
BBMS dbf 3.51  -  BBMS sql 2.41

BioBank Management System

Het volledige beheer van de infrastructuur en laboratorium biobank, waaronder goed controle-apparatuur en apparaten.

Korte specificaties:
- Vereist geen een webbrowser
- Heeft geen beperkingen en grenzen hebben
- Heeft geen internet nodig (werk in een omgeving geisoleerd)
- Kan werken in een computernetwerk op een aantal (de aanbevolen server)
- Hebben gedocumenteerd en open database structuur
- Hiermee kunt u uw eigen sub op te bouwen
- Werkt met Microsoft Office en OpenOffice
- Heeft een mechanisme voor het importeren van gegevens uit Excel databases / Calc / Toegang en elke ODBC SQL
- Ondersteunt barcode printers met behulp van hun scripts: Zebra (EVZ), Sato (E +) en Brady (LFC)
- Werkt met scanners 1D (eventuele) en 2D (LabMind, FluidX, Micronic)
- A-module gedefinieerde rapporten met de mogelijkheid om te printen / alle gegevens exporteren
- Bevat een uitgebreid stelsel van vergoedingen (voor ramen en elementen van de database)
- Werkt met modules LanKontroler tot milieu-omstandigheden te bewaken
- Voert data-acquisitie rechtstreeks van de basismodule Q-MSystem
- Heeft u een bevel van updaten via het internet of een lokaal netwerk
- Bevat een module gedefinieerd export / import XML
- Heeft een interface in de volgende talen:
      Pools, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Nederlands,
      esperanto, Noors, Deens, Fins en Ests
- Een context-gevoelige help (F1) in elke taal-interface
- Voldoet aan de norm ISO 17025, ISO 15189
- Heeft een dongle niet hebben, dat betekent niet een USB-poort vereist
- Hiermee kunt u het laboratorium documentatie te beheren via een systeem van bijlagen
- Inclusief een module die het mogelijk maakt DNS-records voor toezicht en controle-apparatuur
- Genereer automatisch een reeks rapotów om meerdere e-mail
- Een snelle zoektocht en filter de gegevens in het venster
- Reversing mechanisme omvat het kopiëren van gegevens van een venster om een container - gelijkwaardig aan klembord



- Stuurt een SMS-bericht naar het opgegeven telefoonnummer van een gedefinieerde gebeurtenis.

Software bedrijf, het bedrijf gespecialiseerd in LabMind biobanken en laboratorium automatisering.
Als onderdeel van deze activiteit wordt gecreëerd veel meer applicaties die samenwerken.

BBMS versie om geautomatiseerde biobank of laboratorium te ondersteunen bevat extra software: Yeti (Robot Operating
diepvriezers), Agata (kraan Laboratory), Adjunct (micro kraan handleiding sorter) sorter (sorter controller flesjes), 2D (2D
scanner controller), gemachtigde (communicatie met andere terminals), Robot (verzoek uitvoeren geprogrammeerde
werkwijzen met middelen), en vele anderen.

De huidige versie van het document in pdf-formaat te vinden op http://bbms.pl/BBMS_NL.pdf.

De software kan worden bijgewerkt via het internet op http://bbms.pl/ of de uitvoering van een specifieke opdracht in het
menu Help.

http://bbms.pl/BBMS_NL.pdf
http://bbms.pl/


Dienst

Elke tafel is actief in het contextmenu onder de rechter muisknop.

De nieuwe positie kan worden toegevoegd met de menuopdracht "Toevoegen" of door op de toets [Ins] te drukken en worden
verwijderd met de opdracht "Verwijderen" of de toets [Del].
"Status" - wijzigt de status van een of meer geselecteerde items.
"Container" kopieert de geselecteerde tabelrij naar de container.
Met de opdrachten "Omhoog" en "Omlaag" wordt de geselecteerde regel in de juiste richting verplaatst.
Veel vensters hebben de Drag-and-drop-functionaliteit ingeschakeld, zodat u elementen in de boomstructuur naar een andere
tak kunt verplaatsen met de linker muisknop - gelijk aan de opdracht "Verplaatsen" in het pop-upmenu.
"Afdrukken" - hiermee kunnen gegevens vanuit het venster worden afgedrukt, niet alleen naar de printer, maar ook naar een
bestand in een van de vele indelingen
"Sheet" - gegevens verzenden naar een spreadsheet. Elk kantoorpakket moet op de computer worden geinstalleerd en als er
twee zijn, kunt u de standaardbron kiezen.
"Wijzigingen" - voorbeeld van wijzigingen aangebracht in de aangegeven tabelpositie.
"Som" - werkt in geselecteerde modules - start de procedure voor het toevoegen van gegevens, bijvoorbeeld staten.
"Note" - hiermee kunt u een notitie invoeren op een geselecteerde positie, dezelfde opdracht verschijnt in het
bewerkingsvenster.
"Machtigingen" - machtigingen verlenen of intrekken voor het huidige venster of de herschreven tabellen in het venster.
Beheerder heeft rechten op deze activiteiten en anderen kunnen de huidige machtigingen controleren.
Deelvenster Bewerken:
In elk bewerkingsvenster wordt na het plaatsen van de muisaanwijzer op het veld een beschrijving van dit veld weergegeven
en een beschrijving van het veld met de cursor op de statusbalken.
Door vensters te bewerken en gegevens in te voeren, kunt u documenten in elektronische vorm verbinden en beheren met
behulp van een reeks knoppen [+], [>], [-].
Na het toevoegen van het document verschijnt er een link naar het document en wordt het document gekopieerd.



Opstartparameters:
De software kan worden uitgevoerd met parameters die gegevens of instellingen invoeren.

/ Fbase
bijv. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / FC: \ TEST
De C: \ TEST-database wordt automatisch geselecteerd

/ Uuser
bijv. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / Uadmin
De standaardgebruiker voor het inloggen is "admin" en als er geen wachtwoord is gedefinieerd, zal automatisch inloggen

/ Hwachtwoord
bijv. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / Uadmin / Hadmin
geeft het admin-wachtwoord voor de admin-gebruiker en als dit het echte wachtwoord is, zal er inloggen

/ Sdrv
bijv. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / SCD
scan alleen C- en D-schijven voor BBMS-databases

\\ pad
bijv. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe \\ SRV \ DB
resource indicatie met behulp van UNC-pad

/ 1
bijvoorbeeld C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / 1
voer slechts één instantie uit,
optie gebruikt op de server met ROBOT-login

/ Mnnn
bijvoorbeeld C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / M128
reserveer en gebruik de aangegeven hoeveelheid geheugen in megabytes,
Deze parameter moet worden gebruikt als er geheugenproblemen optreden terwijl de software wordt uitgevoerd.
Minimaal 16, maximaal 256, optimaal en standaard 64.
Als de computer maximaal 4 GB heeft, gebruikt u de parameter <= 64, omdat u prestaties verliest als gevolg van
ondersteuning voor virtueel geheugen.



Netwerken - automatisering en integratie

De software kan op een netwerk door het delen van alle gegevens. Er zijn geen beperkingen op dit gebied, en er zijn manieren
om dit werk te optimaliseren.

1. alle gedeelde gegevens moeten op de computer die het station op zodanige wijze dat zichtbaar voor de \ BBMS \ BASE \
zijn
2. Het programma bestanden, of de gehele inhoud van \ BBMS \ EXE kan en moet worden gevestigd op een lokale schijf,
bijvoorbeeld C:. \ BBMS \ EXE

Eenmaal gelanceerd, het programma scant uw lokale stations en toegewezen stations beschikbaar om een directory \ BBMS \
BASE. Als u wilt het aantal schijven te beperken om te scannen, dan start het programma met de / S.

Voorbeeld:
De faciliteit heeft zeven computers die zijn aangesloten op het netwerk en niet de server:

BOSS, SECRET, REGISTER, LAB1, Lab2, BB1

Computer SECRET (registratie) heeft een grote lokale schijf gepartitioneerd en daarom besluiten om de gegevens in de D te
installeren: \ BBMS \ BASE \ biobank.
Deze schijf zorgen netwerk en de kaart op andere computers. Brief mapowanemu toegewezen schijf, kunt u van alles zijn,
maar niet de letters die de standaard floppy drives of CD-ROM niet gebruiken.
Stel dat het beleid is dat in kaart de letter F.
Dan krijgen we de volgende configuratie:
SECRET D: \ BBMS \ BASE \ Biobank
BOSS en andere F: \ BBMS \ BASE \ Biobank
De volgende stap is om de werking van de software optimaal op het netwerk. Zoals je actieprogramma's wel kan raden is
sneller, de maximale hoeveelheid gegevens worden gelezen van de lokale schijf np.C. Echter in tegenspraak met de
werkzaamheden van het netwerk en blijft derhalve de oplossing van de overdracht van de software en alle mogelijke gegevens
naar een lokale schijf. Dus gewoon kopieer de gehele index \ BBMS \ EXE van schijf naar schijf SECRET bereide lokale
computer. Dan krijg op computers C: \ BBMS \ EXE en de gegevens op de schijf F:.

Het is niet nodig om de data directory (BASE) kopiëren, en ook niet moeten doen om verwarring in de toekomst te
voorkomen.
Deze configuratie is voldoende voor het op een computernetwerk starten.
Het blijft het probleem van software-updates en archivering lossen.
Update (en planten) zijn in het bezit van standaard naar C: \ BBMS \ EXE en dus het opstarten dat zal een update te doen op
een van de computers, en dan "handmatig" kopieer de volledige inhoud van een directory op de gedeelde schijf, bijv. F: \

BBMS \ EXE .
Ik gemarkeerd met "handmatig" tussen aanhalingstekens omdat het een programma of gewoon xcopy kan uitvoeren

Data-archivering is een zeer belangrijke operatie geeft zekerheid dat de beschadiging of vernietiging van databases, ons werk
zal niet worden verspild. Er zijn twee mechanismen voor het archiveren, handleiding in het menu Systeem en automatisch in
Alerts met Back-up ()



Registratie

Register gegevens probandus en bezoeken.
Indien de goedkeuring van het materiaal begint met de registratie, het is juist in dit venster kunt u de gegevens van de persoon
en haar latere bezoeken voeren.

In de snelle zoekfunctie, kunnen de effecten van die te zien is naast de proband datavelden.

Als de software vindt alle informatie, kunt u klikken op de knop [<<] stelt u in staat om gegevens uit de database naar het
formulier.

Verslagen van bezoeken in de tabel aan de rechterkant van het venster worden vervoerd, is er een soort van onderzoek en
productontwikkeling in de studie opgenomen zijn. De software automatisch de juiste collectie naar de volgende module data.

Knop [Controleren] wordt gebruikt om de database proefpersonen, waaronder het verwijderen van duplicaten controleren.

Zodra de registratie is voltooid, klikt u op de knop [Save].

Start het bewerken van een nieuwe probandus data vanaf de schone vorm [Schoonmaker].

Belangrijk!

- Proband moet worden toegewezen aan het "Project" (Start -> Projecten)

In de enquęte formulier kan worden geactiveerd, hoeft u alleen maar sub-bases onderzoek te definiëren en selecteer het, het is
gewoon een enquęte.



Polls worden toegewezen aan projecten, dat wil zeggen, na de selectie van design in de registratie-venster moet voldoende
enquęte verschijnen.



Bezoek

Bij het bewerken, kunt u kiezen voor de studie bezoek en verzameld biologisch materiaal.

Control studies en materialen worden bepaald dynamisch op basis van de definitie in de schema's.

In het venster kunt u aansluiten van de documenten in elektronische vorm.



Pseudonimisering

Pseudonimisering is een proces van het omkeren van de verwijdering van geselecteerde identificatiegegevens van een

monster.
Technisch gezien wordt het proces uitgevoerd door het in gecodeerde vorm naar een andere tabel te herschrijven.
De brontabel is OS1 en de doeltabel is OS2. De velden hebben dezelfde naam.
Voor codering wordt een wachtwoord gebruikt, dat op een andere plaats dan de database moet worden opgeslagen,
bijvoorbeeld op een andere locatie of in een gepantserde kast.
Bovendien slaat de software de datum en tijd van pseudonimisering op in de database.
Het omgekeerde proces is re-pseudonimisering.

Naast psedonimisering kunnen andere methoden voor gegevensbeveiliging worden uitgevoerd:
- anonimisering
- recht.

Anonimisering bestaat uit onomkeerbare verwijdering van identificatiegegevens.

Door het autorisatiesysteem in BBMS te gebruiken, kunt u geselecteerde velden van databasetabellen verbergen voor een
aangegeven gebruiker.



Re-Pseudonimisering

Herpseudonimisering is het proces van het herstellen van de identificatiegegevens van een probant na pseudonimisering.

Voorwaarde is dat het wachtwoord wordt gebruikt voor pseudonimisering.



Klinisch beeld

Het "Clinical Picture" -venster is beschikbaar vanaf het niveau: Registratie, Bezoek, Bestelling en Monster.
Bevat bewerkingsvelden voor het invoeren van informatie met betrekking tot diagnose en diagnose.
Het is ook mogelijk om documenten met de nodige aanvullende gegevens bij te voegen.

De software ondersteunt veel klinische beelden.



Stambomen

Door het ontwerp, moet het systeem BBMS stambomen bevatten, maar niet als een standalone module met niets verbonden.
Integendeel, zijn we bezig met een volledige stamboom data synchronisatie met de resultaten van familieleden die biologisch
verwant zijn. Als onderdeel van de synchronisatie moet de informatie over de noodzaak van genetische testen die potentiële
de juiste mutaties en zijn nog niet onderzocht zijn.

Het volgende element is de mogelijkheid om automatisch stambomen vinden mensen die waarschijnlijk gerelateerd zijn en die
niet in de stamboom.

Stambomen worden gebruikt om stambomen te bouwen op basis van de verslagen van proefpersonen.

Elke probandus is toegewezen aan een van de stamboom, en kan worden toegewezen aan één vader en één moeder.

In het raam van de pictogrammen kunt u de gegevens van de persoon te bewerken of voeg een nieuwe persoon aan de familie
door het selecteren van de persoonlijke database.



Stambomen - editie

Stamboom worden opgeslagen in de systeemdatabase BBMS.

Het venster is verdeeld in persoonlijk en gedetailleerd. Deel betreffende gegevens bestaat uit tabbladen: "Identificatie",
"Eigenschappen", "Tubes".

Identificerende informatie kan afkomstig zijn van een identiteitskaart of een enquete.
Kenmerken van een persoon in de volgende afbeelding wordt gebruikt om de kenmerken van stamboom genetisch geërfd
controleren.



Om het zoeken naar materiaal voor het testen van een ander tabblad te vergemakkelijken bevat een lijst van buizen opgeslagen
in een biobank.
De lijst kan worden afgedrukt, geëxporteerd naar een spreadsheet of naar de container met de opdracht contextmenu (rechter
muisknop).

Een ander tabblad "Tanden" kunt u gegevens invoeren om een cheque van erfelijkheid tanden toe te staan.





Breeding

Fokken is stamboom zonder een reu :)

Hier kun je cellijnen, bacteriën en virussen leiden, elk wezen zonder mannelijke reproductie (parthenogenese).

In de Biobanks module kun je op een andere manier fokken, daar heet het bronmonster Moeder voor orde,
en een dochtertje. Dochters hoeven echter niet door voortplanting te ontstaan, omdat verdunning voldoende is.



Breeding - editie

Het deelvenster met bewerkingseigenschappen voor het monster in de cultuur wordt indien nodig uitgebreid.



Contant

Het markeren van de voorbeeldcode 1D of 2D.

Hoewel het venster met de titel Cash en het moet het proces van het ophalen van materiaal te ondersteunen van de proband

of registratie anderszins geleverde materiaal, het belangrijkste doel is van de markering.

Met andere woorden, een bezoek aan een aantal gemerkte flesjes vervangen.

Vanuit dit venster kunt u een afdruk van de code 1D / 2D barcode printer te maken.

Voor het downloaden / markering te selecteren uit een lijst van de proband.

Op de lijst zijn mensen die zijn ingeschreven bij een bezoek van vandaag en het geselecteerde project.

Automatische code generatie het masker code gegevens uit de database te vervangen.
Om de code te maskeren kunt u gebruik maken van de volgende tekens:
"U" - een symbool van de user base - kolom "prefix"
"S" - het materiaal van de afgedrukte serieel - dezelfde gegevens Stałe-> Afdrukken serial
"R" - jaar - de laatste twee cijfers van het jaar van de datum van
"M" - de maand van de dag
"D" - de dag van de datum
"N" - het nummer van de download - kun je veel van "n" te redden

bijvoorbeeld. usrmnnnn



Contant - editie

Controles met waarden van "bloed" -materiaalparameters, zichtbaar in het venster, worden dynamisch gegenereerd op basis
van de definitie van parameters van dit materiaal.
Controleer of voltooi het menu Systeem-> Materialen. Voorbeelden zijn te vinden in de TEST-database.

In dit venster kunt u het verbruik van reagentia, verbruiksartikelen en apparatuur registreren.

Testresultaten worden vaak gepresenteerd met behulp van een formulier of sjabloon.



Projecten

Bijna elke instelling voor wetenschappelijk onderzoek, geen laboratorium of biobank werkt aan projecten of subsidies.
Zelfs als er een instelling die geen projecten niet implementeert, kan uw bestelling worden opgedeeld in etappes, bijv.
Maandelijks of per kwartaal.

Projecten module organiseert de orde, ze op te delen in groepen.
In deze module kunt u de huidige fase van de bestelling te controleren.

Op elk niveau van de boom, kunt u de actieve enquete te selecteren.
De enquete is goed voorbereid sub basis, die wordt geselecteerd verschijnt in de module registratie.



Projecten - editie

Projects bewerkingsvenster contextgevoelig, dat wil zeggen afhankelijk van waar de deuren worden geactiveerd in de
overeenkomstige controles.
Tak van een boom, waar de orders worden verzameld is het niveau dat overeenkomt met het statief of de periode of de partij -
de keuze hangt af van de naam faciliteit.

Naast de ingang van het project, op een bepaald niveau van de boom is met het bewerken baan.
Identiek venster strosowanym Bestellingen module.



Elke bestelling bestaat uit de fasen van de uitvoering. Het is mogelijk om elke fase controleren op status.





Projecten - Partij

In het venster kunt u de status van alle stadia van batch jobs (op statief) te wijzigen.
Selecteer eerst de "Stage", waarin u de status wilt wijzigen, en selecteer vervolgens "Status" en klik op "Opslaan".

Een klik en je kunt het podium te eindigen, stoppen of starten vanaf het begin :)



Orders

Lijst van materialen (orders) voor het testen of opslag.

Hier kunt u aangeven wat er getest moet worden, en door wie.

Alle bestellingen worden gegroepeerd in projecten. Het project is een contractuele termijn en niet noodzakelijkerwijs
betrekking op een zeer specifieke gebeurtenis, waarbij een project wordt genoemd.
Het project kan routine laboratorium werk, en de verdeling van de projecten zorgt voor een chronologisch overzicht van
bestellingen, bv. In het kader van maanden of weken.
Het is een mechanisme voor de werking van orders te verbeteren, zodat er geen noodzaak om duizenden banen bladeren in het
venster, die zeer omslachtig.
Bovendien heeft elke bestelling (vergelijkbaar met praktijken in andere modules) heeft zijn eigen status en afhankelijk van de

status van een bestelling, kunt u filteren - de werkbalk "Status".



Orders - editie

Controles op onderzoek en materialen zijn gedefinieerd in de module schema.

Knop [Probandus] is uitgeschakeld wanneer de bestelling werd automatisch gemaakt wanneer u downloaden.



Orders deken

De lijsten van de orders en het onderzoek van de bestellingen.

Grote bestellingen worden bestellingen gegroepeerd. Afhankelijk van de specifieke lab werk kan worden gebruikt:
"Orders", "Grote bestellingen en 'Projecten'.

Alle bestellingen worden gegroepeerd in projecten. Het project is een contractuele termijn niet noodzakelijkerwijs betrekking
hebben op genoemd project zeer specifieke gebeurtenis.
Het project kan routine laboratoriumwerk en projecten, de verdeling zorgt voor een chronologisch overzicht van dergelijke
orders. Binnen enkele maanden of weken.
Het is een mechanisme om de werking van de orders te verbeteren, dus er was geen noodzaak om duizenden bestellingen
bekijken in het venster, dat is zeer omslachtig.



Orders deken - editie





Basisplaat

De BBMS draagvlak en subbase systeem.
Hoewel de structuur van het databasesysteem worden gedefinieerd en bepaald publiek, omdat het essentieel is voor de
werking van de software (niet alleen BBMS), de onderbouw structuur kan al bijna willekeurig veranderd.
Het concept van de basisplaat, het is niet alleen hun eigen tafel, maar de mogelijkheid van het houden van records in andere
databases, en het gebruik van andere software, en voer dan de import, bv. De database in MS Access, MS Excel, SQL, ... ..
Basisplaat is hoewel ze zeer flexibele oplossing sterk geďntegreerd met het databasesysteem.
De software kan data toewijzen aan een bepaalde basisplaat proband (individu patiënt) of een bepaald materiaal.
Sub basis tafels kunnen in rapporten en rapporten uitvoeren met behulp van zowel de database tabellen en subbase systeem
worden opgenomen.

Op basis van de definitie in het menu Systeem-> Structuur basisplaat kan elke sub basis te creëren bevat uitgebreide
informatie over bepaalde zaken, bv. Proband, de resultaten van het onderzoek, een aantal records.

Deze module kan op elk moment van de database met Access, SQL en Excel / Calc worden geďmporteerd.

Het rapport kan worden gedefinieerd door middel van rapporten.

De scenario's in de praktijk:

- De faciliteit loopt verschillende records in MS Excel, MS Access, en je wilt dat de regeling te garanderen.

Voorgesteld wordt deze ewidnecji op zodanige wijze dat de persoon die de invoer van BBMS opgegeven gegevens
beschikbaar

- Vereist een opname enquętes.

Door middel van een spreadsheet of een database die u kunt invoeren / importeren van de enquęte, en vervolgens verbinding
maken met het systeem als een sub-base BBMS.

Momenteel sjablonen enquętes is niet gestandaardiseerd en elke creëert zijn eigen versie.
Tho onderzoek is nauw verwant aan het project / de subsidie, kan bepaalde gegevens gestandaardiseerd zijn,
wat we zullen doen in de nabije toekomst.



Basisplaat - editie

Het is niet vooraf bekend als onderbouw is geconstrueerd en welke gebieden de voorkeur.
Toch werden er inspanningen gedaan om het bewerkingsvenster dynamisch bouwen opkomende labels en velden.

Een alternatieve oplossing is om gegevens aan de basisplaat dragen door middel van andere toepassing de verbinding met het
systeem BBMS.



Biobanken

De collectie van biologisch materiaal ver van de beginselen van gewone voorraad.
Elk monster moet een scala aan informatie, waardoor het gekenmerkt als een code, locatie, opslag parameters, geschiedenis en
aanverwante probandus hebben.
Je kan niet instemmen met de regels van het voorraadbeheer, omdat het monster van biologisch materiaal is geen handelswaar.
Op de buis kan worden gebracht wat kleine hoeveelheden materiaal voor onderzoek, en het zelfde probleem en re-
goedkeuring van de krabbels hebben een aanzienlijke invloed op de kwaliteit van het materiaal.

Ondersteuning biobank moet nauwkeurige bepaling van de positie van het monster, alsmede presterende edities van zijn

geschiedenis, zijn kwaliteit en milieu-omstandigheden dat toelaten.
De BBMS register biobank is georganiseerd in een boomstructuur geografische of opslag is het belangrijk om het materiaal te
plaatsen.
Venster kunt inzicht in de structuur van de algemene biobank en vind bepaald monster wordt best gedaan met behulp van de
Zoeken (vergrootglas op de bar).

Steun de gehele plaat werd uitgevoerd door middel van te openen ramen knop [bord] uitgevoerd. Daar kun je de plaat en / of
gewoon scannen om het te zien.

De module biedt volledige verslag van het biologisch materiaal in de vorm van biobanken of repositories.

Absoluut nodig om:

1. elke buis / flesje werd gecodeerd;
2. Elke opslagplaats werd gecodeerd;
3. vóór de invoering van de buizen / ampullen voor gebruik moeten worden gescand;

4. In het geval van samenwerking tussen biobankami administratie moet informatie over de fabrikant.



Biobanken - editie

Een monster van biologisch of chemisch materiaal moet worden geďdentificeerd door een Order of Probant te selecteren.
Als een nieuw monster wordt toegevoegd of als er geen datum is om het te scannen, beginnen de supplementformules die zijn
gedefinieerd onder de knop [?].
Voorbeelden van auto-complete definities zijn te vinden in de testdatabase. Het wordt onder andere gebruikt om de producent
te kiezen, datums op te slaan enz.

Met de knop [|||||] kan de code worden afgedrukt op een barcodeprinter.
Als de labelprinter is uitgerust, kan de code worden afgedrukt met behulp van het formulier en de functie Pic ()

Een monster kan worden toegewezen aan veel bestellingen en veel monsters kunnen worden toegewezen aan een bestelling.

Met de knop [Moeder] kunt u het bronvoorbeeld selecteren en nadat u op de code hebt geklikt, wordt een venster geopend met
de deur met voorbeeldverbindingen.

U kunt aansluiten op een steekproef van documenten in elektronische vorm (knoppen [+] [>] en [-])



Bij het bewerken van een item verbonden met een inrichting voor het opslaan van biologisch materiaal nodig hebben om
aandacht te besteden aan de relatie met de bron.
Uit de bron is ook gekoppeld aan een inrichting voor het bewaken omgevingscondities.
Met deze actie mogelijk om de opslaggeschiedenis van de buis / flesje melden.



Moeders en dochters

Het venster toont een boom met verbindingen tussen monsters.
Het opent na het klikken op de voorbeeldcode van de moeder.

Volgens het ontwerp moeten alle boommonsters van dezelfde sonde zijn.
Met het programma kunt u de steekproef wijzigen, d.w.z. in een andere context gebruiken.

Moeders en dochters kunnen worden geëxporteerd in de rapportmodule (veld ID_BB6) en worden geimporteerd als onderdeel
van het subbasesysteem.

Het filter "dochters-kinderen" schakelt tussen de weergave van dochters van de geselecteerde steekproef en de weergave van
alle nakomelingen van die steekproef.

Het "status" -filter beperkt normaal de monsterlijst tot een specifieke stratus.



Biobanken - Plaat

Het venster is ontworpen om sterk te vereenvoudigen het gebruik van de gehele plaat.

Plaat grootte, dat wil zeggen het aantal flacons voor horizontale en verticale worden gegeven als parameters biobank tegels, en
de grootte van de standaard, kunt u in het permanent systeem.

Op dit punt moet worden gedaan met het samenwerkingsprogramma 1D en 2D scanners.

Het wordt aanbevolen om de gehele plaat scanners 2D voorbeeld gebruiken. http://labmind.pl/skaner/

De software werkt met elke fabrikant scanners 1D en 2D gaan toetsenbord.

2D scanners getest het hele tegel bedrijven LabMind, Micronic en Fluidx.

Pictogram van de korf wordt gebruikt om de buis / flesje van de plaat uitsteken, maar niet in de database. Na deze stap tube /
flesje, en de gegevens beschrijven in een database.
Let op!
Terwijl 2D scanner LabMind, naast 2D code flacons zijn nog steeds te lezen, de fabrikant, typt u de code in en checksum.
Bijkomende informatie over de flacons zijn nodig, want er is altijd een kans dat er een uitwisseling tussen biobankami
of gewoon worden gekocht van een derde flesje, en dan is het mogelijk het uiterlijk van doubletten.

http://labmind.pl/skaner/


Kleuren

Window "Kleuren" wordt gebruikt om de achtergrondkleur en de tekst te definiëren.

De linker muisknop om de controle te kleuren kunt u de achtergrond kleur te selecteren,
en de rechter muisknop tekstkleur.

Een voorbeeld van de definitie van een raam przedstawij±ce plaat in de biobank.

In de formule schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid dat waar of onwaar retourneert.
Als het resultaat van de uitdrukking "waar" is, wordt ervan uitgegaan controle gedefinieerd kleuren,
en als "false", het programma naar de volgende snaar controleren.

Gezien het bovenstaande algoritme wordt de volgorde zoals gedefinieerd
want als, bijvoorbeeld, zal de eerste uitdrukking altijd zwracało "waarheid"
het nooit zal vervolgens worden gecontroleerd.

Screenshot bevat voorbeelden deficji kleuren met formules.

Indiening van uitdrukkingen zijn identiek aan die gebruikt worden in rapporten, formulieren, enz.

Een korte uitleg van het monster formules:
empty(BB6-> ID_OS1) - de flacon is niet een patiënt toegewezen?
left(BB6-> MAT, 2) == 'kr' - de naam van het materiaal in de flacon begint met de letters "kr"?
!empty(BB6-> ID_OS1) - of de flacon is toegewezen aan de patiënt?



Scanner 2D

De samenwerking van BBMS met hele plaat scanners bestaat voornamelijk uit het importeren van data uit een tekstbestand.
Er zijn verschillende bestandsindelingen en meestal niet compatibel met de geaccepteerde poscyja / code-conventie.

In dit deelvenster kunt u kolommen definiëren die de positie en voorbeeldcode voor een specifieke bestandsextensie bevatten.

Naast deze basisgegevens kunt u ook andere velden van de BB6-tabel specificeren en een conversieformule gebruiken.

Gegevensimport-opmaak is niet van toepassing op LabMind-scanners en tijdens een RS232-verbinding.



Transmissie

Overplaatsing naar een andere persoon of de organisatie-eenheid is een verschuiving van het element boom naar de andere
tak.

Indien de overdracht van de organisatie behoren tot verschillende instellingen, het vereist de introductie van personen en
datum.



Gegevens aanvullen

Het venster bevat definities van automatische gegevensaanvulling in het venster.
Formules worden geactiveerd als er geen scandatum is.

Op basis van de vorm van de code wordt een specifieke maskerafkorting gegenereerd, waarmee definities kunnen worden
opgesteld voor codes die verschillen in lengte of sperators.



Laboratoria

De structuur van de laboratoria die uitbestede onderzoek en de details van deze studies uit te voeren.



Laboratoria - editie

De parameterwaardevelden van het geteste materiaal zijn dynamisch en worden gedefinieerd in de materialen.
De veldlabels komen overeen met de parameternamen en de volgorde komt overeen met de volgorde in de materialen.
Het venster past 30 helften.

Labels kunnen worden gekleurd afhankelijk van de drempels die zijn gedefinieerd in de materiaalparameters.



Reagentia

De economie is een zekere analogie reagentia warehouse management. Verschillen liggen in de administratie van de
hoeveelheid, omdat de reagentia niet te maken hebben met de verpakking van veel stukken en okodowaniem.

Elk reagens minstens twee barcodes, maar het is nuttig om een derde eigen code die uniek is voor elk reagens voeren.



Reagentia - editie

Let op het gebruik van zijn eigen barcode en scannen naar de "Code"

Voor elk item, kunt u een elektronisch document te sluiten.



Reagens

Om de operatie te versnellen, werd een interactief venster geintroduceerd.
Alle activiteiten kunnen ook in de boom worden uitgevoerd door te bewerken.
De opdracht "Samenvatten" in het snelmenu werkt ook in de boomstructuur om de statussen te regelen.

Vensterbedieningen worden in-, uitgeschakeld of verborgen, afhankelijk van wat u doet.

Aan elk pakket kan een catalogusitem worden toegewezen, waarna de hoeveelheidsstaten daar worden opgeslagen.

Als dingen niet naar wens gaan, kunt u de gegevens in de boomstructuur corrigeren op wrapper- of geschiedenisniveau.



Magazijn

Storage module kunt u boomstructuur opslag (magazijnen) in termen van locatie te bouwen.

Dit is niet een typisch opslag gebruikt in het bedrijfsleven.

BBMS is bedoeld biobankowi dus probeerde om de dienst was nauw verbonden met biobanken en het laboratorium op te
slaan.

De software voegt automatisch de beschikbare hoeveelheden op voorraad.



Magazijn - editie

De belangrijkste parameters van goederen: code, de datum van productie en de datum en het bedrag. Op basis van deze
parameters kan worden gebouwd nuttige rapporten over de toestand magazijnen en tekorten in de voorraad.

Voor elk item, kunt u aansluiten van een elektronisch document.



Onderwerp

Om de operatie te versnellen, werd een interactief venster geintroduceerd.
Alle activiteiten kunnen ook in de boom worden uitgevoerd door te bewerken.
De opdracht "Samenvatten" in het snelmenu werkt ook in de boomstructuur om de statussen te regelen.

Vensterbedieningen worden in-, uitgeschakeld of verborgen, afhankelijk van wat u doet.

Aan elk pakket kan een catalogusitem worden toegewezen, waarna de hoeveelheidsstaten daar worden opgeslagen.

Als dingen niet naar wens gaan, kunt u de gegevens in de boomstructuur corrigeren op wrapper- of geschiedenisniveau.



Klanten

De bovenstaande lijst is samengesteld door items toe te voegen in het bewerkingsvenster of vakken met velden met de naam
van de aannemer.

Als onderdeel van het BBMS-netwerk kan het worden bijgewerkt met gegevens van andere biobanken en laboratoria.

De aanduiding van een aannemer als bijvoorbeeld "producent" zorgt ervoor dat hij voorkomt op de lijst van producenten en
soortgelijke groepen aannemers.



Catalogus

De catalogus is een lijst van goederen, verbruiksgoederen, reagentia, onderdelen ....



Catalogus - editie

Bewerken van een blad.



Woordenboeken

Het venster wordt gebruikt om codes te nemen.

De gegevens kunnen in enquetes en formulieren worden opgesteld.

Wanneer de software wordt gedownload aktualuzacji code database die door te klikken op de opdracht Importeren en wijst
naar de map Help kunnen worden geimporteerd.



Woordenboeken - editie

De constructie van internationale woordenboeken is een plicht om voor een goede communicatie te zorgen en concepten te
standaardiseren.



Middelen

Uitrusting en apparatuur.

Elk laboratorium heeft een biobank en hardware resources.
Information Resources module wordt gebruikt in veel andere modules.
Is eigenlijk een lijst van apparatuur die een actieve rol in het proces van de opslag van biologisch materiaal en zijn
onderzoekslaboratorium processen neemt.

De bron koppeling modules biobanken, Monitoring, reagentia en processen.
De belangrijkste aangezien het essentieel te worden opgenomen in het register zijn: koelapparatuur en hardware.
Elke bron kan worden uitgevoerd verhaal verbruik van verschillende soorten materialen en onderhoud en fouthistorie.
Kijkend naar de middelen die we in staat zijn veel over de biobank en laboratorium te zeggen.

Het is een record, niet alleen voor de doeleinden van verslagen van de vaste activa, maar vooral, de lijst van mogelijke
apparaten te beheren

en hun geschiedenis van de exploitatie, onderhoud, reparatie, ....



Middelen - editie

Keuzelijsten worden gemaakt op basis van de set aan opties: computer, biobank, monitoring etc..

De optie "SNMP Manager" maakt het mogelijk om "SNMP TRAP"-berichten te accepteren.
Als SNMP-verzending niet werkt, ook al is deze ingeschakeld, vink dan "FireWall" aan.
Volgens de SNMP-standaard is poort 162 geopend.



Rooster

Het schema maakt het mogelijk om geselecteerde apparaten van biobank- of laboratoriumbronnen te boeken.
De selectie voor boeking wordt gemaakt bij het bewerken van de apparaateigenschappen.

Het schema is beschikbaar vanaf het bewerkingsniveau van het apparaat en het bewerken van evenementen in de Organizer.

De betekenis van kleuren in het dagplan:
- groen - vrije tijd
- rood - buitenlandse reservering - dubbelklik om te controleren wiens
- geel - Uw reservering
- magenta - momenteel bepaalde periode met de muis - u kunt de Shift- en Ctrl-toetsen gebruiken

De gemarkeerde reservering wordt van kracht na het klikken op [Opslaan]

Reserveringsgegevens zijn opgeslagen in tabel AL1 en kunnen worden gebruikt in rapporten.



Materials

De invoering van een lijst van materialen stroomlijnen van de eigenschappen van een monster bewerken in een biobank.
Elk materiaal kan parameters en hun eenheden van de maatregel worden toegewezen.



Materials - editie

Het parametertype is de identificatie van één teken, die wordt gebruikt in de meetrecords.
Het moet uniek zijn binnen het materiaal en mag niet worden gewijzigd als de registratie al ergens heeft plaatsgevonden.

De minimum- en maximumwaarden komen voort uit de normen voor de parameter.
Nadat u met de linkermuisknop op het label hebt geklikt, kunt u de kleur wijzigen om de parameterwaarde te overschrijden.
Kleurdefinities worden gebruikt in andere modules, bijv. Laboratoria, biobank, ...

De meeteenheden zijn geschreven met ASCII-tekens en kunnen daarom niet worden gebruikt, bijvoorbeeld 3



Maateenheden

Met het record van maateenheden kunt u een selectielijst maken voor alle modules met een maateenheidveld.
Daarnaast bevat het conversieformules die worden gebruikt voor het standaardiseren van meetresultaten.



Maateenheden - editie

De eenheidconversie-expressie is gebouwd volgens de syntaxis die wordt gebruikt in de andere BBMS-modules.

De waarde in de maateenheid die in dit venster is ingevoerd, wordt vervangen door de waarde "value".
Het conversieresultaat moet consistent zijn met één maat van het bovenliggende venster.



Regelingen

Diagrammen worden gebruikt voor de studie benodigde materialen en stappen definiëren.
Zo ontstaat een diagram van BRCA1 testen, P16, NOD2 we zorgen dat de software onafhankelijke regeling selectie BRCA
testen, P16 en NOD2 zal toevoegen, maar met hetzelfde materiaal downloaden en dezelfde fasen.

Veel meer voorbeelden zijn in het gegevensbestand met testgegevens TEST.



Regelingen - editie

Onderzoek en de benodigde materialen.

Hier definiëren we de soorten tests uitgevoerd onder laboratoriumomstandigheden bestellingen alsook het nodige materiaal
voor onderzoek.



Processen

Processen vormen een boom:

Groep: bestellen is een element, dat grofweg verdeelt alle processen, kan het de divisie taak.
Proces: Deze set van procedures uitgevoerd, wordt het proces niet gestart als gevolg van de gebeurtenis, het proces van
reinigen alleen erkende procedures en bestaat uit onafhankelijke procedures,
         bv. de werkwijze het isoleren omvat een aantal procedures uitgevoerd na een bepaalde gebeurtenis, bijvoorbeeld.,. de
voltooiing van het voorgaande proces, scannen, waarop een camera, en dergelijke.

Procedure: een taak moet worden uitgevoerd na het optreden van een gebeurtenis of een andere procedure. De procedure loopt
in Alerts, robot begint de procedure.
         bv. een procedure om een back-up van bepaalde bestanden op een externe computer gaat sequentiële beurt op de
computer uitvoeren van de functie, kopieert u de gegevens en eventueel afsluiten van de computer

Functie: is een essentiële stap in de procedure.
         Elke stap, of de uitvoering van de functies is must om te slagen of falen.
         Als er een succes, het zal overgaan tot de volgende functies uitvoeren, zoals zal een mislukking, zal het opnieuw
uitvoeren van de functie, zolang dit niet gebeurt is het succes of het maximale tijdritten, dwz zal zijn. So. Time Out.

In het proces, kunt u een aantal ingebouwde functies uit te voeren.



Processen - editie

Een enkele rij kan één of meer functies van de gecombineerde operator bevatten ".or." of ".and."

Is het mogelijk om een van de functies van de CLIPPER taalsyntaxis (vergelijkbaar met Basic en Pascal) te gebruiken.



Taakplanner

Automatische uitvoering van opdrachten.

Het doel van de module is om een   aantal vooraf bepaalde acties uit te voeren op een bepaalde tijd.

Rank signaleringslijst voldoen kunnen automatisch worden toegevoegd vanaf een andere module BBMS systeem of
handmatig.

Elk alarm heeft een hoofdsom alert, een gebruiker die przygotwał en waarschuwen de ontvanger, of de gebruiker waarvoor u
zal worden uitgevoerd.

Deze gegevens en vele andere kunnen worden gewijzigd tijdens bewerking.



Taakplanner - editie

Plannertaken kunnen worden onderverdeeld in verschillende typen:

- eenmalig of cyclisch
- berichten of processen
- handmatig of automatisch

Hoewel de eerste soort niet hoeft te worden uitgelegd, vereisen de volgende een paar woorden uitleg.

Met waarschuwingen kunt u een bericht op een bepaald tijdstip weergeven. Het bericht kan het resultaat zijn van een
gebeurtenis of het kan handmatig worden voorbereid. In elke waarschuwing kunt u tijdparameters selecteren en aangeven aan
wie het bericht moet verschijnen. Als het bericht na de gebeurtenis moet verschijnen, moet het worden gedefinieerd met
behulp van de Courier (dit is het meldingssysteem binnen het BBMS-systeem).

De software ondersteunt "SNMP TRAP".

U kunt deze aanroepen gebruiken om taken uit te voeren, en binnen zinnen, processen / procedures / functies.
In dit venster wordt de afzender van het frame "SNMP TRAP" aangegeven.
De bon wordt gemarkeerd bij het bewerken van bronnen, d.w.z. computereigenschappen.

Als gevolg van een gebeurtenis stuurt de afzender "SNMP TRAP" naar de ontvanger, die de taak uitvoert waarbij het adres
van de afzender is ingevoerd.

Het mechanisme is daarom eenvoudig en nuttig in situaties waarin de taak direct na een gebeurtenis wordt voltooid,
openen van de deur, overschrijding van de toegestane temperatuur, enz.



Koerier

Kennisgeving van de gebeurtenissen.

Door Courier module wordt gebruikt voor de communicatie tussen alle geselecteerde apparaten biobank / laboratorium en het
management systeem.

Op basis van berichten maatregelen worden genomen.

Courier is een zeer belangrijke oplossing voor geautomatiseerde biobanking en laboratoria,

Hiermee kan de constructie van skoplikowanego omdat multitasking gebaseerd op het gebruik van gebeurtenissen.

E-mail notificatie oproep zal werken, als het niet is vergrendeld smtp.bbms.pl server,

en SMS-melding, als er geen slot op SMS gateway server 88.199.145.52.

Dit slot kan worden ingeschakeld op de computer draaiende BBMS of op een bepaald punt in de targeting Runcha (access
point),
omdat in geval van problemen, neem dan eerst vragen de juiste cel van IT.



Koerier - editie

Parameters Courier is afhankelijk van de huidige locatie in de boom.

In de bewerking kan doos velden worden ingeschakeld of uitgeschakeld, en elk veld na het stoppen van de muisaanwijzer over
het heeft een beschrijving.

Op het niveau van de boom "Kurier - de" klaar belangrijkste beschrijving van het gedrag van de koerier, dat de definitie van
de stappen na de verschijning van een specifieke code.



Controle

Monitoring van milieu-omstandigheden omvat middelen biobank, maar ook laboratorium.
Plaats op de voet volgen definieert de indicatie bron, dat het element biobank of laboratorium-module ingevoerd Resources.
Het doel van de module werkt met inrichtingen omgevingsomstandigheden voor het verkrijgen van alle noodzakelijke
gegevens te controleren.
Niet bepaald van tevoren welke maat je wilt controleren, kunt u gewoon definiëren.
Monitoring kan automatisch of handmatig worden gedaan via waarschuwingen vanuit de module.

De software wordt momenteel communiceert met LanKontroler modules (afgekort LK) en de Q-MSystem recorders (QM).
LK in tegenstelling tot andere oplossingen kunnen vrijwel alle parameters, niet alleen de temperatuur, die afhankelijk van de
gebruikte sensors lezen. Breng de temperatuursensoren in het bereik van -200 ° C tot + 2200 ° C, relatieve vochtigheid, CO2-
concentratie, O2 concentratie, de concentratie van CO, ... en actuatoren zoals relais, motoren, aandrijvers, en dergelijke.
LK bevat het relais kan de opneming van een inrichting. Het heeft ook digitale ingangen, die kan worden aangesloten
sensoren, eindschakelaars, bijv. Open de deur open lab, etc.
QM is echter een systeem voor het registreren van een draadloze temperatuur gewoonlijk gebruikt voor het bewaken van een
ultra diepvriezers.
Acquisitie van gegevens kan vanaf de BBMS handmatig of automatisch, en door het gebruik van robot software.



Controle - editie

De belangrijkste data monitoring op boom niveau controle - punt (TITLE EDIT-venster).

Door het instellen van de muisaanwijzer over het veld wordt een beschrijving van de formuliervelden.

Voor elk item, kunt u aansluiten van een elektronisch document.



LanKontroler

Module "LanKontroler" is een kosteneffectieve oplossing voor het monitoren van milieu-omstandigheden.
Hiermee kan de meting van de 6 digitale temperatuursensoren, een sensor digitale temperatuur en vochtigheid, en
verscheidene analoge sensoren, en naast een aantal digitale sensoren, bijvoorbeeld. openen van de vriezer.

Details:
https://tinycontrol.pl/en/

https://tinycontrol.pl/en/


Machtigingen

Elke gebruiker moet gaan bij opstarten van de toepassing identificatie, of gewoon om in te loggen.

Het login proces hoeft niet "storend" te zijn (de meningen verdeeld, of dep je wachtwoord is complex of niet, omdat het
programma onthoudt uw gebruikersnaam), en kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld. Scanner en scan de code met de
toegangskaart.

Waar het om gaat is dat op het moment dat het systeem BBMS werkte nauw gedefinieerd (geďdentificeerd) persoon.

Hoe dat zo is, dan is de persoon kan het systeem binnen het kader van haar bevoegdheden (toegewezen door de beheerder) te
verplaatsen.

BBMS heeft een uitgebreid stelsel van machtigingen die kunnen worden onderverdeeld in twee groepen:
1. de kracht venster / module;

2. machtigingen voor de database: tabellen en velden;
3. Context bevoegdheden.

Elk venster systeem BBMS heeft de technische benaming (je kunt zien op het plan in de naam kolom), waarbij wordt
gecontroleerd of de gebruiker heeft volledige machtigingen (bekijken en bewerken), of gewoon surfen, of het ontbreken van
permissies.

Technische naam werd ingevoerd als gevolg van de BBMS meertalige interface. In elke taal technische naam is hetzelfde en
verandering "titel" venster.

Het recht op het raam / module bepaalt de status van de functie: groen betekent het recht om te bewerken, geel gewoon
browsen, en de rest van het ontbreken van permissies.

De tweede groep machtigingen voor de database, die in elk raam kan worden overgedragen door de beheerder en andere
gebruikers hebben uitzicht rechten.
Wanneer u klikt op de rechtermuisknop-menu verschijnt met de "Machtigingen".



Met behulp van de "venster" en "tafel" permissies groep te selecteren.
Als je het "venster" kiest zijn dezelfde rechten als aangegeven in de modellen "Machtigingen".
Als de "tafel", is het actief bewerken van rechten op de database.

Gebruikers met de linkerhand niet wat permissies te bewerken of er een voorbeeld aan de rechterzijde zijn toegestaan.

U kunt geen toestemming te bewerken zonder rechten te bekijken, gewoon bewerken een hoger gezag dan het bekijken van
geven.

Onder de status (editing / Preview) is een lijst van regio selectie tafel.
U kunt vergrendelen geselecteerde velden bewerkbaar tafel en analoge gegevens verbergen in de geselecteerde velden van de
tabel.

De derde groep van bevoegdheden - context, verwijst naar de rechten uit hoofde van de huidige situatie, de huidige lopende
proces.
Een aantal beperkingen, want deze groep heeft betrekking op de vermindering van zijn bevoegdheden wordt automatisch
gedaan.
Bijvoorbeeld, kunt u niet de proband veranderen in de orde, indien de bestelling automatisch wordt gemaakt in de download.

Er is een vermindering van de rechten voor het bewerken, die kan worden ingeschakeld op eigen verzoek door het aangaan
van vaste STABLK JA.

De opname van het effect van de constante wijzigen positie slot houden van de status van "OK" of "blokkeren".

Reductie toestemming te bewerken op deze manier kunnen meer in belangrijke mate bijdragen tot de bescherming van
gegevens met betrekking tot de voltooiing van een proces.

Tot slot, het ontwikkelde systeem ondersteunt drie groeppermissies toestemmingen voor ramen en databases en context-
gevoelig.
Toegang tot de instellingen in de module bevoegdheden of een venster pop-up menu,
en de context kan worden uitgebreid tot een constante STABLK typering "JA".

De methode en de omvang van de toekenning van rechten is afhankelijk van je.



Machtigingen - editie

Deze module is vooral belangrijk de status van het item.
Afhankelijk van de context-status geeft toegang of blokkeren.

"authenticatie" - automatische aanmelding bij BBMS inschakelen door een besturingssysteem of servergebruiker toe te wijzen
aan een BBMS-gebruiker.
"start" - herstel het laatst geopende venster na het opstarten van BBMS.



Cursussen en trainingen

Cursussen en trainingen in aanvulling op de aard van de registratie moet een nauwe relatie met de bevoegdheden hebben.

Lijkt het logisch dat de toegang tot bepaalde modules een persoon die getraind zijn in het vakgebied zou moeten hebben.

Als gevolg van de tijdigheid van de certificaten van cursussen of trainingen, kan worden gecontroleerd op het gebruik van
rapporten.

Automatische uitschakeling toegang tot een bepaalde module als verlopen training is niet voldoende gemotiveerd om de klus
te blokkeren.

Zou waarschijnlijk in de nabije toekomst zullen er aanwijzingen om de opleiding te werken.



Cursussen en trainingen - editie

Cursus of training kan worden gekarakteriseerd als de naam, de datum, en de vervaldatum.

Het raam kan worden aangesloten in fiormie elektronisch document dat is een bewijs van voltooiing.



Vaccinatie

Vaccinaties aanvulling op de aard van de registratie dient nauw verwant te stemmen met bepaalde activiteiten, of privileges
uit te voeren.

Lijkt het logisch dat de toegang tot bepaalde modules te vaccineren persoon.

Hoewel het zeer ernstig klinkt, ik denk dat iedereen erkent dat de beelden van biologisch materiaal niet kan dragen een
persoon die niet gevaccineerd.

Vaccinaties kunnen melden en te sturen naar de persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering daarvan, of gewoon
toezicht op de uitvoering ervan.

Het rapport kan verouderd en dicht bij expiratie bevatten, de details zijn gewoon om het rapport te definiëren.



Vaccinatie - editie

Vaccinatie kan worden gekenmerkt door naam, datum, en de vervaldatum.

Het venster kan worden aangesloten op een elektronisch document dat een bewijs van vaccinatie.



Toegang zones

De toegangszones in de biobank en het laboratorium kunnen in de vorm van een boom worden gebouwd.
Als de boomtak overeenkomt met de toegangsterminal, klikt u na het selecteren op [Machtigingen]
en geef toegang tot geselecteerde mensen.

Als iemand op een bepaald niveau toegang krijgt tot een zone, krijgt hij of zij het automatisch naar een hoger niveau.

Voor volledige integratie met het toegangscontrolesysteem moeten de codes van de toegangsterminal voltooid zijn
en proximity-kaartcodes op de pen van de gebruiker in het menu Systeem-> Machtigingen.

De integratie bestaat uit het verzenden van de voorbereide gegevens in BBMS naar het toegangscontrolesysteem.



Toegang zones - editie

Elk boomitem dat overeenkomt met de toegangsterminal (lezer) moet een code bevatten die compatibel is met het
toegangscontrolesysteem.



Instellingen

In elke software is er een plek voor wat permanente informatie, enkele configuratiegegevens.

Deze plaats heeft een andere naam en structuur, en het optievenster wordt vaak gebruikt.

Het BBMS-systeem bevat een lijst met constanten in een dynamische vorm. Net als een bepaalde constante nodig is, voegt het
programma deze toe aan de lijst.

Deze regel heeft de afhandeling van constanten (opties) aanzienlijk vereenvoudigd, u kunt er geen honderden zien, maar
slechts zoveel als in gebruik zijn. Bovendien kunt u zonder veel problemen nieuwe toevoegen en onnodige constanten
verwijderen.

De constanten bevatten bovendien definities van automatische gegevensaanvulling en scripts van streepjescodeprinters.
Het ordenen van uw scripts vereist een paar woorden beschrijving.
Elk script heeft een constante naam die overeenkomt met de printer, bijv. PZEBRA, PBRADO, PSATO, PGODEX.

U kunt een achtervoegsel aan de naam toevoegen, bijvoorbeeld 1,2,3 .. a, b, c etc.
en waar het script wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld @ BB6, @ BB5, @OS, etc.

Als er meerdere scripts zijn voor een geinstalleerde printer, verschijnt er een keuzelijst.
Er zullen geen scripts in de lijst staan   die met @ aan andere vensters zijn toegewezen.

Een barcode printerscript kan macro-invoegingen bevatten die worden gescheiden door accolades {}.
bijv. voor ZEBRA
^ XA
^ FO40.50
^ FD {trim (OS1-> NZ) + "" + OS1-> IM} ^ FS
^ XZ
een macro in een script kan genetisch een scriptfragment genereren
^ XA
^ FO40, {iif (OS1-> STA = "1", "50", "60")}
^ FD {trim (OS1-> NZ) + "" + OS1-> IM} ^ FS
^ XZ



Instellingen - editie

Gelieve niet de naam van de constante aan te passen, omdat het automatisch door de software wordt ingesteld.

U moet de waarde van een constante en een beschrijving wijzigen.



Rapporten

Het heeft geen zin om berichten verstrijken van een materiaal of vaccinatie te geven.
Alleen het aantal berichten die groot genoeg dat het geen werk in het programma kan blokkeren waren.
Best om de juiste rapport, dat via e-mail kunnen worden verzonden naar veel mensen voor te bereiden.

De bouw van het rapport is de opname van wybrach velden en het gebruik van de juiste filters.
Bepaalde faciliterende is de mogelijkheid om een rapport definitie xml-bestand te uploaden.
Rapport definities kunnen biobanken en laboratoria uit te wisselen.



Rapporten - editie

Rapportkopbal parameters - hoe u kunt afdrukken, tellen, samenvattingen etc.



Rapporten - specificatie

Rapporten worden gedefinieerd manier om wat informatie uit de database snel.
Rapporten worden onderverdeeld in thema's, die overeenkomt met een specifieke set databasetabellen. Met betrekking tot de
definitie van een nieuw rapport, selecteert u een interessant onderwerp, en dan, meestal, voegt u een nieuw item en voer de
naam van het rapport. De naam wordt afgedrukt naast het onderwerp. De volgende stap is de definitie van de
rapportkolommen basis van een voorgesteld is aangebracht op de vensterlijst bepalen. Klikken op de knop ">" of "<"
oorzaken, waaronder velden voor het rapport of uit. Tabel lijst verslag kolomkop om de inhoud, blokdruk (ingevoegd kolom
kan alleen worden gebruikt voor het filter) te wijzigen, de term sorteren en filteren van gegevens te definiëren.

De kwestie van de data selectie voor het rapport zijn de belangrijkste en meest effectieve beperking bepaalt het mogelijke
gebruik van het rapport. Introduceerde de volgende operatoren:
"" - Geen operator - de filter is uitgeschakeld



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



Rapporten - over

Dit venster toont de tafels en hun combinatie.

De definitie wordt gebruikt tijdens de bouw van het rapport en tijdens de uitvoering.



Favoriete rapporten

Niet iedereen hoeft te weten hoe hij een rapport moet opstellen.
Er is een venster met favoriete rapporten voor iedereen :)
De beheerder of de rapportauteur kan de rapporteigenschappen wijzigen.



Favoriete rapporten - editie

De velden "par1" tot "par3" worden gebruikt om rapportparameterwaarden over te dragen.
Ze hoeven niet te worden ingevuld, het is gewoon een gemak.
U kunt in het rapport een vraag voor de parameterwaarde invoegen.
Heel eenvoudig, als deze vragen te vermoeiend of onnodig zijn en het rapport een parameter vereist,
voer het dan hier in.



Formulieren

Als er behoefte is om een formulier af te drukken of enquete, is dit de plek waar u een sjabloon kunt bereiden.

Naast de prent en ruimte-indeling, kunt u een set van functies en operatoren gebruiken om volledige toegang tot de database
staan.
De gegevens kunnen vrij worden geformatteerd.

De lijst met beschikbare functies.



Formulieren - editie

De kop van het formulier.

In dit venster kunt u de ouder formulier te selecteren.



Formulieren - specificatie

De specificatie vorm en functie kunnen worden gebruikt voor databasevelden.
Record OS1-> NZ is het lezen van gegevens uit het veld NZ OS1 tafel.

Een gedetailleerde beschrijving van de structuur van de database in het menu Help-> Tables
of bestand DS_BBMS_NL.pdf



Templates

Met sjablonen kunt u documenten in RTF-indeling genereren (een standaard die door alle RTF-editors wordt ondersteund).
Terwijl het document wordt opgeslagen, vervangt de software de formule tussen accolades {} door het resultaat van de
formule.
U kunt alle beschikbare functies gebruiken (bijvoorbeeld gebruikt in formulieren) en de syntaxis waarmee u de database kunt
lezen.

Het gedefinieerde sjabloon kan aan het venster worden toegevoegd en als er een boom in het venster staat, kan de vertaktabel
naar de boomtak worden verwezen.

Het is een goede gewoonte om de formules in een notitieblok voor te bereiden en ze vervolgens naar de sjabloon te kopiëren
om verborgen RTF-codering in de formule te vermijden.

Als u een sjabloon in Word of Writer heeft voorbereid en na het laden het formaat heeft gewijzigd zodat het niet aan uw
verwachtingen voldoet,
dan kunt u in plaats van een sjabloon het pad naar het sjabloonbestand invoeren, bijvoorbeeld C: \ BBMS \ DBF \ Biobank \
RTF \ Template.rtf

Lange formules kunnen worden ingekort met behulp van snelkoppelingen.
Voer tussen accolades bijvoorbeeld {% adr} in en in het venster onder de knop [Afkortingen] de afkortingsnaam "adr"
en de tekst van de formule trim (OS1-> UL) + "" + trim (OS1-> DOM) + "/" + OS1-> LOK
In plaats van {trim (OS1-> UL) + "" + trim (OS1-> DOM) + "/" + OS1-> LOK} kun je {% adr} gebruiken,
wat de leesbaarheid van de sjabloon aanzienlijk verbetert.



Templates - editie

De gegevens in de velden "Venster" en "Tabel" worden gebruikt in de sjabloonzoekprocedure nadat u op de knop [Template]
in het venster hebt geklikt.
De gedefinieerde sjabloon kan alleen actief zijn in het geselecteerde venster en gegevens ophalen uit de databasetabellen die
aan het venster zijn gekoppeld.

Met "Status" kunt u een gedefinieerde sjabloon uitschakelen.



Prints

Het venster bevat de parameters van alle prints gemaakt.
Verschillende parameters kunnen worden bewerkt en zal gebruikt worden tijdens de volgende afdruk.

Naast de parameters zijn ook beschikbaar statistische gegevens, het aantal operaties en een voorbeeld en afdrukken datum.



Prints - editie

Het venster heeft de fundamentele parameters van de print en in de toekomst zullen worden ontwikkeld.



Prent seriële

Serieel afdrukken geintroduceerd om in staat om meerdere labels af te drukken met 1D / 2D / g van een deel van het masker.

Sample scripts afdruk (opgeslagen in het menu Systeem -> Vast -> Printers codes)

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 printen leesbare code in twee lijnen in de buurt van 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
m m
J
S l1;0,0,9,13
B 5,5,0,DATAMATRIX,1;####
A 1

waar "####" wordt vervangen door de code, en "...." worden vervangen door een deel van de code, het tweede deel van de
volgende snaar "...."
toe te passen binnen "...." geeft de mogelijkheid om de code af te drukken in twee lijnen, conditie, dan is de code moet een stip
bevatten "." bij uitkering

bijvoorbeeld. ABCDEF.KOD123 zal ABCDEF op twee lijnen worden afgedrukt, en de volgende regel KOD123



Live grafiek

De grafiek vanuit het venster is beperkt tot de gegevens die in het venster zichtbaar zijn.
Deze beperking bleek voor velen belangrijk te zijn en daarom werd de "Live Chart" -oplossing gecreëerd.
Het gegevensbereik wordt alleen beperkt door de diagramparameters en niet door de organisatie van gegevensregistratie in de
boom.

Naast het verwijderen van de bereikbeperking, is de grafiek periodiek vernieuwd.



Live grafiek - editie



Structuur van de basisplaat

Basisplaat structuur definitie module bestaat uit verschillende niveaus: een veld groep en tafels.

Het is vol van vrijheid bij het bepalen van de gebieden en groepen.

Er zijn een aantal beperkingen op de resterende poziomomach, of tabellen, en details van de tabellen:

- De naam van de tabel moet uniek zijn in de gehele database zijn;

- De naam moet kort zijn en kan geen speciale tekens (inclusief spaties) bevatten;

- De tabel moet bestaan uit velden (kolommen);

- Elke doos moet een korte naam, en geen speciale tekens (zelfs zonder spaties) hebben

Als de structuur van de tafel om een aantal van de bron database te beantwoorden, klik dan op de knop [Bron], daar kunt u de
machine te laten draaien.



Structuur van de basisplaat - editie

Om gegevensopslag in een database met een database-engine te garanderen, moeten verschillende regels worden gevolgd:

1. De veldnaam mag niet langer zijn dan 10 tekens, mag geen speciale en diakritische tekens bevatten en mag geen
gereserveerd woord zijn in de SQL-database.
2. De maximale grootte van het tekstveld is 254 tekens en de maximale grootte van het numerieke veld is 12 tekens, inclusief
het teken dat gehele getallen scheidt van breuken.
3. Het aantal velden in de tabel mag niet groter zijn dan 254-14 (gereserveerd voor BBMS) = 240.

Informatie uit het veld "Beschrijving" verschijnt tijdens het bewerken in de Subbases-module.
"Label" wordt weergegeven waar het gedefinieerde veld wordt gebruikt, inclusief vensters en rapporten.
De "Lijst" wordt gebruikt om de waarden aan te geven die het tekstveld kan bevatten, terwijl tijdens het bewerken een
selectielijst zichtbaar zal zijn.

Met "Status" kunt u het veld zichtbaar maken in de Subbases-module.

Lokale databasevelden worden gebruikt om de opslaglocatie tijdens het importeren aan te geven, bijvoorbeeld uit Excel, Calc,
ODBC.
Het is mogelijk om dezelfde gegevens in meerdere tabellen op te slaan.
U kunt ook gegevens opslaan in verschillende records van dezelfde tabel door een extra indicator toe te passen (derde kolom).
De "?" betekent om de notatie in elke variant te gebruiken, en bijvoorbeeld "1" alleen in één variant.



Zo moet bijvoorbeeld het importeren van meerdere 2D-codes uit één bladrij worden gedefinieerd, zodat voor elke indicator
een dataset nodig is
in het blad: code1d, code2d, code1d, code2d, code1d, code2, no_ident
in de definitie
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,?

Met de conversieformule in de veldeigenschappen en de formule na import in de tabeleigenschappen kunt u extra taken
uitvoeren.

Voorbeeldformule-inhoud na het importeren van het record:

! empty (vp ("Sc", trim (_TBL-> DIRECTORY) + "\" + trim (_TBL-> PRNUMBER))). en. Sjabloon ("Slide", vg ("Sc") + "\
slide.yml"). En.
mrxs2lnk (vg ("Sc"). "mrxs; \ Data0002.dat; \ Data0003.dat", "BB6" _ TBL-> ID_BB6)

Interpretatie:

! Leeg (vp ("Sc" trim (_TBL-> PRODUCT) + "\" + trim (_TBL-> NUMER_PRE)))

Sla in de variabele "Sc" de submap op, waarvan de naam in de TBL-tabel, in het DIRECTORY-veld en in het PRNUMBER-
veld van dezelfde tabel staat

Functies:

leeg () - controleert of het leeg is
trim () - snijdt de laatste spaties af

Sjabloon ("Slide" vg ("Sc") + "\ slide.yml ')

Maak een sjabloon met de naam "Slide" en sla deze op in het bestand "slide.yml"

De laatste opdracht die is uitgevoerd na het importeren van het record is

mrxs2lnk (vg ("Sc"). "mrxs; \ Data0002.dat; \ Data0003.dat", "BB6" _ TBL-> ID_BB6)

De functie heeft twee taken: het converteren van een binaire afbeelding naar jpg en het koppelen van jpg aan een voorbeeld in
de database.

vg ("Sc") - haalt het pad naar de te converteren bestanden
".mrxs; \ Data0002.dat; \ Data0003.dat" - lijst met bestanden om te converteren naar jpg
"BB6" - de belangrijkste databasetabel waaraan de jpg moet worden gekoppeld

_TBL-> ID_BB6 - ID van de BB6-tabel waaraan de jpg is gekoppeld.



Min/Max

Kleur van labels afhankelijk van de grootte in het gegevensveld.

Kleurverandering - klik met de rechtermuisknop.
Een kleur verwijderen - klik op de knop [X]
Tekst wijzigen - klik met de linkermuisknop.



Bron van invoer

Het venster wordt de werkwijze van het importeren van gegevens vanuit een externe database naar de fundering BBMS
definiëren.



Sorteren

Teken een aantal flesjes van een aantal tegels in de gehele biobank.
Dit is een van de belangrijkste activiteiten die routinematig voor het testmateriaal.

Het materiaal wordt opgeslagen in een biobank willekeurig. Zelfs als iemand vol dat hij en zal worden geregeld flacon / g van
een criterium,
het is nog steeds in voorbereiding voor het testen van deze criteria zeker veranderen. Daarom moet worden uitgegaan van
tevoren
willekeurige rangschikking van flacons in een biobank.

Met behulp van gedefinieerde rapporten, of een ander mechanisme, bijvoorbeeld. Excel, bereiden een lijst van codes voor het
sorteren.

Deze lijst met codes, gelegen in een tekstbestand, import, en het programma vindt flacons van codes en genereert een lijst van
tegels.

Lijst van tegels kunnen worden doorgegeven aan het bedienend personeel biobank of verzonden naar de robot die biobank
(bijv. Yeti, Wall-B :)) ondersteunt
De platen moeten brengen dan de flacon / g opgegeven adressen (met de mogelijke controle met behulp van 2D-scanner).

Uitbreiding van de platen en flacons verhouding tot overige werkende platen kunnen handmatig of automatisch.

Na het sorteren, is het essentieel om de plaat met de menu commando Start scannen -> Biobanks -> Tile.



Sorteren - editie

Voer basisgegevens over deze soort.



XML/YML

XML-bestandsformaat kunt u op informatie uit een database op te slaan, en zelfs beweerd dat XML is een database.
Omdat de hele moderne wereld computer eindelijk een akkoord op het gebied van gegevensuitwisseling bereikt, zullen we
proberen om het te maken aan deze moderne software neigingen. Zonder te kijken naar de strategie van veel fabrikanten (en
auteurs) software, die proberen te exporteren naar XML te bouwen in hun applicaties, maar helaas met een stijve structuur, de
software maakt het mogelijk gratis definitie van de XML-structuur.

Enkele technische gegevens:
- Bestaat uit xml elementen en attributen
-. Element wordt gedefinieerd als het huidige pad, bijvoorbeeld \ Rapport \ element
-. Kenmerk wordt gedefinieerd als een indicatie van het pad dat is voltooid, bijvoorbeeld \ Rapporteer \ som \ atrybucik

In dit venster vindt u voorbeelden hiervan zijn onder andere een lijst van elementen en attributen xml-bestand te vinden.
Data import en export moet worden voorafgegaan door een definitie van wat en waar je wilt, dat moet aangeven welke
tabellen en velden zijn gekomen om gegevens en welke tabel en velden met het attribuut gegevens worden opgeslagen
autrybutu. Beide processen verschillen in de richting van de gegevensstroom moet dit aantal hulpvariabelen voorstellen:
Export: positie, records, aantal
Import: waarde

Hulpvariabele bevat de huidige positie van de uitgevoerde post kunnen atypisch waarden zoals vastgelegd in het aantal XML-
definitie, dwz bijvoorbeeld. 0 ... 999
Records en het aantal variabelen, het is een eendimensionale matrix van getallen Doorverbindingsbrug geselecteerde records
in multiselekcie (in het paneel tabel door op de Shift-toets ingedrukt en klik op de muis weg voor een rij), en het aantal, de
grootte van de array. Een voorbeeld van het gebruik van de hulpvariabelen:

IIF (positie <= aantal, UZ -> (dbgoto (registers [positie])), F..)

De formule controleert of de huidige positie wordt REAL bereiken, of dat het een record waaraan u kunt een sprong met de
functies te maken is dbgoto (), zo ja, het zal doen, en zo niet, geeft hij vals, dat is een signaal van het einde van de gegevens te
exporteren. Functies geschreven als een formule element moet een Booleaanse waarde die aangeeft toestemming voor de
voortzetting van het proces of het ontbreken van toestemming terug te keren.

Deze variabele bevat de waarde van het attribuut waarde die naar de databasetabel.



Sequenties

Zoek FASTA sequence database.



Sequenties - editie



ABI

Invoer resultaten sequencer bestandsformaat * .ab1.
(Applied Biosystems Genetic Analysis Data File Format File Format Abif Specificatie en Sample File-schema)

De bestanden worden opgeslagen gegevens die kunnen worden bekeken met speciale software.
Verander de situatie enigszins door de invoering van de mogelijkheid om deze gegevens in de database te importeren.

Zoals reeds geďmporteerd, kunt u de sequenties te gebruiken in een geautomatiseerd gegevensbestand, of bijzondere
verslagen opstellen.



ABI - editie

Invoer resultaten sequencer-bestanden * .abi.



NGS



NGS - editie



NGS - long



Tabellen

De belangrijkste basis van het systeem tabellen worden gedefinieerd door de fabrikant BBMS en gepubliceerd als onderdeel
van de Standard de Facto.

Ter inzage structuur vanwege de mogelijkheid om deze informatie bij het definiëren rapporten, formulieren en templates
XML.

De gebruiker kan de naam van tabellen veiligheid, die vaak worden gebruikt in de vensters te veranderen.

Moeten ontwikkelen van een database structuur moet worden gemeld op het forum biobanken of rechtstreeks bij de fabrikant.

In de zichtbare knoppen [Velden] en [Indexen] gebruikt om te bekijken en de details van de opgegeven tabel te bewerken.

[Te herstellen] knop wordt gebruikt om verwijderde records te herstellen in de geselecteerde tabel.



Tabellen - editie

U kunt naar uw tafel beschrijving.
Inhoud van de beschrijving zal worden opgeslagen in de database veiligheid en zal niet veranderen na de update of installatie.

Met het oog op het herstel van de standaard beschrijving moet de huidige verwijderen.

Beschrijvingen worden vaak gezien in het Windows-systeem BBMS Daarom dienen de inhoud van de tabel.



Velden

Fields of anderszins kolom van de tabel, zijn elementaire structuur van de database.
Elk veld heeft een aantal eigenschappen die hier kan worden gecontroleerd.

U kunt de labels en de beschrijvingen van de velden te wijzigen. Deze gegevens worden in alle vensters.

Wijzigen van de overige parameters worden door de fabrikant en aan alle gebruikers BBMS,
dus houd een standaard database.



Velden - editie

U heeft de mogelijkheid om de etiketten en beschrijvingen van de velden (kolommen) databasetabellen wijzigen.

De labels zijn zichtbaar in elk venster als kolomkoppen of labels op de dozen en bewerken van de titels van andere
inrichtingen.

Beschrijving van het veld staat in de cloud of op de statusbalk wanneer u bewerking controle geven of.

Field, die bestaat uit het selecteren bewerkingsmogelijkheden, zoals. STA worden geinterpreteerd als label beschrijving van
elke optie.



Indexen

Indices, is over het sorteren van de gegevens overeenkomstig de gedefinieerde sleutel.

Een aanzienlijke verbetering van de prestatie-indicatoren weer voor database-onderhoud.

Het systeem houdt rekening met de lijst van primaire sleutel, filtering, en ondersteuning punten gemarkeerd voor
verwijdering.



Indexen - editie

Sorry, je kunt niet alles hier wijzigen.

Als om wat voor reden dan ook een index, bv nodig. Voor een snellere rapportages uitvoeren
meld dit dan op het forum of rechtstreeks aan de auteur van de software.



Te herstellen

Verwijdering wordt uitgevoerd in verschillende fasen uitgevoerd.

Het eerste item verwijderd verkrijgt de status van "verborgen" en het gebruik van filters, kunt u de status van alle verborgen te
bekijken. Wijziging van de status naar de andere, of "trekken" van de verborgen is eenvoudig en vereist alleen toestemming
om te bewerken.

Als het verborgen voorwerp wordt verwijderd, dit is al een ernstige situatie, want het wordt gemarkeerd om fysiek te
verwijderen.

Dit artikel is niet overal zichtbaar Ishi, treedt geen enkele module of rapporten.

Omdat het kan gebeuren dat er iets werd verwijderd door een ongeval, is ingevoerd om de software kan verwijderde gegevens
te herstellen door de gebruiker "admin".

In het geopende venster op de knop [Herstellen] (menu Help-> Tables) zichtbaar zijn gegevens die kunnen worden hersteld,
simpelweg uitvoeren van een dubbele klik op de linker muisknop.

Let op!

Om te herstellen gegevens zullen niet voor onbepaalde tijd worden opgeslagen, maar tot de inpaktafel, dat plaatsvindt tijdens
de re-indexeren van de database.



Open tabellen

De lijst met geopende tabellen is handig voor beheerders.

Elke computer of server heeft een limiet aan open bestanden
(open tabel betekent het openen van minimaal 2 bestanden, data en index).

Om deze reden beperkt BBMS het aantal geopende vensters of "probeert" het om bestanden te openen in de alleen-lezen
modus.

Als u af en toe een foutmelding krijgt,
dan moet u het aantal bestanden dat op de server is geopend controleren en specifieke stappen ondernemen om de limiet te
verhogen.



Zoeken

De zoekmachine wordt gebruikt in vele BBMS systeemmodules.

U kunt zoeken op basis van een van de in de zoekvelden ingevoerde gegevens.



Contextuele zoekmachine

De contextuele zoekmachine werkt in vensters die niet gerelateerd zijn aan monsters en bestellingen, en bij het kiezen van de
code uit het woordenboek.
Zoekvelden worden automatisch gemaakt op basis van de lijst met geindexeerde tabelvelden en de lijst met kolommen in het
venster.
Geindexeerde velden kunnen worden doorzocht vanaf het begin van de tekst ("| ->"), en andere volgens uw behoeften.
Vaak is de index hoofdlettergevoelig, waardoor u de selectie van deze match ("Aa") moet blokkeren.

daarom:
"| ->" - betekent matching vanaf het begin van de tekst
"Aa" - betekent onderscheid maken tussen hoofdletters en kleine letters

Als het aantal zoekvelden te klein is, wordt het laatste veld met een keuzelijst gebruikt. De software bouwt automatisch een
lijst met velden op met passende matchingsopties.



Houder

De container gebruikt om gegevens te verzamelen van een raam, bijvoorbeeld. Tijdens het zoeken.

Voor elke lijst, plaatst u de cursor op de positie en nasn±ć ruimte dat de gegevens zijn opgeslagen in de container.

In hetzelfde venster nadat u op [Ctrl] + venster [Space] zal openen met de geselecteerde data container die raam en
ewentulnie met veroordeelde in de boom.

Wanneer gegevens naar de houder teller op de statusbalk rechts bijgewerkt.



Organisator

Taken Organisator: om op te slaan, niet te vergeten en je laten weten aan anderen.

In de huidige drukke tijden, moet een aantal dingen om te besparen op gele notities,

zo'n opmerking is de organisator en dat is genoeg voor hem om een evenement te gaan,

en hetzelfde repliceren kleverig en zal weten dat het tijd is voor actie.



Organisator - editie

De belangrijkste parameters organisator posities zijn: datum, tijd, omschrijving en status.

Status bepaalt of het product is "voltooid" of wachten uitgesteld.



Communicator

Messenger maakt communicatie tussen gebruikers in een applicatie BBMS.
Na het verzenden van het bericht wordt opgeslagen in de database, en hoe de ontvanger beschikbaar is, wordt het steeds aan
hem getoond.



Communicator - archief

Soms is het nodig om de geschiedenis van berichten die kunnen worden gedaan in dit venster controleren.

Door het gebruik van het filteren van verzenders, ontvangers en status, moet zicht niet lastig.



Notitie

De notitie kan tekstuele informatie bevatten.
De inhoud van de notitie kan worden opgemaakt door het lettertype en de eigenschappen ervan te wijzigen.

Alle opdrachten zijn beschikbaar in het contextmenu dat met de rechtermuisknop is geopend.

Het controleren van de "txt?" slaat de tekst op als ongeformatteerd (gewoon TXT-document),
en dit vakje uit te schakelen als "RTF", dat wil zeggen met alle opmaakinformatie (als een RTF-document).



Functies

Toepassingsvoorbeelden functies gedefinieerd in de laatste rapporten vormen en formules XML.
De functies kunnen waar mogelijk worden gebruikt om een   formule, die naast de bovenstaande werkwijzen voornamelijk
bouwen :)

De lijst met beschikbare functies:
en (waarde, arg1, arg2, ... arg10) - operaties uit te voeren met de operator ".and." value = arg1.and.warto¶ć =
arg2.and. .and.warto¶ć = arg10 op (<Searchmode> <text>) - retourneert de positie <Searchmode> in <text>
optreedt (<Searchmode> <text>) - geeft het aantal verschijningen <Searchmode> in <text> Date2Text (<data>,
<spatie>) zal - net als hierboven alleen de afscheiders worden verwijderd, bijv .. Date2Text ("2007/06/28", 2) ->
2007 06 28

dtoc (<datum>) - zet de datum naar tekst

iif (<conditie>, <true>, <valse>) - keert <true> of <valse> afhankelijk van de vervulling van <conditie>

Instr (<Searchmode> <text>) - als <text> is <Searchmode> het ware terug

int (<nummer>) - afgerond op een geheel getal door te snijden

nummer (<nieznany_typ>) - geeft het aantal

ltrim (<text>) - gesneden ruimtes vanaf de linkerkant van de tekst

lager (<text>) - geeft alle letters als kleine

Maand (<datum> | <data_tekstowa> | <nr_miesiaca>) - geeft de maand in woorden

of (waarde, arg1, arg2, ... arg10) - operaties met de exploitant uit te voeren ".of." value = arg1.or.warto¶ć = arg2.or.
.or.warto¶ć = arg10
     bijvoorbeeld. of (LSTSKL-> TYPE, 'E', 'R', 'W'), die identiek is aan LSTSKL-> TYPE == 'E'.or.LSTSKL-> TYPE
==' R'.or.LSTSKL -> TYPE == 'W'

OstatniDzien (<periode>) - geeft de laatste dag van de maand

Pic (<command>) - neem beeld op een print, bijvoorbeeld 1D barcode.
Voorbeeld: Pic ('Zint.exe o' + afstellen (OS4-> CODE) + ". jpeg d '+ afstellen (OS4-> CODE))
. en dergelijke voor de volgende code: - ". jpeg d 'IIF (OS4> (dbskip (1)), Pic (' Zint.exe o '+ afstellen (OS4->
CODE) + + bekleding (OS4-> CODE )), "")

Vraag (<tre¶ć_pytania>, <domy¶lna_warto¶ć>) - een vraag over de waarde van

ronde (<nummer>, <tiende>) - afgerond mathematisch tot <tiende> decimalen (dot)

rtrim (<text>) - cut ruimte aan de rechterkant van de tekst

p (<nummer>, <lengte>, <na de dot>) - geeft de tekst

StrTran (<text> <doorzocht> [<zamien_na>] [<nr_znaku_poczatku>] [<nr_znaku_konca>]) - returns <text> met
uitgewisseld met <gezocht> op <zamien_na>, kunt u geen gebruik maken van andere parameters

tekst (<wat>) - vervangt <iets> over de tekst zonder voorloop spaties

Text2Text (<iets>, <spatie>) - behandelt returns <iets> als tekst met tekens gescheiden door spaties in het bedrag
van <ODST> bijvoorbeeld Text2Text (100,5) -.> 1 0 0

bovenste (<text>) - geeft alle letters zo groot



val (<text>) - geeft het aantal

State (<kod_pocztowy>) - geeft de naam van de provincie

VG (<variable>) - lees variabele

VP (<variabele>, <waarde>) - brief aan de variabele

VS (<variable>, <waarde>) - schrijven naar de variabele som van de variabele en de waarde van



Grafiek

Bij vervanging van de aangegeven gegevens en uiterlijkopties, maakt BBMS automatisch een grafiek door respectievelijk het
X- en Y-bereik te selecteren.
Als de bereiken van de aangegeven gegevens aanzienlijk verschillen, is de grafiek niet leesbaar.

Kies de kleuren zodat de aangegeven gegevens niet samenvallen :)



Grafiek - opties

Om een   diagram te genereren, moet u de nodige parameters, de X- en Y-gegevensbron en het uiterlijk opgeven.

Niet elk venster bevat gegevens die kunnen worden geplot.



Column

In dit venster kunt u wijzigen: label, de beschrijving en de volgorde van de kolommen in de tabel.

Voor kolommen waarvan de naam begint met "ID_" kunt u een formule ophalen uit de database te definiëren.

bijvoorbeeld:
voor ID_OS1 kunt u een formule in te voeren:
OS1-> IM
dan in de tabel powiaj± de namen van de proefpersoon

of
trim(OS1-> NZ) + " " + OS1-> PES
het zal zichtbaar zijn naam en Sociale Zekerheid zijn



Importeren vanuit BBMS

Importeren vanuit BBMS betekent importeren vanuit een andere structuurdatabase die is gepubliceerd als BBMS :)
Het importmechanisme omvat bijna alle softwaremodules.

De import zal waarschijnlijk worden uitgebreid door meer opties toe te voegen.

De procedure bestaat uit:
- database selectie en logging
- het selecteren van de broncodeboom
- optioneel - selecteer de doelboom
- selecteren van de importtabel / -niveau - deze gegevens worden voor 100% geimporteerd
- het markeren van aanvullende informatie voor import, d.w.z. gekoppelde gegevens

Met behulp van de importformule kunt u de gegevens filteren, bijvoorbeeld alleen met de status "OK"
IMP_BB6-> STA == '1'



Snelkoppelingen

Het is gemakkelijk om een   fout te maken bij het maken van complexe formules.
Dankzij het gebruik van afkortingen zijn de formules leesbaar en maken ze onnodige haos :)

Om de formule over te brengen naar de snelkoppelingen, kopieert u deze eenvoudig naar het venster Snelkoppelingen met de
juiste naam.

bijv. in plaats van

trim (OS1-> UL) + "" + trim (OS1-> DOM) + "/" + OS-> LOK

type

%adr

of

#adr



Voorwerpen

U kunt het objectpresentatievenster openen met de knop op de werkbalk.
Praktisch gebruik kan worden gecontroleerd in de volgende modules: Biobanken, Magazijn en Reagentia.

De grootte en rangschikking van de objecten is afhankelijk van de gegevens, in het bijzonder Xmax, Ymax en het aantal
secundaire elementen.
Kleur wordt verkregen na het kiezen van een kleur tijdens het bewerken van een element.

Als u met de rechtermuisknop in het venster klikt, kunt u de formules met aanvullende informatie wijzigen.

Hieronder een voorbeeld:
substr(BB4->NZ,7,2)+" "+text(BB4->FIOP)+"%"
of
right(trim(BB4->NZ),2)+" "+text(BB4->FIOP)+"%"

waar: substr () of right () - knip de tekstreeks



Evenementen

Niet alles wat er met de database gebeurt, kan worden vastgelegd uit de geschiedenis van gegevenswijzigingen. Een goed
voorbeeld is het verwijderen van een databaserecord of een actie van het type gevonden of ingevoegd in een container.
Daarom is er een register van deze gebeurtenissen gemaakt in het BBMS.

De gegevens in het gebeurtenislogboek worden een bepaalde periode bewaard om niet te veel databasegroei te veroorzaken.
Indien nodig kunt u het archief herstellen en historische gebeurtenissen controleren.

De catalogus met evenementen zal geleidelijk worden uitgebreid met de opkomende behoeften van gebruikers.
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