BBMS dbf 3.40 - BBMS sql 2.39
BioBank Management System
Sistema de gestao para infraestrutura de biobanco e laboratório, bem como controle de equipamentos e aparelhos.

Especificaçao curta:
- nao requer um navegador da web
- nao tem limites e limites
- nao requer Internet (trabalho em ambiente isolado)
- Ele pode trabalhar em uma rede de computadores em qualquer número de posiçoes (entao o servidor recomendado)
- tem uma estrutura de banco de dados documentada e aberta
- permite que voce crie suas próprias subbases
- funciona com o Microsoft Office e o OpenOffice
- tem um mecanismo para importar dados de bancos de dados Excel / Calc / Access e qualquer SQL através de ODBC
- suporta impressoras de código de barras usando seus scripts: Zebra (ZPL), Sato (E +) e Brady (LFC)
- trabalha com scanners 1D (qualquer) e 2D (LabMind, FluidX, Micronic)
- tem um módulo de relatório definido com a capacidade de imprimir / exportar quaisquer dados
- contém um sistema abrangente de permissoes (para janelas e elementos de banco de dados)
- trabalha com os módulos LanKontroler para monitorar as condiçoes ambientais
- realiza aquisiçao de dados diretamente do módulo base do Q-MSystem
- possui um comando de atualizaçao pela Internet ou por uma rede local de computadores
- contém um módulo de exportaçao / importaçao XML definido
- tem uma interface em idiomas:
Polones, ingles, alemao, frances, espanhol, italiano, sueco, holandes,
Esperanto, noruegues, dinamarques, finlandes e estoniano
- tem ajuda sensível ao contexto (tecla F1) em todas as linguagens de interface
- está em conformidade com as normas PN-EN ISO 17025 e ISO 15189
- nao possui uma chave de hardware, ou seja, nao requer portas USB
- permite gerenciar a documentaçao do laboratório através do sistema de anexaçao
- inclui um módulo de contabilidade de recursos que permite o monitoramento e a supervisao de equipamentos
- permite gerar automaticamente uma série de relatórios em várias contas de e-mail
- tem uma pesquisa rápida e filtragem de dados na janela
- contém um mecanismo para copiar dados da janela para o conteiner - o equivalente da área de transferencia

- envia mensagens SMS para o número de telefone indicado com quaisquer eventos definidos
O produtor de software LabMind é especializado na automaçao de biobanks e laboratórios.
Como parte dessa atividade, muitos outros aplicativos sao criados e funcionam juntos.
BBMS versao para suportar biobank automatizado ou laboratório contém software adicional Yeti (Robot congeladores de
operaçao), Agata (guindaste de laboratório), Adjunto (micro classificador de manuseamento de guindaste) Classificador
(frascos controlador sorter), 2D (controlador do scanner 2D) agente ( comunicaçao com outros terminais), Robô (aplicaçao
executando processos programados usando Agentes) e muito mais.
A versao atual do documento em formato pdf pode ser encontrada em http://bbms.pl/BBMS_PT.pdf.
O software pode ser atualizado da Internet em http://bbms.pl/ ou executando o comando apropriado no menu Ajuda.

Operation
Cada tabela tem um menu de contexto sob o botao direito do mouse.

A nova posiçao pode ser adicionada usando o comando de menu "Adicionar" ou pressionando a tecla [Ins] e excluída usando
o comando "Excluir" ou a tecla [Del].
"Status" - altera o status de um ou mais itens selecionados.
"Conteiner" copia a linha da tabela selecionada para o conteiner.
Os comandos "Para cima" e "Para baixo" movem a linha selecionada na direçao certa.
Muitas janelas tem a funcionalidade Arrastar e soltar ativada, permitindo mover elementos da árvore para outra ramificaçao
usando o botao esquerdo do mouse - equivalente ao comando "Mover" no menu pop-up.
"Imprimir" - permite imprimir dados da janela, nao apenas na impressora, mas também em um arquivo em um dos vários
formatos
"Planilha" - enviando dados para uma planilha. Qualquer suíte de escritório deve estar instalada no computador e, se houver
duas, voce poderá escolher o recurso padrao.
"Alteraçoes" - visualizaçao das alteraçoes feitas na posiçao da tabela indicada.
"Soma" - funciona em módulos selecionados - inicia o procedimento de adiçao de dados, por exemplo, estados.
"Nota" - permite inserir uma nota para uma posiçao selecionada, o mesmo comando aparece na janela de ediçao.
"Permissoes" - conceder ou remover permissoes para a janela ou tabelas atuais reescritas na janela. O administrador tem
direitos sobre essas atividades e outras pessoas podem verificar as permissoes atuais.
Janela de ediçao:
Em cada janela de ediçao, depois de colocar o ponteiro do mouse sobre o campo, uma descriçao desse campo será exibida e
uma descriçao do campo com o cursor aparecerá nas barras de status.
A ediçao de janelas, além da inserçao de dados, permite conectar e gerenciar documentos em formato eletrônico usando um
conjunto de botoes [+], [>], [-].
Após anexar o documento, um link para ele aparecerá e o documento será copiado.
Parâmetros de inicializaçao:

O software pode ser executado com parâmetros inserindo dados ou configuraçoes.
/ Fbase
por exemplo, C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / FC: \ TEST
O banco de dados C: \ TEST será selecionado automaticamente
/ Uuser
por exemplo, C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / Uadmin
O usuário padrao para fazer login é "admin" e se nao houver uma senha definida, o login automático ocorrerá
/ Hpassword
por exemplo, C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / Uadmin / Hadmin
fornece a senha de administrador para o usuário administrador e se for a senha real, o login ocorrerá
/ Sdrv
por exemplo, C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / SCD
verificar apenas discos C e D para bancos de dados BBMS
\\ caminho
por exemplo, C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe \\ SRV \ DB
indicaçao de recurso usando caminho UNC
/1
por exemplo, C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / 1
execute apenas uma instância,
opçao usada no servidor com login do ROBÔ
/ Mnnn
por exemplo, C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / M128
reservar e usar a quantidade indicada de memória em megabytes,
Este parâmetro deve ser usado se ocorrerem problemas de memória durante a execuçao do software.
Mínimo 16, máximo 256, ótimo e padrao 64.
Se o computador tiver até 4 GB, use o parâmetro <= 64, pois voce perderá desempenho devido ao suporte a memória virtual.

Rede de computadores - automaçao e integraçao
O software pode funcionar em uma rede de computadores compartilhando todos os dados. Nao há restriçoes a esse respeito e
existem métodos para otimizar esse trabalho.
1. todos os dados compartilhados devem estar no computador que compartilha o disco de tal maneira que o diretório \ BBMS \
BASE \ seja visível
2. arquivos de programa, ou seja, todo o conteúdo \ BBMS \ EXE pode e deve estar em um disco local, por exemplo, C: \
BBMS \ EXE
Após a execuçao, o programa verifica as unidades locais e mapeia as unidades compartilhadas em busca do diretório \ BBMS \
BASE. Se voce quiser limitar o número de unidades verificadas, inicie o programa com o parâmetro / S.
exemplo:
A instalaçao possui sete computadores conectados a uma rede de computadores e nao possui um servidor:
CABEÇA, SEGREDO, REGISTRO, LAB1, LAB2, BB1
O computador SEKRET (secretariado) possui um grande disco local particionado e, portanto, decidimos instalar os dados no
diretório D: \ BBMS \ BAZY \ BIOBANK.
Disponibilizamos esse disco na rede e mapeamos em outros computadores. A letra atribuída a unidade mapeada pode ser
qualquer, no entanto, as letras que especificam as unidades de disquete ou de CD-ROM por padrao nao sao usadas.
Vamos supor que aceitamos o princípio de mapear a letra F.
Entao nós obteremos a seguinte configuraçao:
SEGREDO D: \ BBMS \ BAZY \ BIOBANK
CABEÇA e outros F: \ BBMS \ BAZY \ BIOBANK
O próximo passo é otimizar a operaçao do software na rede. Como voce pode imaginar, as açoes dos programas sao mais
rápidas quando a quantidade máxima de dados é lida no disco local, por exemplo. No entanto, isso está em conflito com o
trabalho em rede e, portanto, a soluçao está em transferir o software e todos os dados possíveis para o disco local. Assim, basta
copiar todo o diretório \ BBMS \ EXE do disco SEKRET para o disco local do computador que está sendo preparado. Em
seguida, entraremos nos computadores C: \ BBMS \ EXE e nos dados da unidade F :.
Se por algum motivo nao for possível mapear uma unidade de rede, voce pode executar o software com o parâmetro como o
caminho unc,
por exemplo, c: \ bbms \ EXE \ bbms.exe \\ servidor \ recurso
- a pasta BBMS deve estar visível no recurso.
Nao há necessidade de copiar o diretório de dados (BASE), e isso nao deve ser feito para evitar mal-entendidos no futuro.
A configuraçao acima é suficiente para começar a trabalhar em uma rede de computadores.
O problema de atualizaçao de software e arquivamento de dados ainda precisa ser resolvido.
Atualizaçoes (e instalaçoes) sao feitas por padrao no diretório C: \ BBMS \ EXE e, portanto, é suficiente executar uma
atualizaçao em um dos computadores e, em seguida, "manualmente" copiar todo o conteúdo do diretório para o disco
compartilhado, por exemplo, F: \ BBMS \ EXE .
Marquei "manualmente" entre aspas porque pode ser feito por um programa ou apenas por um comando xcopy
O arquivamento de dados é uma das operaçoes mais importantes que garante que nosso trabalho nao seja desperdiçado após
danos ou destruiçao de bases. Existem dois mecanismos de arquivamento, manual do menu Sistema e automático em Alertas
usando a funçao Backup ()

Inscriçao

Registros de dados pessoais sobre o probator e visitas.
Se a aceitaçăo do material começar com o registro, é nessa janela que vocę pode inserir os detalhes da pessoa e suas visitas
subsequentes.
A janela tem uma pesquisa rápida, cujos efeitos podem ser vistos ao lado dos campos com os dados do probant.
Se o software encontrar algum dado, entăo vocę pode clicar no botăo [<<] que lhe permite copiar dados do banco de dados
para o formulário.
Os registros das visitas săo realizados na tabela do lado direito da janela, onde săo inseridos o tipo de exame e o material
enviado para exame. O software transfere automaticamente os dados relevantes para o próximo módulo de Download.
O botăo [Control] é usado para controlar o banco de dados de probantes, incluindo a remoçăo de dupletos.
Após o registro, clique no botăo [Salvar]
Começamos a editar os dados da nova sonda limpando o formulário [Clear].
Importante!
- Probant deve ser atribuído ao "Projeto" (menu Iniciar -> Projetos)
Na janela vocę pode ativar o formulário de pesquisa, vocę só precisa definir um levantamento em sub-bases e indicar que é
apenas um levantamento.

As pesquisas săo atribuídas a projetos, ou seja, após selecionar um projeto, uma pesquisa apropriada deve aparecer na janela
de registro.

Visitas

Quando vocę edita uma visita, pode escolher material biológico e de pesquisa.
Os controles de teste e material săo determinados dinamicamente com base nas definiçőes em Esquemas.
A janela pode ser usada para anexar documentos em formato eletrônico.
In this window, electronic documents may be attached.

Pseudónimos

A pseudonimizaçao é um processo de inversao da remoçao dos dados de identificaçao selecionados de uma amostra.
Tecnicamente, o processo é realizado reescrevendo para outra tabela na forma criptografada.
A tabela de origem é OS1 e a tabela de destino é OS2. Os campos tem o mesmo nome.
Para criptografia, é usada uma senha, que deve ser armazenada em um local diferente do banco de dados, por exemplo, em um
local diferente ou em um gabinete blindado.
Além disso, o software salva a data e a hora da pseudonimizaçao no banco de dados.
O processo inverso é re-pseudonimizaçao.
Além da psedonymisation, outros métodos de segurança de dados podem ser executados:
- anonimizaçao
- direito.
O anonimizaçao consiste na exclusao irreversível dos dados de identificaçao.
Usando o sistema de autorizaçao no BBMS, voce pode ocultar os campos selecionados das tabelas do banco de dados para um
usuário indicado.

Re-pseudonimizaçao

Re-pseudonimizaçao é o processo de restaurar os dados de identificaçao de um provável após a pseudonimizaçao.
Um pré-requisito é ter a senha usada para pseudonimizaçao.

Quadro clínico

A janela "Quadro Clínico" está disponível nos níveis: Registro, Visita, Pedido e Amostra.
Contém campos de ediçao para inserir informaçoes relacionadas ao diagnóstico e diagnóstico.
Também é possível anexar documentos contendo os dados complementares necessários.
O software suporta muitas imagens clínicas.

Pedigrees

Por definiçao, o sistema BBMS deve conter pedigrees, mas nao como um módulo independente com nada conectado. Pelo
contrário, o trabalho está em andamento na sincronizaçao completa dos dados de pedigree com os resultados dos membros da
família que sao biologicamente relacionados. Como parte dessa sincronizaçao, devem ser apresentadas informaçoes sobre a
necessidade de realizar testes genéticos de pessoas potencialmente portadoras de mutaçoes apropriadas e que ainda nao foram
examinadas.
O próximo elemento de pedigrees é a capacidade de procurar automaticamente pessoas que provavelmente estao relacionadas
e ainda nao estao presentes no pedigree.
Pedigrees sao usados para construir árvores genealógicas com base em registros de estágio.
Cada probant é atribuído a uma árvore genealógica e pode ser atribuído a um pai e a uma mae.
Na janela com ícones, voce pode editar os dados da pessoa ou adicionar uma nova pessoa a família selecionando-a no banco
de dados pessoal..

Pedigrees - ediçao
Os dados de pedigree sao armazenados no banco de dados do sistema BBMS.
A janela foi dividida em dados pessoais e detalhados. A seçao de detalhes consiste nas abas: "Identificaçao", "Recursos",
"Tubos".

As informaçoes de identificaçao podem vir de um cartao de identidade ou de uma pesquisa.
As características da pessoa na captura de tela a seguir servem para controlar o pedigree com base em características herdadas
geneticamente.

Para facilitar a pesquisa de material para teste, a próxima guia contém uma lista de tubos armazenados em um biobanco.
A lista pode ser impressa, exportada para uma planilha ou enviada para um conteiner usando os comandos do menu de
contexto (mouse direito).

A próxima guia "Dentes" permite inserir dados que permitem verificar a herança dos dentes.

Reproduçao

Criaçao é Pedigree sem macho :)
Aqui voce pode liderar linhas celulares, bacterina e vírus, qualquer criatura sem reproduçao masculina (partenogenese).
No módulo Biobanks, voce pode criar uma abordagem diferente. Lá, a amostra de origem é chamada Mae para pedido,
e uma filha criança. No entanto, as filhas nao precisam surgir através da reproduçao, porque a diluiçao é suficiente.

Reproduçao - ediçao

O painel de propriedades de ediçao da amostra na cultura será expandido conforme necessário.

Baixar

Exemplo de rotulagem com código 1D ou 2D.
Embora a janela é intitulada Download e deve apoiar o processo de coleta de material do probant
ou registro de material fornecido de outra forma, o objetivo principal é marcá-lo.
Em outras palavras, trocamos uma visita por alguns frascos marcados.
Antes de escolher / marcar, escolha na lista de probantes.
A lista inclui pessoas cadastradas com a visita hoje e o projeto selecionado.
Como regra geral, voce deve fazer o mínimo possível durante o download.
Após o download, voce pode imprimir o código de barras e enrolar o frasco com o material de teste.
Procedimento de serviço:
Passo 1 - escolha uma pessoa da lista
Passo 2 - seleçao de material para teste
Etapa 3 - seleçao do teste
Etapa 4 - digitalize e insira o código para marcar a amostra
Passo 5 - opcional - imprima o código para colar no frasco
Passo 6 - se o final é o botao [Salvar], e se nao, retorne ao passo 2 na próxima linha
Observaçoes
Passo 1 - na lista, há pessoas das visitas de hoje, ou seja, uma possível falha em reduzir a verificaçao da data da visita na
janela Registro
Os passos 2, 3 e 4 permitem inserir dados
Depois de salvar os dados e sair da janela, voce pode retornar a mesma pessoa para continuar baixando ou fazendo correçoes.
Nesta janela, voce pode imprimir o código 1D / 2D em uma impressora de código.
A geraçao automática de código consiste em substituir a máscara de código por informaçao do banco de dados.

Os seguintes caracteres podem ser usados para a máscara de código:
"u" - símbolo da base de usuários - colunas "prefixo"
"s" - símbolo do material das impressoes seriais - os mesmos dados estao em Permanente-> Impressoes Seriais
"r" - ano - os últimos dois dígitos do ano a partir da data de coleta
"m" - mes a partir da data de coleta
"d" - dia a partir da data de coleta
"n" - número de seqüencia do download - voce pode salvar muitos "n"
por exemplo, usrmnnnn

Baixar - ediçao

Os controles com valores dos parâmetros do material "sangue", visíveis na janela, sao gerados dinamicamente com base na
definiçao dos parâmetros desse material.
Verifique ou preencha o menu Sistema-> Materiais. Exemplos podem ser encontrados no banco de dados TEST.
Nesta janela, voce pode registrar o consumo de reagentes, consumíveis e equipamentos.
Os resultados dos testes geralmente sao apresentados usando um formulário ou modelo.

Projetos

Quase todas as pesquisas e instituiçoes científicas, todos os laboratórios ou biobanks funcionam na implementaçao de projetos
ou concessoes.
Mesmo que exista uma instituiçao que nao implemente projetos, ela pode dividir suas tarefas em estágios, por exemplo,
mensal ou trimestralmente.
O módulo Projects organiza as ordens, dividindo-as em grupos.
Neste módulo, podemos verificar o estágio atual do pedido.
Em cada nível da árvore, voce pode escolher uma pesquisa ativa.
A pesquisa é uma plataforma preparada adequadamente que, quando selecionada, aparecerá no módulo Registro.

Projetos - ediçao
A janela de ediçao do projeto é contextual, ou seja, dependendo do local da porta, os controles correspondentes sao ativados.
O ramo da árvore onde as encomendas sao recolhidas é o nível correspondente ao tripé ou período ou lote - a escolha do nome
depende da instalaçao.

Além de inserir dados do projeto, o pedido é editado em um determinado nível de árvore.
Uma janela identica a usada no módulo Pedidos.

Cada pedido consiste em etapas de implementaçao. Voce pode controlar cada estágio usando o status.

Partido

A janela permite alterar o status de todos os estágios nas ordens do lote selecionado (em um tripé).
Primeiro selecione o "Palco" que voce deseja alterar o status, selecione "Status" e clique em "Salvar".
Com um clique voce pode terminar o estágio, parar ou começar do começo :)

Ordens

Lista de materiais (pedidos) a serem testados ou armazenados.
Aqui voce pode especificar o que deve ser examinado e por quem.
Todos os pedidos sao agrupados como parte de projetos. Um projeto é um conceito contratual e nao precisa se relacionar a um
evento específico chamado projeto.
O projeto pode ser um trabalho laboratorial de rotina e a divisao em projetos permite o registro cronológico de pedidos, por
exemplo, dentro de meses ou semanas.
É um mecanismo para melhorar o funcionamento das ordens, de modo que nao há necessidade de procurar milhares de
pedidos em uma janela, o que é muito entediante.
Além disso, cada pedido (semelhante a soluçoes em outros módulos) tem seu status e, de acordo com esse status, voce pode
filtrar pedidos - a barra de ferramentas "Status".

Ordens - ediçao

Os controles de teste e material sao definidos no módulo Esquemas.
O botao [Probant] é desativado se o pedido foi criado automaticamente durante o download.

Grandes encomendas

Listas de pedidos e testes em pedidos.
Pedidos em massa sao pedidos agrupados. Dependendo das especificidades do trabalho do laboratório, voce pode usar:
"Pedidos", "Pedidos agregados" e "Projetos".
Todos os pedidos sao agrupados como parte de projetos. Um projeto é um conceito contratual e nao precisa se relacionar a um
evento específico chamado projeto.
O projeto pode ser um trabalho laboratorial de rotina e a divisao em projetos permite o registro cronológico de pedidos, por
exemplo, dentro de meses ou semanas.
É um mecanismo para melhorar o funcionamento das ordens, de modo que nao há necessidade de procurar milhares de
pedidos em uma janela, o que é muito entediante.

Grandes encomendas - ediçao

Sub-base

O sistema BBMS suporta o banco de dados do sistema e da sub-base.
Enquanto a estrutura da base do sistema deve ser definida e definida publicamente, porque é crucial no funcionamento do
software (năo apenas BBMS), a estrutura da sub-base pode já estar praticamente arbitrariamente alterada.
O conceito de sub-base năo é apenas a sua própria tabela, mas a capacidade de manter registros em outros bancos de dados e
com a ajuda de outros softwares e importar, por exemplo, um banco de dados no MS Access, MS Excel, SQL, ... ..
O Podbazy, embora seja uma soluçăo muito flexível, está fortemente integrado ŕ base do sistema.
O software é capaz de atribuir dados do subsistema a uma sonda específica (pessoa, paciente) ou um material específico.
Vocę pode incluir tabelas de sub-tabelas em relatórios e executar relatórios usando as tabelas de base e sub-tabelas do sistema.
Com base na definiçăo do menu Sistema-> Estrutura, vocę pode criar qualquer sub-base contendo informaçőes estendidas
sobre determinados problemas, como probantes, resultados de testes ou alguns registros.
Para este módulo, vocę pode importar bancos de dados do Access, SQL e Excel / Calc a qualquer momento.
Os dados podem ser relatados usando relatórios definidos.
Cenários usados na prática:
- A instalaçăo mantém vários registros no MS Excel, MS Access e existe a necessidade de manter este esquema.
Sugere-se que esses registros sejam colocados de tal forma que a pessoa que realiza a importaçăo do BBMS tenha disponível
um registro específico
- As pesquisas devem ser registradas.
Vocę pode inserir / importar pesquisas por meio de uma planilha ou de qualquer banco de dados e, em seguida, conectar-se
como uma transferęncia ao sistema BBMS.
Atualmente, os modelos de pesquisa năo săo padronizados e cada um cria de acordo com suas necessidades.

Sub-base - ediçao

Nao se sabe de antemao como um congestionamento é construído e quais campos sao preferidos.
No entanto, foi feito um esforço para criar uma janela de ediçao com rótulos e campos que aparecem dinamicamente.
Uma soluçao alternativa é transportar dados para o subsistema usando outro aplicativo e conectá-lo ao sistema BBMS.

Biobancos

A coleta de material biológico se desvia significativamente das regras de funcionamento de um depósito comum.
Cada amostra deve ter um número de informaçőes que a caracterize como código, local, parâmetros de armazenamento,
histórico e probant relacionado.
Năo é possível adotar regras aplicáveis na administraçăo do depósito, porque a amostra com material biológico năo é uma mercadoria.
Algumas pequenas quantidades de material podem ser retiradas do tubo de ensaio, e o mesmo problema e re-adoçăo podem ter
um impacto significativo na qualidade do material.
O serviço de biobanco deve permitir a localizaçăo precisa da amostra, bem como seu histórico de lançamentos, sua qualidade
e condiçőes ambientais.
No BBMS, o registro do biobanco é organizado na forma de uma árvore geográfica, que é o local onde o material é
armazenado.
A janela permite uma visăo geral sobre a estrutura do biobanco, e a busca por uma amostra particular é melhor feita com a
ajuda da Busca (lupa na barra).
Todo o prato foi atendido por meio de uma janela aberta com o botăo [Plate]. Lá vocę pode escanear a placa e / ou apenas
visualizá-la.
O módulo permite o registro completo de material biológico na forma de biobanks ou repositórios.
É absolutamente necessário que:
1. cada tubo / frasco foi codificado;
2. cada local de armazenamento foi codificado;
3. antes de introduzir os frascos / frascos para uso, eles devem ser escaneados;
4. No caso de cooperaçăo entre bancos biológicos, o registro deve conter informaçőes sobre o produtor.

Biobancos - ediçao

Uma amostra de material biológico ou químico deve ser identificada selecionando um Pedido ou Probante.
Se uma nova amostra for adicionada ou năo houver data para digitalizá-la, as fórmulas de suplemento definidas no botăo [?]
Săo iniciadas.
Exemplos de definiçőes de preenchimento automático podem ser encontrados no banco de dados de teste. É usado, entre
outros, para escolher o produtor, salvar datas etc.
O botăo [|||||] permite que o código seja impresso em uma impressora de códigos de barras.
Se a impressora de etiquetas estiver equipada, o código poderá ser impresso usando o formulário e a funçăo Pic ()
Uma amostra pode ser atribuída a muitos pedidos e muitas amostras podem ser atribuídas a um pedido.
O botăo [Măe] permite selecionar a amostra de origem e, após clicar no código, uma janela será aberta com a porta das
conexőes de amostra.
Documentos eletrônicos podem ser conectados ŕ amostra (botőes [+], [>] e [-])

Ao editar uma posiçăo relacionada a um dispositivo para armazenar material biológico, é necessário prestar atençăo ŕ conexăo
com o recurso.
Um dispositivo para monitorar as condiçőes ambientais também está associado ao recurso.
Graças ŕ operaçăo acima, será possível relatar a história do armazenamento do tubo de teste / frasco.

Maes e filhas

A janela apresenta uma árvore de conexoes entre amostras.
Abre depois de clicar no código de amostra mae.
Por design, todas as amostras de árvores devem ser da mesma sonda.
O programa permite alterar a amostra, ou seja, usar em um contexto diferente.
Maes e filhas podem ser exportadas no módulo de relatórios (campo ID_BB6) e importadas como parte do sistema da subbase.
O filtro "filhas-filhos" alterna entre a exibiçao de filhas da amostra selecionada e a exibiçao de todos os descendentes dessa
amostra.
O filtro "status" normalmente limita a lista de amostras a um estado específico.

Chapa

A janela é projetada para simplificar o manuseio do ladrilho inteiro.
O tamanho da placa, isto é, o número de frascos vertical e horizontalmente, sao dados como parâmetros da placa do biobanco,
e o tamanho padrao pode ser inserido no Sistema Permanente.
Neste ponto, o programa deve cooperar com os scanners 1D e 2D.
Recomenda-se a utilizaçao de scanners 2D de toda a placa, por exemplo, http://labmind.pl/skaner/
O software funciona com scanners de qualquer fabricante 1D e 2D fingindo ser um teclado.
Scanners 2D de placas LabMind, Micronic e Fluidx foram testados.
O ícone da cesta é usado para ejetar o tubo / frasco de teste da placa, mas nao da base. Depois disso, o tubo / frasco e os dados
que o descrevem sao armazenados no banco de dados.
Atençao!
Se um scanner 2D LabMind for usado, além do código 2D, os frascos ainda sao lidos, seu fabricante, tipo de código e soma de
verificaçao.
Informaçoes adicionais sobre o frasco sao necessárias, pois há sempre a chance de haver uma troca entre os biobancos.
ou voce simplesmente comprará os frascos de outro fabricante, entao é possível que as dúvidas apareçam.

Cores

O painel "Cores" é usado para definir cores de fundo e de texto.
O botao esquerdo do mouse no controle colorido permite que voce escolha a cor de fundo,
e o botao direito do mouse da cor do texto.
Um exemplo de uso de uma definiçao é uma janela que apresenta um bloco em um biobanco.
No campo da fórmula, escreva a expressao que retorna verdadeiro ou falso.
Se o resultado da expressao for "true", o controle aceita cores definidas,
e como "false", o programa vai verificar a próxima expressao.
Considerando o algoritmo acima, a ordem das definiçoes é importante,
porque se, por exemplo, a primeira expressao sempre retorna "a verdade",
nunca será verificado novamente.
A captura de tela contém exemplos de déficits de cor com fórmulas.
A submissao de expressoes é identica aquelas usadas em relatórios, formulários, etc.
Uma breve explicaçao das fórmulas de exemplo:
empty (BB6-> ID_OS1) - o frasco nao tem paciente atribuído?
esquerda (BB6-> MAT, 2) == 'kr' - o nome do material no frasco começa com as letras "kr"?
vazio (BB6-> ID_OS1) - o paciente foi atribuído ao frasco?

Digitalizador 2D

A cooperaçao do BBMS com scanners de placas inteiras consiste principalmente na importaçao de dados de um arquivo de
texto.
Existem vários formatos de arquivo e, na maioria das vezes, incompatíveis com a convençao poscyja / code aceita.
Nesse painel, voce pode definir colunas que contem a posiçao e o código de amostra para uma extensao de arquivo específica.
Além desses dados básicos, voce pode especificar outros campos na tabela BB6 e usar uma fórmula de conversao.
A formataçao de importaçao de dados nao se aplica aos scanners LabMind e durante uma conexao RS232.

Transferencia

Entregar para outra pessoa ou unidade organizacional envolve mover o elemento da árvore para outro ramo.
Se as unidades organizacionais durante a transferencia pertencerem a instalaçoes diferentes, as pessoas e a data serao
necessárias.

Completando dados

A janela contém definiçoes de preenchimento automático de dados na janela.
As fórmulas serao ativadas se nao houver data de digitalizaçao.
Com base na forma do código, é gerada uma abreviaçao de máscara específica, permitindo a preparaçao de definiçoes para
códigos que diferem em comprimento ou operadores.

Laboratories

A estrutura dos laboratórios que realizam testes comissionados e detalhes desses testes.

Laboratories - ediçao

Os campos de valor do parâmetro do material testado sao dinâmicos e sao definidos nos materiais.
Os rótulos dos campos correspondem aos nomes dos parâmetros e a ordem corresponde a ordem nos materiais.
A janela caberá 30 metades.
As etiquetas podem ser coloridas dependendo dos limites definidos nos parâmetros do material.

Reagentes

Armazenamento de reagente, tem outras características além de um depósito.
Cada reagente tem uma forma na qual a arte nao pode ser incluída, a menos que aceite sua embalagem como uma peça.
Características da loja de reagentes:
- os reagentes sao normalmente armazenados em refrigeradores, ou seja, o monitoramento das condiçoes ambientais deve
funcionar
- nenhuma quantidade na posiçao de armazenamento, cada item é um recipiente separado,
- nao há controle da quantidade de reagente no recipiente, porque nao há possibilidade técnica
- método de entrega deve ser usado, mas de acordo com suprimentos FIFO
- é possível aceitar e emitir a mesma embalagem várias vezes
- cada reagente tem uma data de validade, que deve ser ordenada por entregas FIFO
- cada reagente tem um número de lote ou lote
Duas digitalizaçoes, um código de produto e um código de lote devem ser tomados ao receber o reagente.
É importante pensar em decodificar os reagentes com códigos únicos que permitam a identificaçao inequívoca de cada
recipiente.

Reagentes - ediçao

Por favor, preste atençao ao uso de seu próprio código de barras e sua digitalizaçao para o campo "Código"
Um documento eletrônico pode ser conectado a cada item.

Reagente

Uma janela interativa foi introduzida para acelerar a operaçao.
Todas as atividades também podem ser realizadas na árvore por ediçao.
O comando de menu de atalho "Resumir" também funciona na árvore para controlar os estados.
Os controles da janela sao ativados, desativados ou ocultos, dependendo do que voce está fazendo.
Cada pacote pode ser atribuído a um item de catálogo, entao os estados de quantidade serao salvos lá.
Se as coisas nao correrem do seu jeito, voce pode corrigir os dados na árvore no nível do invólucro ou do histórico.

Revista

No sistema BBMS, o depósito é tratado convencionalmente e nao é um depósito geralmente entendido em operaçoes
comerciais.
Alguns recursos básicos precisam ser especificados:
- as quantidades estao sempre em pedaços,
- existem embalagens coletivas de saída, ou seja, as embalagens podem conter embalagens menores
- voce tem que determinar qual é a arte na revista, porque nao faz sentido tratar os menores elementos como uma arte, pode
ser, por exemplo, sacos contendo alguns elementos pequenos
- o método de entrega deve ser usado no depósito, mas de acordo com a entrega FIFO
- é possível aceitar e emitir o mesmo produto várias vezes
- o armazém deve ter quantidades mínimas definidas - alarme
- quase todos os produtos tem uma data de validade, que deve ser ordenada por entregas FIFO
O serviço básico de armazém consiste em digitalizar o código 1D. Em casos especiais, ou seja, um novo produto, quantidade
diferente de uma correçao típica, voce deve usar o teclado para inserir os caracteres apropriados.
Se as mercadorias nao estiverem codificadas, a equipe do depósito será significativamente prejudicada.
Cada produto deve ter pelo menos um código para identificá-lo.
Usando relatórios, voce pode preparar declaraçoes referentes ao depósito (armazéns), por exemplo, estados de alarme, datas
expiradas, etc.
O módulo de depósito permite a construçao de uma estrutura de árvore de um depósito (armazéns) em termos de localizaçao.
Este nao é um gerenciamento de depósito típico usado nos negócios.
Supoe-se que o BBMS sirva a um biobanco, por isso tentou-se tornar o serviço de armazém estreitamente relacionado com o
biobanco e o laboratório.
O software soma automaticamente as quantidades disponíveis no armazém.

Revista - ediçao

Os parâmetros mais importantes das mercadorias: código, datas de produçao e data e quantidade. Com base nesses
parâmetros, relatórios úteis podem ser criados com relaçao ao status de armazéns e itens ausentes no depósito.
Voce pode anexar um documento em formato eletrônico a cada item.

Assunto

Uma janela interativa foi introduzida para acelerar a operaçao.
Todas as atividades também podem ser realizadas na árvore por ediçao.
O comando de menu de atalho "Resumir" também funciona na árvore para controlar os estados.
Os controles da janela sao ativados, desativados ou ocultos, dependendo do que voce está fazendo.
Cada pacote pode ser atribuído a um item de catálogo, entao os estados de quantidade serao salvos lá.
Se as coisas nao correrem do seu jeito, voce pode corrigir os dados na árvore no nível do invólucro ou do histórico.

Empreiteiros

A lista acima é criada adicionando itens na janela ou caixas de ediçao com campos contendo o nome do contratado.
Como parte da rede BBMS, ele pode ser atualizado com dados de outros biobancos e laboratórios.
A designaçao de um contratado como, por exemplo, "produtor" faz com que ele apareça na lista de produtores e de forma
semelhante a outros grupos de contratados.

Catálogo

O catálogo é uma lista de produtos, consumíveis, reagentes, peças de reposiçăo ....

Catálogo - ediçao

Editando um item de diretório.

Dicionários

A janela é usada para registrar qualquer código.
Os dados podem ser extraídos em pesquisas e formulários.
Durante a atualizaçao atual do software, é feito o download de uma base de código, que pode ser importada clicando no
comando Importar e apontando para a pasta Ajuda.

Dicionários - ediçao

A construçao de dicionários internacionais é um dever para garantir a comunicaçao adequada e padronizar os conceitos.

Recursos

Equipamentos e aparelhos.
Cada biobanco e laboratório possui recursos de hardware.
Informaçoes do módulo Resources sao usadas em muitos outros módulos.
Cabe a lista de equipamentos que participa ativamente do processo de armazenamento de material biológico e sua pesquisa em
processos laboratoriais.
Biobanks, Monitoramento, Reagentes e Processos referem-se ao recurso.
As coisas mais importantes a serem incluídas nos registros sao: equipamentos de refrigeraçao e equipamentos de informática.
Cada recurso pode ter um histórico de consumo de vários tipos de materiais, bem como um histórico de inspeçoes e falhas.
Olhando para os recursos, podemos dizer muito sobre o biobanco e o laboratório.
É um registro nao apenas no sentido do registro de ativos fixos, mas acima de tudo, uma lista de dispositivos gerenciáveis
e sua história de operaçao, inspeçoes, reparos, ....

Recursos - ediçao

As listas de seleçao sao criadas com base no conjunto de opçoes: computador, biobanco, monitoramento etc.
A opçao "SNMP Manager" habilita a capacidade de aceitar mensagens "SNMP TRAP".
Se a transmissao SNMP nao funcionar mesmo estando ligada, verifique "FireWall".
De acordo com o padrao SNMP, a porta 162 é aberta.

Horário

O cronograma permite reservar dispositivos selecionados a partir de recursos de biobancos ou de laboratório.
A seleçao para reserva é feita ao editar as propriedades do dispositivo.
A programaçao está disponível no nível de ediçao do dispositivo e na ediçao de eventos no Organizer.
O significado das cores no plano diário:
- verde - tempo livre
- vermelho - reserva estrangeira - clique duas vezes para verificar de quem
- amarelo - sua reserva
- magenta - período atualmente determinado usando o mouse - voce pode usar as teclas Shift e Ctrl
A reserva marcada entrará em vigor depois de clicar em [Salvar]
Os dados da reserva sao armazenados na tabela AL1 e podem ser usados nos Relatórios.

Materiais

A introduçăo de uma lista de materiais melhorará a ediçăo das propriedades da amostra em um biobanco.
Cada material pode receber parâmetros e suas unidades de medida.

Materiais - ediçao

O tipo de parâmetro é seu identificador de um caractere, usado nos registros de mediçao.
Ele deve ser único no material e nao deve ser alterado se o registro já tiver sido realizado em qualquer lugar.
Os valores mínimo e máximo resultam das normas para o parâmetro.
Depois de clicar no botao esquerdo do mouse no rótulo, voce pode alterar a cor para exceder o valor do parâmetro.
As definiçoes de cores sao usadas em outros módulos, por exemplo, laboratórios, biobancos, ...
As unidades de medida sao escritas usando caracteres ASCII e, portanto, nao podem ser usadas, por exemplo, 3

Unidades de medida

O registro de unidades de medida permite criar uma lista de seleçao para todos os módulos com um campo de unidade de
medida.
Além disso, contém fórmulas de conversao usadas para padronizar os resultados das mediçoes.

Unidades de medida - ediçao

A expressao de conversao de unidade é criada de acordo com a sintaxe usada nos outros módulos do BBMS.
O valor na unidade de medida inserida nesta janela é substituído pelo valor "value".
O resultado da conversao deve ser consistente com uma medida da janela pai.

Esquemas

Esquemas sao usados para definir o estudo, os materiais e os estágios necessários.
Por exemplo, ao criar um esquema de estudo BRCA1, P16, NOD2, fazemos com que o software inclua controles
independentes de seleçao de estudo BRCA, P16 e NOD2, mas com o mesmo material a ser baixado e com as mesmas etapas.
Muitos outros exemplos podem ser encontrados no banco de dados com dados de teste TEST.

Esquemas - ediçao

Pesquisa e materiais necessários.
Aqui definimos os tipos de testes realizados como parte das ordens do laboratório, bem como o material necessário para o
teste.

Processos

Os processos criam uma árvore:
Grupo: é um elemento de organizaçăo, isto é, compartilha aproximadamente todos os processos, pode ser uma divisăo de
tarefas.
Processo: é um conjunto de procedimentos executados, o processo năo é acionado como resultado de um evento ocorrendo, o
processo apenas captura o procedimento rotineiramente e consiste em procedimentos independentes,
por exemplo, o processo de isolamento consiste em muitos procedimentos executados após um determinado evento, por
exemplo, o final do processo anterior, varredura, lançamento de um aparelho, etc.
Procedimento: esta tarefa é executada após um evento ou outro procedimento. O procedimento é executado em Alertas, o
procedimento inicia o robô.
Por exemplo, o procedimento para fazer backup de determinados arquivos em um computador remoto consiste na
execuçăo sequencial da funçăo de ligar o computador, copiar dados e, possivelmente, desligar o computador.
Funçăo: este é o passo básico no procedimento.
Cada passo, isto é, a execuçăo da funçăo deve terminar com sucesso ou falha.
Se ocorrer sucesso, a próxima funçăo será transferida e, se houver uma falha, a funçăo será executada novamente, desde
que năo seja alcançado sucesso ou o tempo máximo de teste, ou seja, Time Out

Vocę pode executar uma série de funçőes internas nos processos.
.

Processos - ediçao

Uma única linha pode conter uma ou mais funçoes conectadas pelo operador ".or". ou ".and"
É possível usar qualquer funçao da sintaxe CLIPPER (semelhante a Basic e Pascal).

Agendador de tarefas

Execuçao automática de comandos.
A tarefa do módulo é realizar alguma atividade definida em um determinado momento.
A lista de alertas a serem executados pode ser adicionada automaticamente a partir de outro módulo BBMS ou manualmente.
Cada alerta tem um cliente de alerta, ou seja, um usuário que o preparou e um destinatário de alerta, ou seja, o usuário para
quem ele será ativado.
Esses dados e muitos outros podem ser modificados durante a ediçao.

Agendador de tarefas - ediçao

As tarefas do agendador podem ser divididas em vários tipos:
- único ou cíclico
- mensagens ou processos
- manual ou automático
Enquanto o primeiro tipo nao precisa ser explicado, os próximos requerem algumas palavras de explicaçao.
Os alertas permitem que voce exiba uma mensagem em um horário especificado. A mensagem pode ser o resultado de um
evento ou pode ser preparada manualmente. Em cada alerta, voce pode selecionar parâmetros de tempo e indicar a pessoa para
quem a mensagem deve aparecer. Se a mensagem deve aparecer após o evento, ela deve ser definida por meio do Courier
(este é o sistema de notificaçao dentro do sistema BBMS).
O software suporta "SNMP TRAP".
Voce pode usar essas chamadas para executar tarefas e, dentro de frases, processos / procedimentos / funçoes.
Nesta janela, o remetente do quadro "SNMP TRAP" é indicado.
O recibo é marcado ao editar recursos, ou seja, propriedades do computador.
Como resultado de algum evento, o remetente envia "SNMP TRAP" ao destinatário, que realiza a tarefa que tem o endereço
do remetente inserido.
O mecanismo é, portanto, simples e útil em situaçoes onde a tarefa é concluída imediatamente após um evento,
por exemplo, abrir a porta, exceder a temperatura permitida, etc.

Correio

Notificaçao de eventos.
BBMS é um sistema de eventos. Cada açao, medida, .... um evento que termina com sucesso ou falha ou apenas continua.
Em cada final do evento, uma reaçao pode ser atribuída ao mensageiro. Funciona mais ou menos assim: algo aconteceu, o
programa obtém o código de correio para sucesso ou falha e "olha" para o módulo Courier.
Aqui voce define o que deve ser feito quando o código apropriado aparecer. A reaçao pode consistir no início de um processo,
na notificaçao por meio de uma mensagem, na notificaçao por meio de um relatório etc. etc.
O courier contém uma lista de açoes realizadas após a ocorrencia do evento.
Naturalmente, como o evento nao possui um código de correio, entao nao há reaçao.
Através do módulo Courier, a comunicaçao entre qualquer biobanco escolhido / dispositivos de laboratório e o sistema de
gerenciamento ocorre.
Açoes podem ser tomadas com base em mensagens.
O correio é uma soluçao muito importante para biobanks e laboratórios automatizados,
porque permite a construçao de um sistema multitarefa complicado baseado no tratamento de eventos.
A notificaçao por email funcionará se o servidor smtp.bbms.pl nao estiver bloqueado,
e notificaçao por SMS quando nao há bloqueio para o servidor de gateway SMS em 88.199.145.52.
Os blocos acima podem ser habilitados em um computador rodando BBMS ou algum ponto de controle de tráfego (ponto de
acesso),
Portanto, se voce tiver algum problema, entre em contato com o departamento de TI apropriado primeiro.

Correio - ediçao

A ediçao dos parâmetros do Kurier depende da localizaçao atual na árvore.
Na janela de ediçao, os campos podem estar ativos ou bloqueados e cada campo quando o ponteiro do mouse é interrompido
tem uma descriçao.
No nível da árvore "Courier - subject", a descriçao mais importante do comportamento do courier, ou seja, a definiçao da açao
após o aparecimento de um código específico, ocorre.

Monitoraçao

O monitoramento das condiçőes ambientais inclui elementos de um biobanco, mas também um laboratório.
O site de monitoramento define estritamente a indicaçăo do recurso, ou seja, o elemento do biobanco ou laboratório inserido
no módulo de recursos.
A tarefa do módulo é cooperar com os dispositivos que monitoram as condiçőes ambientais, a fim de adquirir todos os dados
necessários.
Năo é definido antecipadamente que quantidades devem ser monitoradas, elas podem simplesmente ser definidas.
O monitoramento pode ser feito automaticamente por meio de alertas ou manualmente a partir deste módulo.
O software comunica-se atualmente com os gravadores de módulos LanKontroler (LK abreviado) e Q-MSystem (Q-M). O LK, ao
contrário de outras soluçőes, permite ler praticamente todos os parâmetros, năo apenas a temperatura, que depende dos sensores usados.
Os sensores de temperatura săo usados na faixa de -200 ° C a + 2200 ° C, umidade relativa, concentraçăo de CO2, concentraçăo de O2,
concentraçăo de CO ... e atuadores como relés, motores, servomotores, etc.
LK contém um relé que permite ligar um dispositivo. Também possui entradas digitais nas quais chaves limitadoras săo
conectadas, por exemplo, abrir o freezer, abrir a porta do laboratório, etc.
O Q-M, por outro lado, é um sistema de gravaçăo de temperatura sem fio, normalmente usado para monitoraçăo de
ultracongelamento.

Monitoraçao - ediçao

Os dados de monitoramento mais importantes podem ser encontrados no nível Monitoramento - ponto (título da janela de
ediçao).
Ao definir o ponteiro do mouse sobre o campo de formulário, uma descriçao do campo será exibida.
Voce pode anexar um documento em formato eletrônico a cada item.

LanKontroler

O módulo "LanKontroler" é uma soluçao econômica para monitorar condiçoes ambientais.
Ele permite que voce meça a partir de 6 sensores de temperatura digital, 1 sensor digital de umidade e temperatura e
vários sensores analógicos e, além disso, vários sensores digitais, por exemplo, abrindo o congelador.
detalhes:
https://tinycontrol.pl/en/

Permissoes
Cada usuário deve passar a identificaçăo durante a inicializaçăo do programa, ou seja, simplesmente efetue login.
O processo de login năo precisa ser "oneroso" (frases săo divididas, se a senha é complicada ou năo, porque o nome de usuário
do programa lembra), e vocę pode usar, por exemplo, um scanner e escanear o código do cartăo de acesso.
O mais importante é que, no momento, uma pessoa estritamente identificada (identificada) trabalhe no BBMS.
Por assim dizer, essa pessoa pode se mover pelo sistema dentro de seus poderes (transmitida pelo administrador).
O BBMS possui um extenso sistema de direitos, que podem ser divididos em dois grupos:
1. permissőes na janela / módulo
2. permissőes do banco de dados: tabelas e campos
3. direitos contextuais
Cada janela do sistema BBMS tem um nome técnico (pode ser visto na projeçăo no nome da coluna), graças ao qual é
verificado se o usuário tem direitos totais (visualizaçăo e ediçăo) ou apenas navegaçăo ou falta de autorizaçăo.
O nome técnico foi introduzido devido ŕ interface multilíngue do BBMS. Em cada idioma, o nome técnico é o mesmo e o
"título" da janela muda.

O status do item determina a autorizaçăo para a janela / módulo: verde significa direitos para editar, navegaçăo apenas em
amarelo e a falta de direitos restante.
O segundo grupo de direitos, isto é, o banco de dados, pode ser transmitido em cada janela pelo administrador, e os outros
usuários tęm permissăo de visualizaçăo.
Depois de clicar na janela, o botăo direito do mouse exibirá um menu com a opçăo "Permissőes"

Usando as opçőes "window" e "table", selecionamos o grupo de direitos.
No caso de escolher "janela", estes săo os mesmos direitos que nos modelos "Permissőes".
Se "table", a ediçăo dos direitos do banco de dados estará ativa.
Os usuários no lado esquerdo năo selecionaram direitos de ediçăo ou exibiçăo e, ŕ direita, tęm permissőes.
Vocę năo pode conceder direitos de ediçăo sem direitos de navegaçăo, basta editar um nível mais alto de permissőes do que a
navegaçăo.
Sob o status (editar / visualizar), há uma lista da seleçăo do campo da tabela.
É possível bloquear a ediçăo de campos de tabelas selecionadas e ocultar dados em campos selecionados da tabela.
O terceiro grupo de permissőes - contextual, diz respeito aos direitos decorrentes da situaçăo atual, o curso atual do processo.
Um número de restriçőes, porque este grupo diz respeito ŕ reduçăo de permissőes possuídas ocorre automaticamente.
Por exemplo, vocę năo pode alterar um probant em um pedido se o pedido foi criado automaticamente na janela de download.
Há uma reduçăo nos direitos de ediçăo que podem ser ativados em seu próprio pedido, inserindo o valor YES na constante
STABLK.
Ativar a constante resulta em bloquear a ediçăo do item com o status "OK" ou "bloqueio".
Reduzir os direitos de ediçăo dessa maneira pode contribuir para proteger significativamente os dados relacionados ao final de
um determinado processo.
Resumindo, o sistema de autorizaçăo estendido suporta tręs grupos de direitos, janelas e bancos de dados e contextuais.
O acesso ŕs configuraçőes está no módulo de permissőes ou em qualquer janela do menu pop-up,
e contextual pode ser estendido inserindo "YES" na constante STABLK.
O método e o escopo da autorizaçăo dependem de vocę.

Permissoes - ediçao
O status da posiçao é de especial importância neste módulo.
Dependendo do contexto, o status permite ou bloqueia o acesso.

"autenticaçao" - habilitando o login automático no BBMS atribuindo um sistema operacional ou usuário do servidor a um
usuário do BBMS.
"start" - restaura a última janela aberta após a inicializaçao do BBMS.

Cursos e treinamentos

Cursos e treinamento, além do caráter de evidencia, devem estar intimamente relacionados as permissoes.
Parece natural que alguns módulos treinados em um determinado campo tenham acesso a determinados módulos.
Devido a pontualidade dos certificados de conclusao de cursos ou treinamentos, eles podem ser monitorados usando relatórios.
A desativaçao automática do acesso a um módulo específico, caso a data de expiraçao do treinamento tenha expirado, nao é
suficiente para bloquear o trabalho.
Cursos ou treinamentos podem ser relatados e enviados para a pessoa responsável pela sua implementaçao ou simplesmente
supervisionando seu desempenho.
O relatório pode conter datas vencidas e iminentes, os detalhes devem ser definidos no relatório.

Cursos e treinamentos - ediçao

O curso ou treinamento pode ser caracterizado pelo nome, data e data de vencimento.
Na janela, voce pode conectar um documento em formato eletrônico que é um certificado de conclusao.

Vacinaçoes

As vacinas, além do caráter de evidencia, devem estar intimamente relacionadas ao consentimento para realizar determinadas
atividades, ou seja, com direitos.
Parece natural que o acesso a certos módulos tenha pessoas vacinadas.
Embora nao pareça muito grave, é provável que todos admitam que o material biológico nao pode ser tomado por uma pessoa
que nao tenha sido vacinada.
As vacinas podem ser relatadas e enviadas para a pessoa responsável pela sua implementaçao ou simplesmente
supervisionando sua implementaçao.
O relatório pode conter datas vencidas e iminentes, os detalhes devem ser definidos no relatório.

Vacinaçoes - ediçao

A vacinaçao pode ser caracterizada por nome, data e data de validade.
Na janela voce pode conectar o documento em formato eletrônico, sendo um certificado de vacinaçao.

Zonas de acesso

As zonas de acesso no biobanco e no laboratório podem ser construídas na forma de uma árvore.
Se o ramo da árvore corresponde ao terminal de acesso, após selecioná-lo clique em [Permissoes]
e permitir o acesso a pessoas selecionadas.
Se uma pessoa obtiver acesso a uma zona em algum nível, ela automaticamente a eleva para níveis mais altos.
Para realizar a integraçao total com o Sistema de Controle de Acesso, os códigos dos terminais de acesso devem ser
preenchidos
e códigos de cartao de proximidade na caneta do usuário no menu Sistema-> Permissoes.
A integraçao consiste em enviar os dados preparados no BBMS para o Sistema de Controle de Acesso.

Zonas de acesso - ediçao

Cada item da árvore correspondente ao terminal de acesso (leitor) deve conter um código compatível com o Sistema de
Controle de Acesso.

Permanente

Em todo software existe um lugar para algumas informaçoes permanentes, alguns dados de configuraçao.
Este lugar tem um nome e uma estrutura diferentes, e o painel de opçoes é frequentemente usado.
O sistema BBMS inclui uma lista de constantes de forma dinâmica. Exatamente quando uma determinada constante é
necessária, o programa a adiciona a lista.
Esta regra simplificou muito o manuseio de constantes (opçoes), voce nao pode ver centenas, mas apenas as que estao em uso.
Além disso, voce pode adicionar novos e remover constantes desnecessárias sem muitos problemas.
Além disso, as constantes contem definiçoes de preenchimentos automáticos de dados e scripts de impressoras de código de
barras.
Organizar seus scripts requer algumas palavras de descriçao.
Cada script possui um nome constante que corresponde a impressora, por exemplo, PZEBRA, PBRADO, PSATO, PGODEX.
Voce pode adicionar um sufixo ao nome, por exemplo, 1,2,3 .. a, b, c etc.
e onde o script é executado, por exemplo, @ BB6, @ BB5, @OS, etc.
Se houver vários scripts para uma impressora instalada, uma lista de seleçao aparecerá.
Nao haverá scripts na lista atribuídos a outras janelas com @.
Um script de impressora de código de barras pode conter inserçoes de macro delimitadas por chaves {}.
por exemplo, para ZEBRA
^ XA
^ FO40.50
^ FD {trim (OS1-> NZ) + "" + OS1-> IM} ^ FS
^ XZ
uma macro em um script pode gerar geneticamente um fragmento de script
^ XA
^ FO40, {iif (OS1-> STA = "1", "50", "60")}
^ FD {trim (OS1-> NZ) + "" + OS1-> IM} ^ FS
^ XZ

Permanente - ediçao

Por favor, nao modifique o nome da constante, porque é automaticamente determinado pelo software.
O valor da constante e possivelmente uma descriçao deve ser modificado.

Relatórios

Nao faz sentido exibir mensagens sobre a expiraçao de qualquer material ou vacinaçao.
Simplesmente, o número de mensagens seria grande o suficiente para bloquear qualquer trabalho no programa.
É melhor preparar um relatório apropriado que possa ser enviado por e-mail para muitas pessoas.
A construçao do relatório envolve a inclusao de campos selecionados e o uso de filtros apropriados.
Uma certa facilidade é a capacidade de enviar uma definiçao de relatório na forma de um arquivo xml.
As definiçoes dos relatórios podem ser trocadas biobanks e laboratórios.

Relatórios - ediçao

Parâmetros do cabeçalho do relatório - impressao, contagem, resumo, etc.

Relatórios - especificaçao

Os relatórios sao definidos como uma forma de obter rapidamente informaçoes selecionadas do banco de dados
do programa.
Os relatórios sao divididos em tópicos aos quais um conjunto específico de tabelas de banco de dados
corresponde. Para definir um novo relatório, selecione o tópico de interesse e, em seguida, adicione um novo item
e digite o nome do relatório. O nome aparecerá na impressao ao lado do tópico. O próximo passo na definiçao do
relatório é determinar as colunas com base no conjunto proposto localizado na janela da lista. Clicar no botao
apropriado ">" ou "<" causa a inclusao do campo do relatório ou da exclusao. A tabela da lista de colunas do
relatório permite alterar o conteúdo do cabeçalho, bloquear a impressao (a coluna inserida pode ser usada apenas
para o filtro), especificar a classificaçao e definir a filtragem de dados.
A questao da seleçao dos dados para o relatório é uma das limitaçoes mais importantes e efetivas que decide
sobre a possibilidade de usar o relatório. Os seguintes operadores foram introduzidos:
"" - sem operador - o filtro está desativado
“ ” – no operator, filter disabled

operator

text field

number field

date field

<<

text in the field is included in the
value

<

text is smaller in alphabetical sense number smaller

date in the field earlier

\

text is smaller or equal
in alphabetical sense

number smaller or equal

date in the field earlier or the same

=

texts are equal

both equal

dates equal

#

text different

both different

date different

~

text are similar (mutually inclusive)

values close at 10%

similar dates

/

text is greater or equal in
alphabetical sense

number greater or equal

date in the field later or the same

>

text greater in alphabetical sense

number greater

date in the field later

>>

value included in field text

number over 1000 greater

date in the field later over a year

number over 1000 smaller

date in the field at least a year earlier

Kompozit filtreler oluşturmak, filtrenin birçok seçili alan için koşullarla katlanmasini içerir. Varsayilan olarak, tüm
koşullarin varsayildigini, yani "i" mantiksal operatörünün kullanildigini bilmeliyiz. Ancak, "veya" operatörünü
kullanarak bir filtre tanimlamaya ihtiyaç varsa, rapor taniminin başliginda NF alanini (filtre negatifini) kullanmak
yeterlidir. Tanimlanan filtre karşilanmadiginda, bu alanin seçilmesi rapor için verileri seçer.
Ardindan, bilinen ilişkiyi kullanin:
! (a ve b) = (! a veya! b), burada "!" işareti Ifadenin olumsuzlanmasi işaretlenmiştir.

CLIPPER ve VO dilinin tüm temel işlevleri, örnegin fonksiyonlar, formüllerde kullanilabilir.
Parameterization.
"Deger" sütununda, "param" anahtar sözcügünü kaydedebilirsiniz; bu, parametrenin degerini soran bir pencerenin
çagrilmasina neden olur. Param1, param8 gibi ardişik rakamlarla işaretlenmiş dokuza kadar farkli parametrenin
kullanilmasi planlanmaktadir.

Relatórios - tema

Nesta janela, as tabelas e suas combinaçoes sao indicadas.
A definiçao é usada durante a construçao do relatório e durante sua implementaçao.

Relatórios favoritos

Nem todo mundo precisa saber como preparar um relatório.
Há uma janela com relatórios favoritos para todos :)
O administrador ou o autor do relatório pode alterar as propriedades do relatório.

Relatórios favoritos - ediçao

Os campos "par1" a "par3" sao usados para transferir os valores dos parâmetros do relatório.
Eles nao precisam ser preenchidos, é apenas uma conveniencia.
Voce pode inserir uma pergunta para o valor do parâmetro no relatório.
Muito simplesmente, se essas perguntas forem muito cansativas ou desnecessárias e o relatório exigir um parâmetro,
depois insira aqui.

Formulários

Se voce precisar imprimir um formulário ou questionário, é aqui que voce pode preparar o modelo.
Além de indicar o local de impressao e formato, voce pode usar um conjunto de funçoes e operadores que permitem acesso
total ao banco de dados.
Os dados podem ser formatados livremente.
Lista de funçoes disponíveis

Formulários - ediçao

Dados do cabeçalho do formulário.
Neste ponto, voce pode escolher a janela pai do formulário.

Formulários - especificaçao

A especificaçao do formulário pode usar funçoes e campos de banco de dados de referencia.
A entrada OS1-> NZ significa a leitura de dados do campo NZ da tabela OS1.
Uma descriçao detalhada da estrutura do banco de dados pode ser encontrada no menu Ajuda-> Tabelas
ou no arquivo DS_BBMS_EN.pdf
Funçao especial Pic ().
Com esta funçao, voce pode inserir um código de barras para impressao ou qualquer gráfico.
por exemplo.
inserindo o código do banco de dados
Pic ('Zint.exe -o' + trim (OS4-> CÓDIGO) + '. Png -d' + trim (OS4-> CODE))
imprima a imagem
Pic ('c: \ bbms \ obrazek.jpg', 20, 10)
onde 20 - largura, 10 - altura na impressao

Modelos

Os modelos permitem gerar documentos no formato RTF (um padrao compatível com todos os editores de rich text).
Quando o documento é salvo, o software substitui a fórmula entre chaves {} pelo resultado da fórmula.
Voce pode usar todas as funçoes disponíveis (por exemplo, usadas em formulários) e a sintaxe que permite a leitura do banco
de dados.
O modelo definido pode ser anexado a janela e, se houver uma árvore na janela, a tabela de ramos pode ser apontada para o
ramo da árvore.
É uma boa prática preparar as fórmulas em um bloco de notas e, em seguida, copiá-las para o modelo para evitar a codificaçao
RTF oculta dentro da fórmula.
Se voce preparou um modelo no Word ou Writer e depois de carregá-lo mudou o formato para que nao atenda as suas
expectativas,
entao, em vez de um modelo, voce pode inserir o caminho para o arquivo de modelo, por exemplo, C: \ BBMS \ DBF \
Biobank \ RTF \ Template.rtf
Fórmulas longas podem ser encurtadas usando atalhos.
Entre as chaves, insira, por exemplo, {% adr}, e na janela sob o botao [Abreviaçoes], o nome da abreviatura "adr"
e o texto da fórmula trim (OS1-> UL) + "" + trim (OS1-> DOM) + "/" + OS1-> LOK
Em vez de {trim (OS1-> UL) + "" + trim (OS1-> DOM) + "/" + OS1-> LOK}, voce pode usar {% adr},
o que melhora significativamente a legibilidade do modelo.

Modelos - ediçao

Os dados nos campos "Window" e "Table" sao usados no procedimento de pesquisa de modelo após clicar no botao
[Template] na janela.
O modelo definido pode estar ativo apenas na janela selecionada e recuperar dados das tabelas de banco de dados conectadas
a janela.
"Status" permite que voce desative um modelo definido de uso.

Impressoes

A janela contém os parâmetros de todas as impressoes feitas.
Vários parâmetros podem ser editados e serao usados durante as impressoes subsequentes.
Além dos parâmetros, há também dados estatísticos, o número de operaçoes e datas de impressao e pré-visualizaçao.

Impressoes - ediçao

A janela tem parâmetros básicos de impressao e será desenvolvida no futuro.

Mesclagem de impressao

Uma impressao serial foi introduzida para permitir a impressao de muitas etiquetas com o código 1D / 2D w / g de alguma
máscara.
Exemplos de scripts de impressao: (eles sao salvos no menu System -> Fixed -> Code printers)
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 printing readable code in two lines near 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
onde, "####" é substituído por um código e "...." é substituído por parte do código, a segunda parte da próxima string "...."
usando a string "...." dá a possibilidade de imprimir o código em duas linhas, condiçao, este código deve conter o caractere de
ponto "." no lugar da divisao
eg ABCDEF.KOD123 será impresso em duas linhas ABCDEF e na próxima linha KOD123

Gráfico ao vivo

O gráfico da janela é limitado aos dados visíveis na janela.
Essa limitaçăo acabou sendo importante para muitos e, portanto, a soluçăo "Live Chart" foi criada.
O escopo dos dados é limitado apenas pelos parâmetros do gráfico, e năo pela organizaçăo do registro de dados na árvore.
Além de remover a limitaçăo do intervalo, o gráfico foi atualizado periodicamente.

Gráfico ao vivo - ediçao

Estrutura de sub-base

O módulo para a definiçăo da estrutura da sub-base consiste em vários níveis: domínios, grupos e tabelas.
Há total liberdade na determinaçăo do campo e dos grupos.
Existem algumas restriçőes nos outros níveis, ou seja, tabelas e detalhes da tabela:
- o nome da tabela deve ser único em todo o banco de dados;
- o nome deve ser curto e năo pode conter caracteres especiais (incluindo espaços);
- a tabela deve consistir em campos (colunas);
- cada campo deve ter um nome abreviado e nenhum caractere especial (também sem espaços)
Se a estrutura da tabela é para corresponder a um banco de dados de origem, clique no botăo [Source], a máquina pode ser
iniciada lá.

Estrutura de sub-base - ediçao

Para garantir o armazenamento de dados em um banco de dados com qualquer mecanismo de banco de dados, várias regras
devem ser seguidas:
1. O nome do campo nao deve ter mais que 10 caracteres, nao pode conter caracteres especiais e diacríticos e nao pode ser
uma palavra reservada no banco de dados SQL.
2. O tamanho máximo do campo de texto é de 254 caracteres e o tamanho máximo do campo numérico é de 12 caracteres,
incluindo o sinal que separa números inteiros de fraçoes.
3. O número de campos na tabela nao pode exceder 254-14 (reservado para BBMS) = 240.
As informaçoes do campo "Descriçao" aparecerao no módulo Subbases durante a ediçao.
"Rótulo" será exibido sempre que o campo definido for usado, incluindo janelas e relatórios.
A "Lista" é usada para indicar os valores que o campo de texto pode conter, enquanto a ediçao de uma lista de seleçao fica
visível.
"Status" permite ativar o campo para ser visível no módulo Subbases.
Os campos do banco de dados local sao usados para indicar o local de salvamento durante a importaçao, por exemplo, do Excel, Calc,
ODBC.
É possível salvar os mesmos dados em várias tabelas.
Voce também pode salvar dados em diferentes registros da mesma tabela aplicando um indicador adicional (terceira coluna).

O "?" significa usar a notaçao em qualquer variante e, por exemplo, "1" apenas em uma variante.
por exemplo, a importaçao de vários códigos 2D de uma linha da folha deve ser definida para que um conjunto de dados seja
necessário para cada indicador
na planilha: code1d, code2d, code1d, code2d, code1d, code2, no_ident
na definiçao
code1d: BB5-> NZ
code2d: BB6-> NZ
code1d: BB5-> NZ, 1
code2d: BB6-> NZ, 2
code1d: BB5-> NZ, 3
code2d: BB6-> NZ, 3
nr_ident: BB6-> NR_DNA,?
A fórmula de conversao nas propriedades do campo e a fórmula após a importaçao nas propriedades da tabela permitem
executar tarefas adicionais.
Exemplo de conteúdo da fórmula depois de importar o registro:
! vazio (vp ("Sc", trim (_TBL-> DIRECTORY) + "\" + trim (_TBL-> PRNUMBER))). Modelo ("Slide", vg ("Sc") + "\
slide.yml").
mrxs2lnk (vg ("Sc"). "mrxs; \ Data0002.dat; \ Data0003.dat", "BB6" _ TBL-> ID_BB6)
Interpretaçao:
! Empty (vp (recorte "Sc" (_TBL-> PRODUCT) + "\" + recorte (_TBL-> NUMER_PRE))))
Salve na variável "Sc" o subdiretório, cujo nome está na tabela TBL, no campo DIRECTORY e no campo PRNUMBER da
mesma tabela
Funçoes:
empty () - verifica se está vazio
trim () - corta os últimos espaços
Modelo ("Slide" vg ("Sc") + "\ slide.yml ')
Crie um modelo chamado "Slide" e salve-o no arquivo "slide.yml"
O último comando executado após a importaçao do registro é
mrxs2lnk (vg ("Sc"). "mrxs; \ Data0002.dat; \ Data0003.dat", "BB6" _ TBL-> ID_BB6)
A funçao executa duas tarefas: converter uma imagem binária em jpg e anexar jpg a uma amostra no banco de dados.
vg ("Sc") - obtém o caminho para os arquivos a serem convertidos
".mrxs; \ Data0002.dat; \ Data0003.dat" - lista de arquivos para converter em jpg
"BB6" - a tabela principal do banco de dados a qual o jpg deve ser anexado
_TBL-> ID_BB6 - identificador da tabela BB6 a qual o jpg está anexado.

Min/Max

Coloraçao de rótulos dependendo do tamanho no campo de dados.
Mudança de cor - clique com o botao direito do mouse.
Remova uma cor - clique no botao [X]
Alterar o texto - clique com o botao esquerdo do mouse.

Importaçao fonte

A janela é usada para definir o método de importaçao de dados do banco de dados externo para a sub-base BBMS.

Classificaçao

Retire vários frascos de várias placas em todo o biobanco.
Esta é uma das atividades básicas realizadas rotineiramente antes do teste de material.
O material do biobanco é armazenado aleatoriamente. Mesmo que alguém vá em frente e organize os frascos de acordo com
algum critério,
e assim durante a preparaçao para a pesquisa, esses critérios certamente mudarao. Portanto, deve ser assumido com
antecedencia
colocaçao aleatória dos frascos no biobanco.
Usando os relatórios definidos ou qualquer outro mecanismo, por exemplo, Excel, preparamos uma lista de códigos a serem
classificados.
Nós importamos esta lista de códigos em um arquivo de texto, e o programa procura por vials por códigos e gera uma lista de
blocos.
A lista de blocos pode ser passada para o pessoal que opera o biobanco ou enviada para um robô que está servindo um
biobanco (por exemplo, Yeti, Wall-B :))
As placas devem entao extrair os frascos dos endereços indicados (com possível controle usando um scanner 2D).
Removendo os frascos das placas e transferindo para outras placas de trabalho pode ser feito manualmente ou
automaticamente.
Após a classificaçao, é necessário digitalizar a placa com o comando do menu Iniciar -> Biobanks -> Plate.
Durante o funcionamento do biobanco (ou repositório), o problema da resposta a pergunta onde está o material. Certamente,
deve-se presumir que o material de teste está "espalhado" em muitas telhas / caixas.
A janela é usada para pesquisar todos os blocos / caixas com base na lista de frascos de teste.
Na prática, o seguinte procedimento ocorre:
Passo 1 - usando um relatório ou qualquer outro mecanismo, criamos uma lista de frascos - uma lista de códigos de frascos 2D
Passo 2 - adicione um novo item na tabela superior (botao direito do mouse "Adicionar" ou [Ins])
Etapa 3 - importamos uma lista predefinida de códigos 2D
Passo 4 - clique em [Sorter] e procure manualmente por material, ou voce fará isso para nós no biobanco J automation
Observaçoes
Pode acontecer que o material já esteja em pesquisa ou seja simplesmente ocupado por outra pessoa, entao voce tem que
esperar ou enviar uma mensagem para o usuário que pegou o material.

Classificaçao - ediçao

Digite os dados básicos para esse tipo.

XML/YML

O arquivo de formato XML permite salvar informaçoes de qualquer banco de dados e até mesmo afirma que o XML é um
banco de dados.
Como todo o mundo moderno de TI finalmente concordou com o formato da troca de dados, tentaremos fazer com que o
software atenda a essas tendencias modernas. Sem olhar para a estratégia de muitos produtores (e autores) de software que
estao tentando construir XML em suas aplicaçoes, mas infelizmente com uma estrutura rígida, este software permite a livre
definiçao da estrutura XML.
Alguns detalhes técnicos:
- xml consiste em elementos e atributos
- nós definimos o elemento como um caminho, por exemplo, \ report \ element
- definimos o atributo como um caminho que termina com uma indicaçao, por exemplo, \ report \ element \ @setup
Nesta janela, há exemplos que contem uma lista de elementos e atributos do arquivo xml.
A importaçao e exportaçao de dados deve ser precedida pela definiçao de what e where to find, o que significa indicar de quais tabelas e
campos os dados devem vir para o atributo e para qual tabela e campos os dados do atributo devem ser salvos. Ambos os processos
diferem na direçăo do fluxo de dados e, portanto, algumas variáveis auxiliares deveriam ter sido introduzidas:
Exportar: item, registros, número
Importar: valor
A variável item auxiliar contém o item atualmente exportado, pode incluir valores de acordo com a entrada no número do
campo de definiçoes XML, ou seja, por exemplo 0 ... 999
Registros e números variáveis é uma tabela unidimensional que contém os números dos registros selecionados em um multiseleto (na
tabela da janela após pressionar Shift e clicar no mouse em uma linha distante), e o número é o tamanho desse array. Um exemplo de uso
de todas as variáveis auxiliares:
IIF (posiçao <= número UZ -> (dbgoto (registos [posiçao])), F.).
A fórmula verifica se é possível alcançar a posiçao atual, ou seja, se há um registro no qual voce pode fazer um salto usando a
funçao dbgoto (), se isso acontecer, retornará FALSE, que é o sinal do fim da exportaçao de dados. As funçoes armazenadas
como uma fórmula de elemento devem retornar um valor lógico que significa acordo para continuar o processo ou a
discordância.
A variável "value" contém o valor do atributo para gravar no campo da tabela do banco de dados.

Seqüencias

Busca de seqüęncia no banco de dados FASTA.
Antes de iniciar o mecanismo de pesquisa, um ambiente de computaçăo distribuída deve ser preparado:
1. Determine o maior número de computadores possível na rede local:
- com espaço livre em um disco rígido de 40 GB,
- com o sistema Windows.
2. Faça o download e descompacte http: \\ bbms \ FASTA.zip no disco (vocę pode ativar a compactaçăo).
3. Insira um atalho para C: \ BBMS \ EXE \ Agent.exe no grupo de inicializaçăo e execute-o.
Após essas atividades, o processamento distribuído começará a funcionar, incluindo o mecanismo de pesquisa no banco de
dados FASTA.

Seqüencias - ediçao

ABI

Importaçőes do seqüenciador resultam de arquivos no formato * .ab1.
(Formato de Arquivo de Dados de Análise Genética da Applied Biosystems, Especificaçăo de Formato de Arquivo ABIF e
Esquema de Arquivo de Amostra)
Os arquivos săo dados salvos que podem ser visualizados usando um software especializado.
Estamos modificando levemente essa situaçăo, introduzindo a possibilidade de importar esses dados para o banco de dados.
Depois de importados, vocę pode usar sequęncias no mecanismo de pesquisa ou preparar relatórios especiais.

ABI - ediçao

Importaçoes do sequenciador resultam de arquivos * .abi.

NGS

NGS - ediçao

NGS - long

Mesas

As tabelas principais do banco de dados do sistema sao definidas pelo fabricante do BBMS e publicadas como parte do Padrao
de Facto.
A navegaçao de estrutura foi disponibilizada devido a possibilidade de usar esses dados ao definir relatórios, formulários e
modelos XML.
O usuário pode alterar com segurança as descriçoes de tabela que sao usadas com frequencia nas janelas.
A necessidade de expandir a estrutura do banco de dados deve ser relatada no fórum dos bancos biológicos ou diretamente ao
fabricante.
A janela possui os botoes [Campos] e [Índices] para visualizar e editar detalhes da tabela indicada.
O botao [Restaurar] é usado para recuperar registros excluídos na tabela selecionada.

Mesas - ediçao

Voce pode alterar a descriçao da tabela para a sua.
O conteúdo da descriçao será armazenado com segurança no banco de dados e nao será alterado após a atualizaçao ou
instalaçao.
Para restaurar uma descriçao padrao, exclua a atual.
Geralmente, as descriçoes sao visíveis nas janelas do sistema BBMS, portanto, devem indicar o conteúdo da tabela.

O campo

Campos ou colunas de tabelas sao uma parte elementar da estrutura do banco de dados.
Cada campo tem algumas propriedades que podem ser verificadas aqui.
O usuário pode alterar rótulos e descriçoes de campo. Esses dados sao visíveis em todas as janelas.
Mudanças em outros parâmetros sao feitas pelo fabricante e distribuídas para todos os usuários do BBMS,
graças ao qual vamos manter o padrao do banco de dados.

O campo - ediçao

Voce pode alterar rótulos e descriçoes de campos (colunas) de tabelas de banco de dados.
Os rótulos sao visíveis em cada janela como títulos de coluna ou como rótulos nas caixas de ediçao e como títulos para outros
controles.
A descriçao do campo aparece na nuvem ou na barra de status quando é indicada ou editada no controle.
Campos, cuja ediçao envolve a seleçao de opçoes, como STAs, tem uma descriçao interpretada como rótulos para cada opçao.

Índices

Índices é uma informaçao sobre ordenaçao de dados de acordo com uma chave definida.
Os índices aumentam significativamente a eficiencia do suporte ao banco de dados.
A lista do sistema inclui a chave primária, filtragem e manipulaçao de itens marcados para exclusao.

Índices - ediçao

Infelizmente, voce nao pode mudar nada aqui.
Se, por algum motivo, for necessário um índice, por exemplo, para uma execuçao mais rápida de relatórios,
entao por favor informe no fórum ou diretamente ao autor do software.

Restaurar

A exclusao de dados ocorre em vários estágios.
No primeiro, o item removido obtém o status "oculto" e voce pode exibir todos os elementos ocultos dos filtros de status.
Alterar o status para outro, ou seja, "expulsar" dos ocultos é simples e requer apenas direitos de ediçao.
Se um item oculto é removido, a situaçao é mais séria porque está marcada para exclusao física.
Este item nao é visível em nenhum lugar, nao aparece em nenhum módulo ou relatório.
Como pode acontecer que algo tenha sido excluído por acidente, o software conseguiu restaurar os dados excluídos pelo
usuário "admin".
Na janela, abra com o botao [Restaurar] (Ajuda -> menu Tabelas), voce pode ver os dados que podem ser restaurados, basta
clicar duas vezes com o botao esquerdo do mouse.
Atençao!
Os dados a serem recuperados nao serao armazenados indefinidamente, mas até que a tabela seja empacotada, o que ocorre
durante a reindexaçao do banco de dados.

Mesas abertas

A lista de tabelas abertas é útil para administradores.
Cada computador ou servidor tem um limite de arquivos abertos
(tabela aberta significa abrir no mínimo 2 arquivos, dados e índice).
Por esse motivo, o BBMS limita o número de janelas abertas ou "tenta" abrir arquivos no modo somente leitura.
Se voce receber uma mensagem de erro ocasionalmente,
voce precisará verificar o número de arquivos abertos no servidor e seguir etapas específicas para aumentar o limite.

Pesquisa

O mecanismo de pesquisa é usado em muitos módulos do sistema BBMS.
Voce pode pesquisar com base em quaisquer dados inseridos nos campos de pesquisa.

Mecanismo de pesquisa contextual

O mecanismo de pesquisa contextual funciona em janelas nao relacionadas a amostras e pedidos e ao escolher o código do
dicionário.
Os campos de pesquisa sao criados automaticamente com base na lista de campos da tabela indexada e na lista de colunas na
janela.
Os campos indexados podem ser pesquisados correspondendo desde o início do texto ("| ->") e outros, de acordo com suas
necessidades.
Geralmente, o índice diferencia maiúsculas de minúsculas, o que força voce a bloquear a seleçao dessa correspondencia
("Aa").
portanto:
"| ->" - significa correspondencia desde o início do texto
"Aa" - significa distinguir entre letras maiúsculas e minúsculas
Se o número de campos de pesquisa for muito pequeno, será utilizado o último campo com uma lista de seleçao. O software
cria automaticamente uma lista de campos com as opçoes de correspondencia apropriadas.

Recipiente

O conteiner é usado para coletar dados da janela, por exemplo, durante a pesquisa.
Em cada lista, simplesmente coloque o cursor no item e pressione [Space] para salvar os dados no container.
Na mesma janela, depois de pressionar as teclas [Ctrl] + [Espaço], a janela do conteiner será aberta com os dados selecionados
dessa janela e, possivelmente, a partir do nível da árvore indicada.
Ao mover dados para um conteiner, o contador na barra de status a direita é atualizado.

Organizador

O Organizer é um simples "Gerenciador de informaçoes pessoais" (chamado de PIM) destinado a usuários do BBMS.
A tarefa do organizador é organizar cronologicamente as tarefas a serem realizadas e a possibilidade de informar outras
pessoas.
Tarefas do organizador: salvar, nao esquecer e deixar que os outros saibam.
Nos tempos de hoje, certas coisas precisam ser escritas em cartoes amarelos,
tal cartao é apenas um organizador e o fato de que é suficiente entrar em um evento,
e eles simplesmente copiaram os cartoes e avisaram que a hora chegou.

Organizador - ediçao

Os parâmetros mais importantes da posiçao do organizador sao: data, hora, descriçao e status.
O status determina se o item já está "concluído" ou se aguarda para ser adiado.

Messenger

O comunicador permite a comunicaçao entre usuários dentro do aplicativo BBMS.
Depois de enviar a mensagem, ela é salva no banco de dados e, como o destinatário estará disponível, ela será exibida a ele.

Messenger - o arquivo

As vezes é necessário verificar o histórico das mensagens, o que pode ser feito nesta janela.
Graças a filtragem de remetentes, destinatários e status, a navegaçao nao deve ser problemática.

Nota

A nota pode conter qualquer informaçao textual.
O conteúdo da nota pode ser formatado alterando a fonte e suas propriedades.
Todos os comandos estao disponíveis no menu de contexto aberto com o botao direito do mouse.
Verificando o "txt?" salvará o texto como nao formatado (documento TXT simples),
e desmarcando esta caixa como "RTF", ou seja, com todas as informaçoes de formataçao (como um documento RTF).

Funçoes
Exemplos da aplicaçao da funçao podem ser encontrados em relatórios, formulários e fórmulas XML prontos e definidos.
As funçoes podem ser usadas em todos os lugares onde é possível construir uma fórmula, ou seja, além do acima,
principalmente nos processos :)
Lista de funçoes disponíveis:
e (valor, arg1, arg2, ... arg10) - executa operaçoes com o operador ".and." valor arg1.and.warto¶ć = = arg2.and. .and.warto¶ć =
arg10
at (<search>, <text>) - retorna o item <search> em <text>
Ocorre (<search>, <text>) - retorna o número de ocorrencias <search> em <text>
Date2Text (<data>, <espaçamento>) - analogicamente apenas apaga os separadores, por exemplo Date2Text ('2007.06.28', 2)
-> 2007 06 28
dbskip (<number>) - altera o registro por <number> itens
dbgoto (<number>) - pula para o registro com o número <number>
dbseek (<text>) - procura por uma string de texto de acordo com o índice
dtoc (<data>) - altera a data para texto
eml (e-mail, cTemat, cTekst) - envie um e-mail para o endereço indicado
if (<condition>, <true>, <false>) - retorna respectivamente <true> ou <false> dependendo do cumprimento de <condition>
instr (<search>, <text>) - se <text> é <search> entao retorna true
int (<number>) - arredonda para o inteiro cortando
ltrim (<text>) - cortando o espaço no lado esquerdo do texto
lower (<text>) - retorna todas as letras como pequenas
ou (valor, arg1, arg2, ... arg10) - executa operaçoes com o operador ".or." valor arg1.or.warto¶ć = = arg2.or. .or.warto¶ć =
arg10
padl (<text>, <number>) - preencha os espaços <text> o <number> a esquerda
padr (<text>, <number>) - preencha <text> o <number> espaços a direita
Pic (<command>) - insira uma imagem para impressao, por exemplo, código de barras 1D
Exemplo: Pic ('Zint.exe -o' + trim (OS4-> CÓDIGO) + '. Png -d' + trim (OS4-> CODE))
. Por exemplo, para o seguinte código: IIF (OS4 -> (dbskip (1)), Pic ( 'Zint.exe -o + trim (OS4-> CODE) +' png d '+ trim
(OS4-> CODE. )), "")
Ask (<question_text>, <default_value>) - consulta por um valor
Relatório (cNazwa, cEmailPlk, c_smtp, cUzytk, cHaslo, uParametr, cTypFile, cNadawca)
round (<number>, <décimo>) - arredonda matematicamente para <décimo> casas decimais (ponto)
rtrim (<text>) - cortando o espaço no lado direito do texto

SMS (cTel, cTekst) - envia um SMS para o número de telefone indicado
str (<number>, <length>, <after the dot>) - retorna o texto
StrTran (<texto>, <pesquisado>, [<substituir>], [<fim_char>]) - retorna <texto> com caracteres substituídos <pesquisado>
para <substituir>, voce nao pode usar outros parâmetros
Text2Text (<something>, <espaço>) - retorna trata <algo> como texto com caracteres separados por espaços, no valor de
<intervalos e>, por exemplo Text2Text (100,5) -.> 1 0 0
upper (<text>) - retorna todas as letras como grandes
val (<text>) - retorna um número
VG (<variável>) - variável de leitura
VP (<variável>, <valor>) - salvar na variável
VS (<variável>, <valor>) - escreve na variável a soma da variável e dos valores

Chart

Na substituiçao das opçoes de aparencia e dados indicadas, o BBMS cria um gráfico automaticamente, selecionando os
intervalos X e Y, respectivamente.
Se os intervalos dos dados indicados diferirem significativamente, o gráfico nao será legível.
Escolha as cores para que os dados indicados nao coincidam :)

Chart - opçoes

Para gerar um gráfico, é necessário fornecer os parâmetros necessários, a fonte de dados X e Y e a aparencia.
Nem toda janela contém dados que podem ser plotados.

Coluna

Nesta janela voce pode alterar: rótulo, descriçao e ordem das colunas na tabela.
Para colunas cujo nome começa com "ID_", é possível definir uma fórmula para o download de dados do banco de dados.
por exemplo:
para ID_OS1, voce pode inserir a fórmula:
OS1-> IM
entao os nomes do probator sao mencionados na tabela
ou
trim (OS1-> NZ) + "" + OS1-> PES
será nome visível e PESEL

Importar do BBMS

Importar do BBMS significa importar de outro banco de dados de estrutura publicado como BBMS :)
O mecanismo de importaçao cobre quase todos os módulos de software.
A importaçao provavelmente será expandida com a adiçao de mais opçoes.
O procedimento consiste em:
- seleçao de banco de dados e registro
- selecionando a árvore de origem
- opcional - selecione a árvore de destino
- selecionando a tabela / nível de importaçao - esses dados serao 100% importados
- marcaçao de informaçoes adicionais para importaçao, ou seja, dados vinculados
Usando a fórmula de importaçao, voce pode filtrar os dados, por exemplo, apenas com o status "OK"
IMP_BB6-> STA == '1'

Atalhos

É fácil cometer um erro ao construir fórmulas complexas.
Graças ao uso de abreviaçoes, as fórmulas sao claras e fazem haos desnecessários :)
Para transferir a fórmula para os atalhos, basta copiá-la para a janela Atalhos com o nome apropriado.
por exemplo, em vez de
trim (OS1-> UL) + "" + trim (OS1-> DOM) + "/" + OS-> LOK
tipo
%adr
ou
#adr

Objetos

Voce pode abrir a janela de apresentaçao do objeto com o botao na barra de ferramentas.
O uso prático pode ser verificado nos seguintes módulos: Biobancos, Armazém e Reagentes.
O tamanho e a disposiçao dos objetos dependem dos dados, em particular Xmax, Ymax e o número de elementos secundários.
A coloraçao será obtida após escolher uma cor durante a ediçao de um elemento.
Se voce clicar com o botao direito do mouse na janela, poderá alterar as fórmulas das informaçoes adicionais.
Abaixo está um exemplo:
substr(BB4->NZ,7,2)+" "+text(BB4->FIOP)+"%"
ou
right(trim(BB4->NZ),2)+" "+text(BB4->FIOP)+"%"
onde: substr () ou right () - corta a string de texto

Eventos

Nem tudo o que acontece com o banco de dados pode ser registrado a partir do histórico de alteraçoes de dados. Um bom
exemplo é um evento de exclusao de registro de banco de dados ou uma açao do tipo encontrado ou inserido em um conteiner.
Portanto, foi criado um registro desses eventos no BBMS.
Os dados no log de eventos sao mantidos por um determinado período para nao causar muito crescimento do banco de dados.
Se necessário, voce pode restaurar o arquivo e verificar eventos históricos.
O catálogo de eventos será gradualmente expandido com as necessidades emergentes dos usuários.

