavlen.
Stamtavler brukes til a bygge familietrar pa grunnlag av registreringer av probands.
Hver proband er tildelt ett av slektstreet, og kan tildeles en far og en mor.
I vinduet over ikoner kan du redigere dataene til den personen eller legge til en ny person til familien ved a velge personlig
database.

Stamtavler - Redigerer
Stamtavle data er lagret i systemets database BBMS.
Vinduet er delt inn personlige og detaljert. Del om detaljer bestar av faner: "Identifikasjon", "Funksjoner", "ror".

Identifiserende informasjon kan komme fra et identitetskort eller en undersokelse.
Kjennetegn pa en person i folgende skjermbilde brukes til a kontrollere egenskapene til stamtavle, genetisk arvet.

For a forenkle leting etter materiale for a teste en annen fane inneholder en liste over ror som er lagret i en biobank.
Listen kan skrives ut, eksporteres til et regneark eller sendes til beholderen ved hjelp av kommandoen kontekstmenyen (hoyre
muse).

En annen fane "Tenner" lar deg skrive inn data for a tillate en sjekk av arvelighet tenner.

Avl

Avl er stamtavle uten en hann :)
Her kan du fore cellelinjer, bakterin og virus, hvilken som helst skapning uten mannlig reproduksjon (parthenogenesis).
I Biobanks-modulen kan du avle i en annen tilnarming, der heter kildeproven Mor for ordre,
og en barnedatter. Dotre trenger imidlertid ikke a oppsta gjennom reproduksjon, fordi fortynning er nok.

Avl - Redigerer

Ruten for redigeringsegenskaper for proven i kulturen utvides etter behov.

Sampling

Merking eksempelkoden 1D eller 2D.
Selv om vindu med tittelen Cash og det bor stotte prosessen med a hente materiale fra proband
eller registrering ellers levert materiale, er det viktigste formalet merkingen.
Med andre ord, til ett besok erstatte noen merket ampuller.
Fra dette vinduet kan du lage en utskrift av kode 1D / 2D strekkode skriver.
For du laster ned / merking for a velge fra en liste av proband.
Pa listen er personer som er registrert med et besok i dag, og det valgte prosjektet.
Automatisk generering av kode er a erstatte masken kodeinformasjonen fra databasen.
A maskere koden du kan bruke folgende tegn:
"U" - et symbol pa brukerbasen - kolonnen "prefikset"
"S" - materialet av den trykte serie - de samme dataene er Stałe-> Print serie
"R" - ar - de to siste sifrene i arstallet for den dato
"M" - maneden den dato
"D" - dagen for den dato
"N" - nummeret til nedlasting - kan du spare mye "n"
for eksempel. usrmnnnn

Sampling - Redigerer

Kontroller med verdier av "blod" materialparametere, synlige i vinduet, genereres dynamisk basert pa definisjonen av
parametere for dette materialet.
Kontroller eller fullfor menyen System-> Materialer. Eksempler finner du i TEST-databasen.
I dette vinduet kan du registrere forbruket av reagenser, forbruksvarer og utstyr.
Undersokelsesresultater blir ofte presentert ved hjelp av et skjema eller en mal.

Prosjekter

Nesten hver vitenskapelig forskning institusjon, fungerer noen laboratorium eller biobank pa prosjekter eller tilskudd.
Selv om det er en etablering som ikke gjennomfore prosjekter, kan bestillingen bli delt inn i etapper, f.eks. Manedlig eller
kvartalsvis.
Prosjekter modulen organiserer rekkefolgen, dele dem inn i grupper.
I denne modulen kan du sjekke den navarende fasen av ordren.
Pa hvert niva i treet, kan du velge den aktive undersokelsen.
Undersokelsen er skikkelig forberedt sub base, som er valgt vil vises i modulen registrering.

Prosjekter - Redigerer
Prosjekter redigeringsvinduet er kontekstavhengig, det vil si, avhengig av hvor dorene er aktivert i de tilsvarende kontroller.
Gren av et tre, hvor ordrene er samlet er det nivaet som tilsvarer det stativ eller perioden eller partiet - valget avhenger navn
anlegget.

I tillegg til inngangen pa prosjekt, pa et visst niva i treet er ferdig med a redigere jobb.
Identisk vindu strosowanym bestillinger modul.

Hver ordre bestar av de stadier av gjennomforingen. Det er mulig a styre hvert trinn av status.

Prosjekter - Fest

Vinduet kan du endre status pa alle stadier av batch jobber (pa stativ).
Forst velger du "Stage", som du onsker a endre status, og deretter velge "Status" og klikk pa "Lagre".
Ett klikk og du kan fullfore scenen, stoppe, eller starte fra begynnelsen :)

Bestillinger
Liste over materialer (bestillinger) for testing eller lagring.

Her kan du spesifisere hva som skal testes, og av hvem.
Alle bestillinger er gruppert i prosjekter. Prosjektet er et kontrakts sikt og ikke nodvendigvis forholde seg til en meget bestemt
hendelse, som kalles et prosjekt.
Prosjektet kan vare rutine laboratoriearbeid, og fordelingen av prosjekter gir en kronologisk oversikt over bestillinger, f.eks.
Innenfor rammen av maneder eller uker.
Det er en mekanisme for a forbedre funksjonaliteten til bestillinger, sa det er ikke nodvendig a bla gjennom tusenvis av
arbeidsplasser i vinduet, noe som er veldig tungvint.
I tillegg har hver bestilling (tilsvarende praksis i andre moduler) sin egen status og i henhold til statusen av en ordre, kan du
filtrere - verktoylinjen "Status".

Bestillinger - Redigerer

Kontrollerer om forskning og materialer er definert i de moduldiagram .
Knappen [Proband] er deaktivert nar ordren ble opprettet automatisk nar du laster ned.

Bestillinger teppe
Listene over bestillinger og forskning i bestillinger.

Bulk bestillinger, ordrer gruppert. Avhengig av den spesifikke laboratoriearbeid kan brukes:
"Ordre", "Store bestillinger og 'prosjekter'.
Alle bestillinger er gruppert i prosjekter. Prosjektet er en kontraktsmessig begrep, og ikke nodvendigvis knyttet til en meget
bestemt hendelse omtalt som et prosjekt.
Prosjektet kan vare rutinemessig laboratoriearbeid og prosjekter, gjor at divisjonen for en kronologisk oversikt over slike
ordrer. Innen fa maneder eller uker.
Det er en mekanisme for a forbedre funksjonaliteten til ordre, sa det var ingen grunn til a se tusenvis av bestillinger i vinduet,
noe som er veldig tungvint.

Bestillinger teppe - Redigerer

Forsterkningslag

Den BBMS střttebase og forsterkningslag system.
Mens strukturen til databasesystemet skal defineres og bestemmes i det offentlige, fordi det er vesentlig for funksjonen av
programvare (ikke bare BBMS), underbasestrukturen kan allerede vćre nesten vilkĺrlig forandret.
Begrepet forsterkningslag, er det ikke bare sitt eget bord, men muligheten for ĺ holde poster i andre databaser, og ved hjelp av
annen programvare, og deretter utfřre import, f.eks. Databasen i MS Access, MS Excel, SQL, ... ..
Forsterkningslag, er selv om de er svćrt fleksibel lřsning svćrt integrert med databasesystemet.
Programvaren er i stand til ĺ tildele data til en bestemt forsterkningslag proband (individ, pasienten), eller et bestemt materiale.
Sub basistabeller kan bli innarbeidet i rapporter og kjřre rapporter som bruker bĺde database tabeller og forsterkningslag
system.
Basert pĺ definisjonen i menyen System-> Struktur forsterkningslag kan lage noen sub basen inneholder utvidet informasjon
om visse problemer, f.eks. Proband, resultatene av forskning, noen poster.
Denne modulen kan importeres til enhver tid databasen med Access, SQL og Excel / Calc.
Rapporten kan defineres ved hjelp av rapporter.
Scenariene i praksis:
- Anlegget kjřrer ulike poster i MS Excel, MS Access, og du řnsker ĺ sikre at ordningen.
Det er foreslĺtt ĺ plassere disse ewidnecji pĺ en slik mĺte at den som utfřrer import av BBMS ble spesifisert poster tilgjengelig
- Krever en innspilling undersřkelser.
Gjennom et regneark eller database du kan skrive inn / importere undersřkelsen, og deretter koble til systemet som en sub
basen BBMS.
Forelřpig maler undersřkelser er ikke standardiserte og hver skaper sin egen versjon.
Tho undersřkelsen er nćrt knyttet til prosjektet / stipend, kan visse data vćre standardisert,
hva vi vil gjřre i nćr fremtid.

Forsterkningslag - Redigerer

Det er ikke kjent pa forhand som underfoten er oppbygd og hvilke felter er foretrukket.
Likevel ble det jobbet for a bygge redigeringsvinduet dynamisk vekst etiketter og felt.
En alternativ losning er a bare data til forsterkningslag ved hjelp av ulike program og dens forbindelse til systemet BBMS.

Biobanker

Samlingen av biologisk materiale langt fra prinsippene ved vanlig lager.
Hver prřve skal ha et utvalg av informasjon, som det karakteriseres som en kode, plassering, lagring parametere, historie og
relaterte proband.
Du kan ikke akseptere reglene for lagerstyring, fordi utvalget av biologisk materiale er ikke en vare.
Pĺ rřret kan bli belastet noen smĺ mengder materiale for forskning, og det samme problemet og re-adopsjon av skriblerier har
en betydelig innvirkning pĺ kvaliteten pĺ materialet.
Střtte biobanken břr tillate nřyaktig bestemmelse av posisjonen av prřven, samt utfřre utgaver av sin historie, kvaliteten og
miljřforhold.
Den BBMS Regi biobank er organisert i et tre geografiske eller lagring er det viktig ĺ plassere materialet.
Vinduet kan innsikt i strukturen av den generelle biobank og finne aktuelle prřven gjřres best ved hjelp av sřk
(forstřrrelsesglasset pĺ bar).
Střtte hele platen ble utfřrt ved hjelp av ĺpningsbare vinduer knappen [plate]. Der kan du skanne platen og / eller bare for ĺ se
det.
Modulen gir full oversikt over det biologiske materialet i form av biobanker eller repositories.
Absolutt nřdvendig for ĺ:
1. hvert rřr / hetteglass ble kodet;
2. Hver lagringssted ble kodet;
3. fřr innfřringen av rřr / ampuller til bruk som skal skannes;
4. Nĺr det gjelder samarbeid mellom biobankami poster mĺ inneholde informasjon om produsenten.

Biobanker - Redigerer

En prřve av biologisk eller kjemisk materiale skal identifiseres ved ĺ velge en ordre eller sannsynliggjřring.
Hvis en ny prřve er lagt til, eller det ikke er noen dato for ĺ skanne den, starter supplementformlene som er definert under [?] Knappen.
Eksempler pĺ auto-komplette definisjoner finner du i testdatabasen. Den brukes blant annet til ĺ velge produsent, lagre datoer
osv.
[|||||] -knappen gjřr det mulig ĺ skrive ut koden pĺ en strekkodeskriver.
Hvis etikettskriveren er utstyrt, kan koden skrives ut ved hjelp av skjemaet og Pic () -funksjonen
En prřve kan tilordnes til mange ordrer, og mange prřver kan tilordnes til en ordre.
[Mor] -knappen lar deg velge kildeprřven, og etter ĺ ha klikket pĺ koden, ĺpnes et vindu med dřren til prřveforbindelser.
Du kan koble til et utvalg av dokumenter i elektronisk form (knappene [+] [>] og [-])

Nĺr du redigerer et element forbundet med en enhet for lagring av biologisk materiale mĺ ta hensyn til forholdet til ressursen.
Fra ressursen er ogsĺ knyttet til en anordning for overvĺkning av miljřforhold.
Med dette tiltak vil det vćre mulig ĺ rapportere lagrings historie av rřret / ampulle.

Modre og dotre

Vinduet viser et tre av forbindelser mellom prover.
Den apnes etter a ha klikket pa moreksempelkoden.
Etter design skal alle treprover vare fra samme sonde.
Programmet lar deg endre proven, dvs. bruk i en annen kontekst.
Modre og dotre kan eksporteres i rapportmodulen (felt ID_BB6) og importeres som en del av subbasesystemet.
"Dotre-barn" -filteret skifter mellom visningen av dotre til den valgte proven og utsikten til alle etterkommere av den proven.
"Status" -filteret begrenser normalt eksempellisten til en spesifikk stratus.

Biobanker - Tile

Vinduet er konstruert for a forenkle bruken sterkt hele platen.
Plate storrelse, dvs. antall hetteglass for horisontale og vertikale er gitt som parametre biobank fliser, og storrelsen pa
standard, kan du skrive inn Permanent System.
Pa dette punktet, bor gjores med samarbeidsprogrammet 1D og 2D-skannere.
Det anbefales a bruke hele plate skannere eksempel 2D. http://labmind.pl/skaner/
Programvaren fungerer med alle produsentens skannere 1D og 2D gar tastatur.
2D-skannere testet hele fliser selskaper LabMind, MICRONIC og Fluidx.
Ikonet fra kurven brukes til a projisere roret / hetteglass av platen, men ikke i databasen. Etter dette trinnet, tube / hetteglass,
og dataene beskriver i en database.
NB!
Mens 2D skanneren brukt LabMind, i tillegg 2D kode ampuller fortsatt leses, produsenten, skriv inn koden og sjekksummen.
Ytterligere informasjon om hetteglass er nodvendig, fordi det er alltid en sjanse for at en utveksling mellom biobankami
eller rett og slett vare kjopt fra en tredjepart hetteglass, og deretter er det mulig utseendet av dubletter.

Farger

Vinduet "Farger" er brukt for a definere bakgrunnsfarge og tekst.
Den venstre museknapp for a fargelegge kontrollen kan du velge bakgrunnsfarge,
og hoyre museknapp tekstfarge.
Et eksempel pa definisjonen av et vindu przedstawij±ce plate i biobanken.
I formelen skriftlig uttrykk som returnerer sant eller usant.
Hvis resultatet av uttrykket er "true", forutsetter det kontrolldefinerte farger,
og som "falsk", fortsetter programmet for a kontrollere den neste strengen.
Gitt den ovenfor angitte algoritme, er rekkefolgen som definert,
fordi hvis, for eksempel, vil det forste uttrykket alltid zwracało "sannhet"
det aldri vil bli kontrollert neste.
Skjermbilde inneholder eksempler deficji farger med formler.
Innlevering av uttrykkene er identiske med de som brukes i rapporter, skjemaer, etc.
En kort forklaring av proven formler:
empty(BB6-> ID_OS1) - hetteglasset er ikke tildelt en pasient?
left(BB6-> MAT, 2) == 'kr' - navnet pa materialet i hetteglasset starter med bokstavene "kr"?
!empty(BB6-> ID_OS1) - om hetteglasset tildelt til pasienten?

Skanner 2D

Samarbeidet med BBMS med hele plate-skannere bestar hovedsakelig i a importere data fra en tekstfil.
Det er forskjellige filformater og oftest uforenlig med den aksepterte poscyja / kodekonvensjonen.
I denne ruten kan du definere kolonner som inneholder eksempelposisjonen og koden for en bestemt filtype.
I tillegg til disse grunnleggende dataene, kan du spesifisere andre felt i BB6-tabellen og bruke en konverteringsformel.
Dataimportformatering gjelder ikke for LabMind-skannere og under en RS232-tilkobling.

Delegasjonen

Overforing til en annen person eller organisasjonsenheten er en forskyvning av element treet til en annen gren.
Dersom overforingen av organisatorisk tilhorer forskjellige institusjoner, det krever innforing av personer og dato.

Supplerende data

Vinduet inneholder definisjoner av automatisk datafullforing i vinduet.
Formler blir aktivert hvis det ikke er noen skannedato.
Basert pa kodeskjemaet genereres en spesifikk maskeforkortelse, som lar utarbeide definisjoner for koder som er forskjellige i
lengde eller speratorer.

Laboratorier

Strukturen i laboratorier som utfřrer outsourcet forskning og detaljer om disse studiene.

Laboratorier - Redigerer

Parameterverdifeltene for det testede materialet er dynamiske og er definert i materialene.
Feltetikettene tilsvarer parameternavnene, og rekkefolgen tilsvarer rekkefolgen i materialene.
Vinduet far plass til 30 halvdeler.
Etiketter kan farges avhengig av terskelverdiene som er definert i materialparametrene.

Reagenser

Okonomien er en viss analogi reagenser lagerstyring. Forskjellene ligger i registreringer av mengden, fordi reagenser ikke
trenger a forholde seg til emballasje som inneholder mange brikker og okodowaniem.
Hver reagens har minst to strekkoder, men det er nyttig a innfore et tredje, sin egen kode som er unik for hver reagens.

Reagenser - Redigerer

Var oppmerksom pa at bruk av egen strekkode og skanne til "Code"
For hvert element, kan du koble et elektronisk dokument.

Reagens

Et interaktivt vindu ble introdusert for a oke hastigheten pa driften.
Alle aktiviteter kan ogsa utfores i treet ved redigering.
Kommandoen "Oppsummer" hurtigmeny fungerer ogsa i treet for a kontrollere tilstandene.
Vinduskontroller er slatt pa, av eller skjult avhengig av hva du gjor.
Hver pakke kan tildeles et katalogelement, deretter lagres mengdestatene der.
Hvis ting ikke gar din vei, kan du korrigere dataene i treet pa innpaknings- eller historikkniva.

Magazine

Lagermodul lar deg bygge trestruktur lagring (varehus) i forhold til plasseringen.
Dette er ikke en typisk lagring som brukes i virksomheten.
BBMS er ment a tjene biobankowi sa provde a lagre tjenesten var nart knyttet til biobanker og laboratorium.
Programvaren legger automatisk mengder tilgjengelig pa lager.

Magazine - Redigerer

De viktigste parametrene av varer: kode, produksjonsdato og dato og belop. Pa grunnlag av disse parametrene kan bygges
nyttige rapporter om tilstanden varehus og knapphet pa lager.
For hvert element, kan du koble opp et elektronisk dokument.

Subject

Et interaktivt vindu ble introdusert for a oke hastigheten pa driften.
Alle aktiviteter kan ogsa utfores i treet ved redigering.
Kommandoen "Oppsummer" hurtigmeny fungerer ogsa i treet for a kontrollere tilstandene.
Vinduskontroller er slatt pa, av eller skjult avhengig av hva du gjor.
Hver pakke kan tildeles et katalogelement, deretter lagres mengdestatene der.
Hvis ting ikke gar din vei, kan du korrigere dataene i treet pa innpaknings- eller historikkniva.

Entreprenorer

Listen over er bygget ved a legge til elementer i redigeringsvinduet eller bokser med felt som inneholder entreprenorens navn.
Som en del av BBMS-nettverket kan det oppdateres med data fra andre biobanker og laboratorier.
Betegnelse pa en entreprenor som for eksempel "produsent" far hans opptreden pa listen over produsenter og tilsvarende andre
grupper av entreprenorer.

Katalog

Katalogen er en liste over varer, forbruksvarer, reagenser, reservedeler ....

Katalog - Redigerer

Redigere et ark.

Ordboker

Vinduet brukes til a registrere noen koder.
Dataene kan trekkes i undersokelser og former.
Nar programvaren er lastet ned aktualuzacji kodedatabase som kan importeres ved a klikke pa Import kommando og peker pa
Hjelp-mappen.

Ordboker - Redigerer

Bygging av internasjonale ordboker er en plikt for a sikre riktig kommunikasjon og standardisere konsepter.

Ressurser

Utstyr og apparater.
Hvert laboratorium har en biobank og maskinvareressurser.
Informasjonsressurser modul brukes i mange andre moduler.
Er faktisk en liste over utstyr som tar en aktiv del i prosessen med lagring av biologisk materiale og dets forskning
laboratorieprosesser.
Ressurs kobling moduler biobanker Overvaking, reagenser og prosesser.
Det viktigste som det er viktig a vare inkludert i registeret er: kjoleutstyr og maskinvare.
Hver kilde kan utfores historien forbruk av ulike typer materialer, samt vedlikehold og feilhistorien .
Ser vi pa de ressursene vi er i stand til a si mye om biobank og laboratorium.
Det er en rekord ikke bare i forbindelse med registreringer av anleggsmidler, men fremfor alt, til listen over mulige enheter
administrere
og deres historie med drift, vedlikehold, reparasjon, ....

Ressurser - Redigerer

Pick -lister blir opprettet basert pa settet med alternativer: datamaskin, biobank, overvaking osv.
Alternativet "SNMP Manager" gjor det mulig a godta "SNMP TRAP" -meldinger.
Hvis SNMP -overforingen ikke fungerer, selv om den er slatt pa, sjekk "FireWall".
I henhold til SNMP -standarden apnes port 162.

Tidsplan

Planen gjor det mulig a bestille utvalgte enheter fra biobank- eller laboratorieressurser.
Valget for bestilling blir gjort nar du redigerer enhetens egenskaper.
Planen er tilgjengelig fra enhetsredigeringsniva og hendelsesredigering i Arrangoren.
Betydningen av farger i den daglige planen:
- gronn - fritid
- rod - utenlandsk reservasjon - dobbeltklikk for a sjekke hvem
- gul - Din reservasjon
- magenta - for oyeblikket bestemt periode ved bruk av musen - du kan bruke Skift- og Ctrl-tastene
Den markerte reservasjonen vil vare effektiv etter a ha klikket pa [Lagre]
Reservasjonsdata lagres i tabell AL1 og kan brukes i Rapporter.

Materialer

Innfřringen av en liste over materialer effektivisere redigere egenskapene til en prřve i en biobank.
Hvert materiale kan tildeles parametere og deres mĺleenheter.

Materialer - Redigerer

Parametertypen er dens identitetsidentifikator, som brukes i malepostene.
Det skal vare unikt i materialet og ma ikke endres hvis registrering allerede har funnet sted hvor som helst.
Minimums- og maksimumsverdiene stammer fra normene for parameteren.
Etter a ha klikket pa venstre museknapp pa etiketten, kan du endre fargen for a overskride parameterverdien.
Fargedefinisjoner brukes i andre moduler, for eksempel laboratorier, biobank, ...
Maleenhetene er skrevet med ASCII-tegn og kan derfor ikke brukes, for eksempel 3

Maleenheter

Oppforingen av malenheter lar deg lage en utvalgsliste for alle moduler med et maleenhet.
I tillegg inneholder den konverteringsformler som brukes for standardisering av maleresultater.

Maleenheter - Redigerer

Enhetskonverteringsuttrykket er bygget i henhold til syntaks som brukes i de andre BBMS-modulene.
Verdien i maleenheten som er lagt inn i dette vinduet, erstattes med verdien "value".
Konverteringsresultatet skal vare i samsvar med ett mal pa overordnet vindu.

Ordninger

Diagrammene er brukt for a definere studien nodvendige materialer og trinn.
For eksempel lage et diagram over BRCA1 testing, P16, NOD2 vi fore at programvaren vil legge til uavhengig kontroll utvalg
BRCA testing, P16 og NOD2, men med det samme materialet for nedlasting og med de samme stadier.
Mange flere eksempler finnes i databasen med testdata TEST.

Ordninger - Redigerer

Forskning og nodvendige materialer.
Her definerer vi hvilke typer tester utfort under laboratorie bestillinger samt det nodvendige materialet til forskning.

Prosesser

Prosesser danner et tre:
Gruppe: bestilling er et element, som grovt skiller alle prosesser, kan det vćre delingen oppgave.
Prosess: Dette settet med prosedyrer utfřrt, er prosessen ikke startet som fřlge av hendelsen, prosessen med ĺ rense bare
anerkjente prosedyrer og bestĺr av uavhengige prosedyrer,
f.eks. fremgangsmĺten for isolering omfatter et flertall av fremgangsmĺter som utfřres etter en viss hendelse, f.eks.,.
gjennomfřringen av den tidligere prosessen, skanning, kjřrer et kamera, og lignende.
Fremgangsmĺte: en oppgave som skal utfřres etter forekomst av en hendelse eller en annen prosedyre. Prosedyren gĺr i Alerts,
starter robot prosedyren.
f.eks. en prosedyre for ĺ sikkerhetskopiere bestemte filer pĺ en ekstern datamaskin innebćrer sekvensiell slĺ pĺ
datamaskinen utfřrer funksjonen, kopiere dataene og eventuelt slĺ av datamaskinen
Funksjon: er et viktig skritt i prosedyren.
Hvert trinn, eller utfřrelsen av funksjoner er must ĺ lykkes eller mislykkes.
Hvis det er en suksess, vil det fortsette ĺ utfřre fřlgende funksjoner, som vil en fiasko, vil det re-utfřrelse av funksjon, sĺ
lenge dette ikke skjer vil det vćre suksess eller maksimum temporitt, altsĺ. So. Time Out.

I prosessen, kan du kjřre en rekke innebygde funksjoner.

Prosesser - Redigerer

En enkelt rad kan inneholde en eller flere funksjoner av det kombinerte operatoren ".or.". eller ".and.".
Er mulig a bruke noen av funksjonene i CLIPPER sprak syntaks (ligner pa Basic og Pascal).

Oppgaveplanlegger

Automatisk kjoring av kommandoer.
Hensikten med kurset er a utfore noen forhandsdefinerte handlinger pa et angitt tidspunkt.
Rang listen over varsler for a etterkomme kan legges automatisk fra en annen modul BBMS systemet eller manuelt.
Hvert varsel har en rektor varsling, en bruker som przygotwał og varsle mottakeren, eller bruker som du skal kjore.
Disse data og mange andre kan endres under redigering.

Oppgaveplanlegger - Redigerer

Planleggeroppgaver kan deles inn i flere typer:
- engangs eller syklisk
- meldinger eller prosesser
- manuell eller automatisk
Selv om den forste typen ikke trenger a bli forklart, krever den neste noen fa forklaringsord.
Med varsler kan du vise en melding pa et bestemt tidspunkt. Meldingen kan vare et resultat av en hendelse, eller den kan
utarbeides manuelt. I hvert varsel kan du velge tidsparametere og angi personen som meldingen skal vises til. Hvis meldingen
skal vises etter hendelsen, ma den defineres med Courier (dette er varslingssystemet i BBMS -systemet).
Programvaren stotter "SNMP TRAP".
Du kan bruke disse samtalene til a kjore oppgaver, og i setninger, prosesser / prosedyrer / funksjoner.
I dette vinduet er avsenderen av "SNMP TRAP" -rammen angitt.
Kvitteringen merkes ved redigering av ressurser, dvs. datamaskinegenskaper.
Som et resultat av en hendelse sender avsenderen "SNMP TRAP" til mottakeren, som utforer oppgaven som har
avsenderadressen angitt.
Mekanismen er derfor enkel og nyttig i situasjoner der oppgaven umiddelbart er fullfort etter en hendelse,
f.eks. apne doren, overskride den tillatte temperaturen, etc.

Courier

Varsling av hendelser.
Av Courier-modulen brukes for kommunikasjon mellom noen utvalgte enheter biobank / laboratorium og styringssystemet.
Pa grunnlag av meldinger kan bli handlinger iverksettes.
Courier er en svart viktig del av losningen for automatisert biobanker og laboratorier,
tillater bygging av skoplikowanego fordi multitasking system basert pa bruk av hendelser.
E-postvarsling samtale vil fungere, hvis det ikke er last smtp.bbms.pl server,
og SMS-varsling, nar det er ingen las pa SMS gateway server pa 88.199.145.52.
Denne lasen kan slas pa datamaskinen som kjorer BBMS eller pa et tidspunkt i malretting Runcha (aksesspunkt),
fordi i tilfelle problemer, ma du forst sporre den aktuelle cellen i IT.

Courier - Redigerer

Parametere Courier avhenger av navarende plassering i treet.
I redigeringsboksen felt kan aktiveres eller deaktiveres, og hvert felt etter avsluttet musepekeren over den har en beskrivelse.
Pa nivaet av treet "Kurier - den" gjores det viktigste beskrivelse av virkematen av kurer, som er definisjonen av
fremgangsmaten etter opptreden av en bestemt kode.

Overvaking

Overvĺking av miljřforhold omfatter innretninger biobank, men ogsĺ laboratorium.
Sted ĺ fřlge nřye definerer ressurs indikasjon at elementet biobank eller laboratoriemodulen inngĺtt Resources.
Formĺlet med modulen er ĺ arbeide med enheter for ĺ overvĺke miljřforhold for erverv av alle nřdvendige data.
Ikke definert pĺ forhĺnd hvilken střrrelse du řnsker ĺ overvĺke, kan du bare definere.
Overvĺking kan gjřres automatisk eller manuelt via varsler fra i modulen.
Programvaren er kommuniserer for tiden med LanKontroler moduler (forkortet LK) og Q-MSystem opptakere (QM). LK i
motsetning til andre lřsninger tillater ĺ lese praktisk talt en hvilken som helst parameter, ikke bare av temperaturen, noe som er
avhengig av de brukte sensorer. Anvende temperatursensorer i omrĺdet fra -200 ° C til + 2200 ° C, relativ fuktighet, CO2konsentrasjon, O2-konsentrasjonen, konsentrasjonen av CO, ... og aktuatorer slik som releer, motorer, aktuatorer, og lignende.
LK inneholder releet tillater inkludering av en enhet. Den har ogsĺ digitale innganger, som kan kobles til vernbrytere, f.eks.
Ĺpne dřren stĺ ĺpen lab, etc.
QM, derimot, er et system for registrering av en trĺdlřs temperatur som normalt anvendes for ĺ overvĺke en ultra frysere.
Innsamling av data kan gjřres fra BBMS manuelt eller automatisk, sĺ vel som ved bruk av robot-programvare.

Overvaking - Redigerer

De viktigste overvakingsdata er pa tre niva overvaking - point (Title Edit vindu).
Ved a sette musepekeren over feltet viser en beskrivelse av feltene.
For hvert element, kan du koble opp et elektronisk dokument.

LanKontroler

Module "LanKontroler" er en kostnadseffektiv losning for a overvake miljoforhold.
Lar malingen av seks digitale temperatursensorer, en sensor digital temperatur og fuktighet, og
flere analoge sensorer, og i tillegg til en rekke digitale folere, for eksempel. apning fryseren.
detaljer:
https://tinycontrol.pl/en/

Tillatelser
Hver bruker břr gĺ nĺr programmet startes identifikasjon, eller rett og slett for ĺ logge inn.
Pĺloggingsprosessen trenger ikke ĺ vćre "forstyrrende" (mening er delt, eller klapp passordet ditt er komplisert eller ikke, fordi
programmet husker brukernavnet), og kan brukes for eksempel. Skanner og skanne koden med adgangskort.
Det avgjřrende er at i det řyeblikket systemet BBMS jobbet tett definert (identifisert) person.
Hvordan sĺ, og personen kan flytte systemet innen rammen av sin myndighet (tildelt av administrator).
BBMS har et omfattende system av tillatelser som kan deles inn i to grupper:
1. strřm vindu / modul;
2. tillatelser til databasen: tabeller og felt;
3. Kontekst krefter.
Hvert vindu system BBMS har det tekniske navnet (du kan se pĺ planen i kolonnenavnet) etter som sjekkes det om brukeren
har fulle rettigheter (vise og redigere), eller bare surfer, eller mangel pĺ tillatelser.
Tekniske navnet ble innfřrt pĺ grunn av BBMS flersprĺklig grensesnitt. Pĺ alle sprĺk tekniske navnet er det samme og endring
"title" -vinduet.

Retten til vinduet / modul bestemmer status av stillingen: grřnn betyr retten til ĺ redigere, gul bare surfing, og resten av mangel
pĺ rettigheter.
De andre grupperettigheter til databasen som kan overfřres i hvert vindu av administrator og andre brukere har
visningsrettigheter.
Nĺr du klikker i hřyreklikkmenyen vises med "Tillatelser".

Ved hjelp av "vinduet" og "table" velg grupperettigheter.
Hvis du velger "vinduet" er de samme rettigheter som er gitt i de modeller "Permissions".
Hvis "bord", er det aktive redigeringsrettigheter til databasen.
Brukere med venstre hĺnd ikke har noen rettigheter til ĺ redigere eller forhĺndsvisning pĺ hřyre side er autorisert.
Du kan ikke gi tillatelse til ĺ redigere uten rettigheter til ĺ vise, er det bare ĺ redigere et hřyere nivĺ av autoritet enn visning.
Under status (redigering / forhĺndsvisning) er en liste over omrĺdet utvalg tabellen.
Du kan lĺse valgt felt redigerbar tabell og analog data gjemmer seg i de valgte feltene i tabellen.
Den tredje gruppen av krefter - sammenheng refererer til rettigheter under den nĺvćrende situasjon, gjeldende kjřrende
prosess.
En rekke begrensninger, fordi denne gruppen gjelder reduksjon av sin myndighet gjřres automatisk.
For eksempel kan du ikke endre proband i den rekkefřlgen, hvis ordren opprettes automatisk i nedlastingen.
Det er en reduksjon av kvoter for redigering, som kan slĺs pĺ etter eget řnske ved ĺ inngĺ fast STABLK YES.
Inkludering av effekten av konstant redigering posisjonslĺsen holde status av "OK" eller "lĺse".
Reduksjon tillatelse til ĺ redigere pĺ denne mĺten kan bidra mer betydelig til beskyttelse av data relatert til ferdigstillelse av en
prosess.
I konklusjonen, střtter utviklet system tre grupperettigheter tillatelser for vinduer og databaser og kontekstavhengig.
Tilgang til innstillingene i modulen krefter eller hvilket som helst vindu pop-up menyen,
og konteksten kan utvides til en konstant STABLK skrive "YES".
Metoden og omfanget av bevilgende rettigheter avhenger av deg.

Tillatelser - Redigerer
Denne modulen er spesielt viktig status for elementet.
Avhengig av konteksten status gir tilgang eller blokkere den.

"autentisering" - aktiverer automatisk palogging til BBMS ved a tilordne en operativsystem- eller serverbruker til en BBMSbruker.
"start" - gjenopprett det sist apnede vinduet etter oppstart av BBMS.

Kurs og opplaring

Kurs og trening i tillegg til naturen av registreringen skal ha et nart forhold til krefter.
Synes naturlig at tilgangen til bestemte moduler bor ha en person utdannet i faget.
Pa grunn av aktualitet av sertifikater av gjennomforing av kurs eller opplaring, kan overvakes pa med rapporter.
Automatisk av tilgang til en bestemt modul hvis utlop trening er ikke tilstrekkelig begrunnet a blokkere jobben.
Ville sannsynligvis i nar fremtid vil det vare meldingene for a oppdatere trening.

Kurs og opplaring - Redigerer

Kurs eller opplaring kan karakteriseres som navn, dato og utlopsdato.
Vinduet kan kobles i fiormie elektronisk dokument som er testament til ferdigstillelse.

Vaksinasjon

Vaksinasjoner tillegg til naturen av registreringen skal vare nart knyttet til a samtykke til a utfore visse aktiviteter, eller
privilegier.
Synes naturlig at tilgangen til enkelte modulene bor vaksineres person.
Selv om det hores veldig alvorlig, tror jeg alle innrommer at bildene av biologisk materiale ikke kan bare en person ikke er
vaksinert.
Vaksinasjoner kan rapportere og sende til den som er ansvarlig for a frakte dem ut, eller rett og slett overvake deres utforelse.
Rapporten kan inneholde utdatert og i narheten av utlopet, detaljene er ganske enkelt a definere rapporten.

Vaksinasjon - Redigerer

Vaksinasjon kan vare preget av navn, dato og utlopsdato.
Vinduet kan kobles til et elektronisk dokument, som er et bevis pa vaksinasjon.

Tilgangssoner

Tilgangssonene i biobanken og laboratoriet kan bygges i form av et tre.
Hvis tregrenen tilsvarer tilgangsterminalen, klikker du pa [Tillatelser] etter a ha valgt den.
og aktiver tilgang til utvalgte personer.
Hvis en person far tilgang til en sone pa et eller annet niva, far han eller hun automatisk det til hoyere nivaer.
For a kunne utfore full integrasjon med tilgangskontrollsystemet, skal tilgangskoderkoder fylles ut
og narhetskortkoder pa brukerens penn i menyen System-> Tillatelser.
Integrasjonen bestar i a sende de forberedte dataene i BBMS til Access Control System.

Tilgangssoner - Redigerer

Hvert treelement som tilsvarer tilgangsterminalen (leseren) skal inneholde en kode som er kompatibel med
tilgangskontrollsystemet.

Permanent

I hver programvare er det et sted for permanent informasjon, noen konfigurasjonsdata.
Dette stedet har et annet navn og en annen struktur, og alternativruten brukes ofte.
BBMS-systemet inneholder en liste over konstanter i en dynamisk form. Akkurat nar en viss konstant er nodvendig, legger
programmet den til listen.
Denne regelen forenklet handteringen av konstanter (opsjoner) sterkt, du kan ikke se hundrevis, men bare sa mange som er i
bruk. I tillegg kan du legge til nye og fjerne unodvendige konstanter uten store problemer.
Konstantene inneholder i tillegg definisjoner av automatiske datafullforinger og skript til strekkodeskrivere.
Organisering av skriptene dine krever noen fa beskrivelsesord.
Hvert skript har et konstant navn som tilsvarer skriveren, f.eks. PZEBRA, PBRADO, PSATO, PGODEX.
Du kan legge til et suffiks til navnet, f.eks. 1,2,3 .. a, b, c osv.
og hvor skriptet kjores, f.eks. @ BB6, @ BB5, @ OS, etc.
Hvis det er flere skript for en installert skriver, vises en valgliste.
Det vil ikke vare noen skript pa listen som er tildelt andre vinduer med @.
Et strekkodeskriverskript kan inneholde makroinnlegg avgrenset med krollete bukseseler {}.
f.eks for ZEBRA
^ XA
^ FO40.50
^ FD {trim (OS1-> NZ) + "" + OS1-> IM} ^ FS
^ XZ
en makro i et skript kan genetisk generere et skriptfragment
^ XA
^ FO40, {iif (OS1-> STA = "1", "50", "60")}
^ FD {trim (OS1-> NZ) + "" + OS1-> IM} ^ FS
^ XZ

Permanent - Redigerer

Vennligst ikke endre navnet pa konstant, fordi det er automatisk satt av programvaren.
Bor modifisere verdien av en konstant og en beskrivelse.

Rapporter

Det gir ingen mening a vise meldinger utlopet av et materiale eller vaksinasjon.
Bare antall meldinger som var stor nok til at det kan blokkere ethvert arbeid i programmet.
Best a forberede den aktuelle rapporten, som kan sendes via e-post til mange mennesker.
Bygging av rapporten er inkluderingen av wybrach felt og bruk av riktige filtre.
Viss tilrettelegging er muligheten til a laste opp en rapport definisjon xml fil.
Rapportdefinisjoner kan utveksle biobanker og laboratorier.

Rapporter - Redigerer

Rapporter overskriftsparametrer - hvordan du skriver ut, telling, sammendrag etc.

Rapporter - spesifikasjon

Rapporter er definert mate a raskt fa litt informasjon fra databasen.
Rapportene er delt inn i temaer, noe som tilsvarer et bestemt sett av databasetabeller. Sla til definisjonen av en ny rapport, velg
et interessant tema, og deretter, typisk, legge til et nytt element og skriv inn navnet pa rapporten. Navnet vil bli skrevet ved
siden av faget. Det neste trinnet er a bestemme definisjonen av rapportkolonnene basert pa en foreslatt sett ligger pa listen i
vinduet. Ved a klikke pa knappen ">" eller "<" arsaker, inkludert felt for rapporten eller av. Tabell liste rapport
kolonneoverskriften for a endre innholdet, blokk print (innsatt kolonne kan bare brukes for filteret), til begrepet sortering og
filtrering av data definere.
Sporsmalet om data utvalg for rapporten for a vare den viktigste og mest effektive begrensning bestemmer mulig bruk av
rapporten. Innfort folgende aktorer:
"" - Ingen operator - filteret er av

operator

pole tekstowe

pole numeryczne

pole daty

<<

tekst z pola zawiera się w warto¶ci

liczba mniejsza ponad 1000
razy

data z pola o przynajmniej rok
wcze¶niejsza

<

tekst jest mniejszy w sensie
alfabetu

liczba mniejsza

data z pola wcze¶niejsza

\

tekst jest mniejszy lub równy w
sensie alfabetu

liczba mniejsza lub równa

data z pola wcze¶niejsza lub ta sama

=

teksty s± sobie równe

obie równe

równe daty

#

teksty różne

obie różne

różne daty

~

teksty podobne (zawieraj± się w
sobie)

warto¶ci przybliżone do 10%

przybliżone daty

/

tekst większy lub równy w sensie
alfabetu

liczba większa lub równa

data pola póĽniejsza lub ta sama

>

tekst większy w sensie alfabetu

liczba większa

data pola póĽniejsza

>>

warto¶ć zawiera się w tek¶cie pola

liczba większa ponad 1000
razy

data pola póĽniejsza ponad rok

Rapporter - om

Dette vinduet viser tabellene og deres kombinasjon.
Definisjonen brukes under byggingen av rapporten og under utforing.

Favorittrapporter

Ikke alle trenger a vite hvordan de skal utarbeide en rapport.
Det er et vindu med favorittrapporter for alle :)
Administratoren eller rapportforfatteren kan endre rapportegenskapene.

Favorittrapporter - Redigerer

Feltene "par1" til "par3" brukes til a overfore verdier for rapportparametere.
De trenger ikke fylles ut, det er bare en bekvemmelighet.
Du kan sette inn et sporsmal for parameterverdien i rapporten.
Hvis disse sporsmalene er for slitsomme eller unodvendige og rapporten krever en parameter,
sa skriv det inn her.

Skjemaer

Dersom det er behov for a skrive ut et skjema eller undersokelsen, er dette stedet hvor du kan lage en mal.
Foruten utskrifts plass og format, kan du bruke et sett med funksjoner og operatorer a gi full tilgang til databasen.
Dataene kan fritt formatert.

Listen over tilgjengelige funksjoner

Skjemaer - Redigerer

Overskriften pa skjemaet.
I dette vinduet kan du velge den overordnede skjemaet.

Skjemaer - spesifikasjon

Spesifikasjonen form og funksjon kan brukes til a referere til databasefelt.
Record OS1-> NZ leser data fra feltet NZ OS1 tabellen.
En detaljert beskrivelse av strukturen i databasen er i menyen Hjelp-> Bord
eller fil DS_BBMS_NO.pdf

Maler

Maler lar deg generere dokumenter i RTF-format (en standard stottet av alle redigerte tekstredigerere).
Etter hvert som dokumentet er lagret, erstatter programvaren formelen i krollete bukseseler {} med resultatet av formelen.
Du kan bruke alle tilgjengelige funksjoner (f.eks. Brukt i skjemaer) og syntaksen som lar deg lese databasen.
Den definerte malen kan festes til vinduet, og hvis det er et tre i vinduet, kan grenbordet pekes mot tregrenen.
Det er en god praksis a forberede formlene i et notisblokk og deretter kopiere dem til malen for a unnga skjult RTF-koding i
formelen.
Hvis du har utarbeidet en mal i Word eller Writer og etter innlasting har den endret formatet slik at det ikke oppfyller dine
forventninger,
sa i stedet for en mal, kan du angi banen til malfilen, f.eks. C: \ BBMS \ DBF \ Biobank \ RTF \ Template.rtf
Lange formler kan forkortes ved hjelp av snarveier.
I krollparentesene skriver du inn f.eks. {% Adr}, og i vinduet under [Forkortelser] -knappen, forkortelsesnavnet "adr"
og teksten til formel trim (OS1-> UL) + "" + trim (OS1-> DOM) + "/" + OS1-> LOK
I stedet for {trim (OS1-> UL) + "" + trim (OS1-> DOM) + "/" + OS1-> LOK} kan du bruke {% adr},
noe som forbedrer malens lesbarhet betydelig.

Maler - Redigerer

Dataene i feltene "Vindue" og "Tabell" brukes i malesokingsprosedyren etter a ha klikket pa [Mal] -knappen i vinduet.
Den definerte malen kan bare vare aktiv i det valgte vinduet og hente data fra databastabellene som er koblet til vinduet.
"Status" lar deg deaktivere en definert mal fra bruk.

Utskrifter

Vinduet inneholder parameterne for alle utskrifter.
Flere parametere kan redigeres og vil bli brukt i lopet av neste utskrift.
I tillegg til de parameterne er ogsa tilgjengelige statistiske data, antall operasjoner og forhandsvisning og utskriftsdato.

Utskrifter - Redigerer

Vinduet har de grunnleggende parametrene for utskrifts og i fremtiden vil bli utviklet.

Print Merge

Serie print innfort for a gjore det mulig a skrive ut flere etiketter med 1D / 2D / g av noen av masken.
Eksempel skript print (lagres i System-menyen -> Fast -> Skrivere koder)
SATO
<ESC>A
<ESC>A104001440
<ESC>H0900<ESC>V0050<ESC>B103100####
<ESC>L0202
<ESC>H0250<ESC>V0050<ESC>WB0####
<ESC>Q1
<ESC>Z
ZEBRA
1D
^XA
^FO40,50
^BY2,2
^B3N,N,90,Y,N
^FD####^FS
^XZ
2D utskrift lesbar kode i to linjer narheten Datamatrix.
^XA
^FO20,40
^BXN,3,200
^FD####^FS
^FO80,40,0
^ADN,24,10
^FD....^FS

^FO80,70,0
^ADN,24,10
^FD....^FS
^XZ
BRADY 2D
mm
J
S l1;0,0,9,13
B 5,5,0,DATAMATRIX,1;####
A1
der "####" er erstattet med koden, og "...." er erstattet med en del av koden, den andre del av den neste strengen "...."
gjelde innenfor "...." gir mulighet til a skrive koden i to linjer, tilstand, deretter koden ma inneholde punktum "." pa
distribusjon
for eksempel. ABCDEF.KOD123 vil bli skrevet ut pa to linjer ABCDEF, og neste linje KOD123

Oppbygging av forsterkningslag

Subbase struktur definisjon modul bestĺr av flere nivĺer: en feltgruppe og tabeller.
Den er full av frihet i ĺ bestemme hvilke omrĺder og grupper.
Det er noen restriksjoner pĺ de resterende poziomomach, eller tabeller, og detaljer av tabellene:
- Tabellnavnet mĺ vćre unikt i hele databasen;
- Navnet břr vćre kort og kan ikke inneholde spesielle tegn (inkludert mellomrom);
- Tabellen mĺ bestĺ av felt (kolonner);
- Hver boks skal ha et kort navn, og ingen spesialtegn (selv uten mellomrom)
Dersom strukturen i bordet for ĺ svare pĺ noen av kildedatabasen, klikk deretter pĺ knappen [kilde], der du kan kjřre maskinen.

Oppbygging av forsterkningslag - Redigerer

For a sikre datalagring i en database med hvilken som helst databasemotor, ma flere regler folges:
1. Feltnavnet skal ikke vare lengre enn 10 tegn, det kan ikke inneholde spesielle og diakritiske tegn, og det kan ikke vare et
reservert ord i SQL-databasen.
2. Maksimal storrelse pa tekstfeltet er 254 tegn, og maksimal storrelse pa det numeriske feltet er 12 tegn, inkludert tegnet som
skiller heltall fra brok.
3. Antall felt i tabellen kan ikke overstige 254-14 (forbeholdt BBMS) = 240.
Informasjon fra "Beskrivelse" -feltet vil vises i Subbases-modulen under redigering.
"Etikett" vil vises uansett hvor det definerte feltet brukes, inkludert vinduer og rapporter.
"Listen" brukes til a indikere verdiene som tekstfeltet kan inneholde, mens du redigerer, vil en utvalgsliste vare synlig.
"Status" lar deg aktivere feltet til a vare synlig i Subbases-modulen.
Lokale databasefelt brukes til a indikere lagringsstedet under import, for eksempel fra Excel, Calc, ODBC.
Det er mulig a lagre de samme dataene i flere tabeller.
Du kan ogsa lagre data i forskjellige poster i samme tabell ved a bruke en tilleggsindikator (tredje kolonne).
"?" betyr a bruke notasjonen i en hvilken som helst variant, og f.eks. "1" bare i en variant.
f.eks. import av flere 2D-koder fra en arkrekke ma defineres slik at et datasett er nodvendig for hver indikator
i arket: code1d, code2d, code1d, code2d, code1d, code2, no_ident

i definisjonen
kode1d: BB5-> NZ
kode2d: BB6-> NZ
kode1d: BB5-> NZ, 1
kode2d: BB6-> NZ, 2
kode1d: BB5-> NZ, 3
kode2d: BB6-> NZ, 3
nr_ident: BB6-> NR_DNA ,?
Konverteringsformelen i feltegenskapene og formelen etter import i tabellegenskapene lar deg utfore flere oppgaver.
Eksempel pa formelinnhold etter import av posten:
! tom (vp ("Sc", trim (_TBL-> DIRECTORY) + "\" + trim (_TBL-> PRNUMBER))) .og. Mal ("Slide", vg ("Sc") + "\
slide.yml") .og.
mrxs2lnk (vg ("Sc"). "mrxs; \ Data0002.dat; \ Data0003.dat", "BB6" _ TBL-> ID_BB6)
Tolkning:
! Tom (vp ("Sc" trim (_TBL-> PRODUKT) + "\" + trim (_TBL-> NUMER_PRE)))
Lagre til "Sc" -variabelen underkatalogen, hvis navn er i TBL-tabellen, i DIRECTORY-feltet og i PRNUMBER-feltet i
samme tabell
funksjoner:
tom () - sjekker om den er tom
trim () - kutter av de siste mellomrommene
Mal ("Slide" vg ("Sc") + "\ slide.yml ')
Lag en mal som heter "Slide" og lagre den i filen "slide.yml"
Den siste kommandoen som ble utfort etter import av posten er
mrxs2lnk (vg ("Sc"). "mrxs; \ Data0002.dat; \ Data0003.dat", "BB6" _ TBL-> ID_BB6)
Funksjonen utforer to oppgaver: konvertere et binart bilde til jpg og knytte jpg til en prove i databasen.
vg ("Sc") - far banen til filene som skal konverteres
".mrxs; \ Data0002.dat; \ Data0003.dat" - liste over filer som skal konverteres til jpg
"BB6" - hoveddatabasetabellen som jpg skal kobles til
_TBL-> ID_BB6 - identifikator for BB6-tabellen som jpg er knyttet til.

Min/Max

Farging av etiketter avhengig av storrelsen i datafeltet.
Fargeendring - klikk med hoyre museknapp.
Fjern en farge - klikk pa [X] -knappen
Endre tekst - klikk med venstre museknapp.

Kilde til import

Vinduet brukes til a definere metoden for import av data fra en ekstern database til forsterkningslag BBMS.

Sortering

Tegne et antall hetteglass med en rekke fliser i hele biobank.
Dette er en av de viktigste aktiviteter som utfores rutinemessig for testmaterialet.
Materialet lagres i en biobanken tilfeldig. Selv om noen han insisterer og vil bli arrangert hetteglass / g av et kriterium,
det er fortsatt i forberedelse for testing av disse kriteriene sikkert endre. Det bor derfor legges til grunn pa forhand
tilfeldig ordning av hetteglassene i en biobank.
Ved hjelp av definerte rapporter eller annen mekanisme, for eksempel. Excel, utarbeide en liste over koder for sortering.
Denne listen over koder, som ligger i en tekstfil, import, og programmet finner ampuller med koder og genererer en liste over
fliser.
Liste over flisene kan overfores til driftspersonell biobank eller sendes til roboten som stotter biobank (f.eks. Yeti, Wall-B :))
Platene skal da bring hetteglasset / g spesifiserte adresser (med mulig kontroll ved hjelp av 2D skanner).
Strekker seg fra platene og ampuller forholdet til de andre arbeidsplatene kan vare manuelt eller automatisk.
Etter sortering, er det viktig a skanne plate med menykommandoen Start -> Biobanker -> Tile.

Sortering - Redigerer

Oppgi grunnleggende data om denne typen.

XML/YML

XML filformat lar deg lagre informasjon fra noen database, og selv hevdet at XML er en database.
Siden hele den moderne verden datamaskin endelig kommet til enighet innen datautvekslingsformat, vil vi prove a gjore det
mote disse moderne programvare tendenser. Uten a se pa strategien for mange produsenter (og forfattere) programvare, som
prover a bygge eksport til XML i sine soknader, men dessverre med en stiv struktur, gjor at programvaren gratis definisjon av
XML-strukturen.
Noen tekniske detaljer:
- Bestar av XML-elementer og attributter
-. Elementet er definert som den strombanen, f.eks \ Rapport \ element
-. Egenskap defineres som en indikasjon pa banen som er fullfort, for eksempel \ Rapporter \ item \ atrybucik
I dette vinduet finner du eksempler som inkluderer en liste over elementer og attributter xml fil.
Importere og eksportere data ma innledes med en definisjon av hva og hvor du vil, som skal indikere hvilke tabeller og felt har
kommet til autrybutu data og hvilke bord og felt som skal lagres med data attributtet. Begge prosesser skiller seg i retning av
datastrommen, bor dette introdusere noen tilleggsvariabler:
Eksport: posisjon, poster, antall
Import: verdi
Hjelpevariabelen inneholder den aktuelle posisjonen til den eksporterte elementet kan utypiske verdier som er nedfelt i antall
XML definisjon, dvs. for eksempel. 0 ... 999
Poster og antall variabler, er det en endimensjonal rekke tall shorting valgte poster i multiselekcie (i tabellen ruten ved a
trykke pa Skift-tasten og klikk pa musen bort for en rad), og antallet, storrelsen pa tabellen. Et eksempel pa bruk av alle
hjelpevariable:
iif (posisjon <= antall, UZ -> (dbgoto (poster [posisjon])), F..)
Formel sjekker om den aktuelle posisjonen er REAL oppna, eller om det er en rekord som du kan gjore et hopp ved hjelp av
funksjonene er dbgoto (), hvis sa, det vil gjore, og hvis ikke, returnerer den falske, som er et signal pa slutten av data eksport.
Funksjoner skrevet som en formel element skal returnere en boolsk verdi som angir samtykke til fortsettelsen av prosessen
eller mangel pa samtykke.
Denne variabelen inneholder verdien av attributtverdien til a skrive til databasetabellen.

Sekvenser

Sřk FASTA sekvens database.

Sekvenser - Redigerer

ABI

Importerer resultater sequencer filformat * .ab1.
(Applied Biosystems Genetic Analysis datafil Format Filformat ABIF Spesifikasjon og Sample File Schema)
Filene lagres data som kan vises ved hjelp av spesiell programvare.
Endre situasjonen noe ved ĺ innfřre mulighet for ĺ importere disse dataene i databasen.
Som allerede importert, kan du bruke sekvensene i et gjenfinningssystem, eller utarbeide spesielle rapporter.

ABI - Redigerer

Importerer resultater sequencer filer * .abi.

NGS

NGS - Redigerer

NGS - long

Tabeller

Hovedbase av systemet tabellene er definert av produsenten BBMS og publisert som en del av standard de Facto.
Tilgjengelig for visning strukturen pa grunn av muligheten for a bruke disse dataene nar du definerer rapporter, skjemaer og
maler XML.
Brukeren kan endre navn pa tabeller sikkerhet, som ofte brukes i vinduene.
Trenger a utvikle en database struktur skal meldes pa forum biobanker eller direkte til produsenten.
I de synlige knapper [Felt] og [Indekser] brukes til a vise og redigere detaljene for den oppgitte tabellen.
Knappen [Gjenopprette] brukes til a gjenopprette slettede poster i den valgte tabellen.

Tabeller - Redigerer

Du kan endre til din tabell beskrivelse.
Innhold av beskrivelsen vil bli lagret i databasen sikkerhet og vil ikke endre seg etter oppdateringen eller installasjon.
For a gjenopprette standardbeskrivelse bor fjerne den navarende.
Beskrivelser er ofte sett i vinduene systemet BBMS bor derfor indikere innholdet i tabellen.

Felt

Felt eller pa annen mate kolonne i tabellen, er elementart databasestrukturen.
Hvert felt har noen egenskaper som kan sjekkes her.
Du kan endre etikettene og beskrivelser av feltene. Disse dataene er vist i alle vinduer.
Endre de andre parameterne er laget av produsenten og distribuert til alle brukere BBMS,
sa holder en standard database.

Felt - Redigerer

Du har muligheten til a endre etiketter og beskrivelser av felt (kolonner) databasetabeller.
Etikettene er synlige i hvert vindu som titler kolonne eller etiketter pa boksene samt redigere titlene pa andre kontroller.
Beskrivelse av feltet skjer i skyen eller pa statuslinjen nar du viser eller redigeringskontroll.
Feltet, som bestar av valg av redigeringsmuligheter, for eksempel. STA tolkes som etiketten beskrivelse av hvert alternativ.

Indekser

Indekser, er i ferd med a sortere dataene i henhold til den definerte nokkelen.
Betydelig forbedre ytelsen indekser for vedlikehold av databasen.
Systemet tar hensyn til listen over primarnokkelen, filtrering, og stotte elementer merket for sletting.

Indekser - Redigerer

Beklager, du kan ikke endre noe her.
Hvis en eller annen grunn trenger en indeks, for eksempel. For raskere rapporter utforelse
kan du rapportere det pa forumet eller direkte til forfatteren av programvaren.

Gjenopprette

Fjerning utfores i flere trinn.
Det forste elementet fjernet far status som "skjulte" og ved hjelp av filtre, kan du vise status for alle skjult. Endring av status
til en annen, eller "tegne" av den skjulte er enkel og krever kun tillatelse til a redigere.
Hvis det skjulte objektet vil bli slettet, er dette allerede en alvorlig situasjon fordi det er merket for a fysisk fjerne.
Dette elementet er ikke synlig overalt Ishi, ikke forekommer i noen modul eller rapporter.
Fordi det kan skje at noe ble fjernet ved et uhell, ble introdusert til programvare kan gjenopprette slettede data av brukeren
"admin".
I det apne vinduet pa en knapp [Restore] (meny Hjelp-> Bord) er synlige data som kan gjenopprettes, bare utfore et
dobbeltklikk med venstre museknapp.
NB!
A gjenopprette data vil ikke lagres pa ubestemt tid, men inntil pakkebordet, som finner sted i lopet av re-indeksere databasen.

Apne tabeller

Listen over apne tabeller er nyttig for administratorer.
Hver datamaskin eller server har en grense for apne filer
(apen tabell betyr a apne minimum 2 filer, data og indeks).
Av denne grunn begrenser BBMS antallet apne vinduer eller "prover" a apne filer i skrivebeskyttet modus.
Hvis du av og til far en feilmelding,
sa ma du sjekke antall filer som er apnet pa serveren og ta spesifikke skritt for a oke grensen.

Sok

Sokemotoren er brukt i mange BBMS systemmoduler.
Du kan soke basert pa noen av de data som skrives inn i sokefelt.

Kontekstuell sokemotor

Den kontekstuelle sokemotoren fungerer i vinduer som ikke er relatert til prover og ordrer, og nar du velger koden fra
ordboken.
Sokefelt opprettes automatisk basert pa listen over indekserte tabellfelt og listen over kolonner i vinduet.
Indekserte felt kan sokes ved a matche fra begynnelsen av teksten ("| ->") og andre etter dine behov.
Ofte er indeksen store og sma bokstaver, noe som tvinger deg til a blokkere valget av denne kampen ("Aa").
derfor:
"| ->" - betyr matching fra begynnelsen av teksten
"Aa" - betyr a skille mellom store og sma bokstaver
Hvis antall sokefelt er for lite, vil det siste feltet med en utvalgsliste bli brukt. Programvaren bygger automatisk en liste over
felt med passende matchingsalternativer.

Container

Beholderen som brukes til a samle inn data fra et vindu, for eksempel. Under sok.
For hver liste, plasserer du markoren pa stillingen og nasn±ć plass at dataene har blitt lagret i beholderen.
I samme vindu etter a ha trykket [Ctrl] + [Space] vindu apnes med den valgte data container som vindu og ewentulnie med
domt i treet.
Nar data overfores til beholderen er oppdatert disken ligger pa statuslinjen pa hoyre side.

Live graf

Diagrammet fra vinduet er begrenset til dataene som er synlige i vinduet.
Denne begrensningen viste seg ĺ vćre viktig for mange, og derfor ble "Live Chart" -lřsningen opprettet.
Omfanget av data er bare begrenset av parametrene i diagrammet, og ikke av organisering av dataopptak i treet.
I tillegg til ĺ fjerne avstandsbegrensningen, har grafen periodisk blitt oppdatert.

Live graf - Redigerer

Organizer

Oppgaver Arrangor: a spare, for ikke a glemme, og gi deg beskjed til andre.
I dagens travle tider, noen ting trenger a spare pa gule notater,
et slikt notat er arrangor og det er nok for ham a ga inn én hendelse,
og det samme replikere klissete og vil vite at det er tid for handling.

Organizer - Redigerer

De viktigste parametrene planleggerstillinger er: dato, klokkeslett, beskrivelse og status.
Status avgjor om varen er allerede "ferdig" eller venter utsatt.

Messenger

Messenger tillater kommunikasjon mellom brukere i programmet BBMS.
Etter a ha sendt meldingen lagres i databasen, og hvordan mottakeren er tilgjengelig, blir det a vises ham.

Messenger - arkiv

Noen ganger er det nodvendig a kontrollere historien meldinger, som kan gjores i dette vinduet.
Ved a bruke filtrering sendere, mottakere og status, bor view ikke vare plagsom.

Note

Notatet kan inneholde all tekstinformasjon.
Innholdet i notatet kan formateres ved a endre skriften og dens egenskaper.
Alle kommandoer er tilgjengelige i hurtigmenyen som apnes med hoyre museknapp.
Kontrollerer "txt?" vil lagre teksten som uformatert (vanlig TXT-dokument),
og fjerne merket for denne ruten som "RTF", det vil si med all formateringsinformasjon (som et RTF-dokument).

Funksjoner
Eksempler pa programfunksjoner er definert i den endelige rapporter, skjemaer og formularer XML.
Funksjonene kan brukes hvor det er mulig a bygge en formel, som i tillegg til de ovennevnte prosesser
hovedsakelig :)
Listen over tilgjengelige funksjoner:
og (verdi, arg1, arg2, ... arg10) - utfore operasjoner med operatoren ".og." value = arg1.and.warto¶ć = arg2.and.
.and.warto¶ć = arg10 pa (<Searchmode> <tekst>) - returnerer posisjon <Searchmode> i <tekst> inntreffer
(<Searchmode> <tekst>) - returnerer antall opptredener <Searchmode> i <tekst> Date2Text (<data>,
<mellomrom>) - pa samme mate som ovenfor bare separatorer er fjernet, f.eks .. Date2Text ("2007.06.28", 2) ->
2007 06 28
dtoc (<dato>) - konverterer datoen til tekst
IIF (<tilstand> <sant> <falsk>) - den returnerer <sant> eller <falsk> avhengig av oppfyllelse av <vilkar>
instr (<Searchmode> <tekst>) - hvis <tekst> er <Searchmode> den returnerer true
int (<nummer>) - avrundet til et heltall ved a kutte
antall (<nieznany_typ>) - returnerer antall
ltrim (<tekst>) - kutte mellomrom fra venstre side av teksten
lavere (<tekst>) - returnerer alle bokstavene som liten
Maned (<dato> | <data_tekstowa> | <nr_miesiaca>) - returnerer maneden i ord
eller (verdi, arg1, arg2, ... arg10) - utfore operasjoner med operatoren ".or." value = arg1.or.warto¶ć = arg2.or.
.or.warto¶ć = arg10
for eksempel. eller (LSTSKL-> TYPE, 'E', 'R', 'W'), som er identisk med LSTSKL-> TYPE == 'E'.or.LSTSKL->
TYPE ==' R'.or.LSTSKL -> TYPE == 'W'
OstatniDzien (<periode>) - returnerer den siste dagen i maneden
Pic (<kommando>) - sette inn et utskriftsbilde, for eksempel 1D strekkode.
Eksempel: Pic ('Zint.exe o' + trim (OS4-> CODE) + '. jpeg d' + trim (OS4-> CODE))
. og slikt for neste kode: - '. jpeg d' iif (OS4> (dbskip (1)), Pic ('Zint.exe o' + trim (OS4-> CODE) + + trim (OS4->
KODE )), "")
Ask (<tre¶ć_pytania> <domy¶lna_warto¶ć>) - en sporring om verdien av
runde (<nummer> <tiende>) - avrundet matematisk til <tiende> desimaler (dot)
RTRIM (<tekst>) - cut plass pa hoyre side av teksten
p (<nummer>, <lengde> <etter dot>) - returnerer tekst
StrTran (<tekst> <sokte> [<zamien_na>] [<nr_znaku_poczatku>] [<nr_znaku_konca>]) - avkastning <tekst> med
utveksles med <sokte> pa <zamien_na>, kan du ikke bruke andre parametere
tekst (<uansett>) - erstatter <noe> pa teksten uten ledende og etterfolgende mellomrom
Text2Text (<noe>, <mellomrom>) - behandler avkastning <noe> som tekst med tegn adskilt med mellomrom i
mengden <ODST>, for eksempel Text2Text (100,5) -.> 1 0 0
ovre (<tekst>) - returnerer alle bokstaver som store

val (<tekst>) - returnerer antall
State (<kod_pocztowy>) - returnerer navnet pa provinsen
VG (<variabel>) - les variabel
VP (<variabel>, <verdi>) - skriv til variabelen
VS (<variable>, <verdi>) - skrive til den variable sum av den variable, og verdien av

Chart

Nar substitusjonen av de indikerte data- og utseendealternativene er erstattet, oppretter BBMS en graf automatisk og velger
henholdsvis X- og Y-omradene.
Hvis omradene for de angitte dataene avviker betydelig, vil grafen ikke vare leselig.
Velg fargene slik at de angitte dataene ikke faller sammen :)

Chart - opsjoner

For a generere et diagram, ma du oppgi nodvendige parametere, X- og Y-datakilden og utseendet.
Ikke hvert vindu inneholder data som kan plottes.

Kolonnen

I dette vinduet kan du endre: label, beskrivelse og rekkefolgen pa kolonnene i tabellen.
For kolonner navn som begynner med "ID_" kan du definere en formel henting fra databasen.
for eksempel:
for ID_OS1 kan du skrive inn en formel:
OS1-> IM
deretter i tabellen powiaj± navnene pa proband
eller
trim(OS1-> NZ) + " " + OS1-> PES
det vil vare synlig navn og personnummer

Import fra BBMS

Import fra BBMS betyr import fra en annen strukturdatabase publisert som BBMS :)
Importmekanismen dekker nesten alle programvaremoduler.
Importen vil trolig utvides ved a legge til flere alternativer.
Fremgangsmaten bestar av:
- databasevalg og logging
- velge kildetreet
- valgfritt - velg maltreet
- velge importtabell / niva - disse dataene blir 100% importert
- merking av tilleggsinformasjon for import, dvs. koblede data
Ved hjelp av importformelen kan du filtrere dataene, f.eks. Bare med statusen "OK"
IMP_BB6-> STA == '1'

Snarveier

Det er lett a ta feil nar du bygger komplekse formler.
Takket vare bruken av forkortelser er formlene klare og gir unodvendige haos :)
For a overfore formelen til snarveiene, kopier du den bare til snarveivinduet med riktig navn.
f.eks. i stedet for
trim (OS1-> UL) + "" + trim (OS1-> DOM) + "/" + OS-> LOK
type
%adr
eller
#adr

Objekter

Du kan apne objektpresentasjonsvinduet med knappen pa verktoylinjen.
Praktisk bruk kan sjekkes i folgende moduler: Biobanker, lager og reagenser.
Storrelsen og arrangementet av objektene avhenger av dataene, sarlig Xmax, Ymax og antall sekundare elementer.
Farging oppnas etter at du har valgt en farge mens du redigerer et element.
Hvis du klikker med hoyre museknapp i vinduet, vil du kunne endre formlene for tilleggsinformasjon.
Nedenfor er et eksempel:
substr(BB4->NZ,7,2)+" "+text(BB4->FIOP)+"%"
eller
right(trim(BB4->NZ),2)+" "+text(BB4->FIOP)+"%"
hvor: substr () eller hoyre () - kutt tekststrengen

Arrangementer

Ikke alt som skjer med databasen kan registreres fra historikken til dataendringene. Et godt eksempel er en sletting av en
databaseoppforing eller en handling av typen som er funnet eller satt inn i en container. Derfor ble det opprettet et register
over disse hendelsene i BBMS.
Dataene i hendelsesloggen oppbevares i en viss periode for ikke a forarsake for mye databasevekst. Om nodvendig kan du
gjenopprette arkivet og sjekke historiske hendelser.
Hendelseskatalogen vil gradvis utvides med brukernes nye behov.

