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1. Kluczowe właściwości programu
•
•
•
•
•
•

Obsługa do 4 niezależnych autoklawów
Ochrona dostępu do programu za pomocą logowania
Możliwość definiowania różnych poziomów uprawnień dla użytkowników
Szyfrowane bazy danych z mechanizmem podwójnej ochrony spójności danych
Wbudowany system tworzenia kopii zapasowych (1-click backup)
Kompatybilny z Windows XP i nowszymi systemami operacyjnymi (32/64 bit)

2. Pierwsze uruchomienie programu
Podczas pierwszego uruchomienia programu zostaną utworzone inicjalne bazy danych niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania programu. Podczas pierwszego uruchamiania program wymusza założenie konta
administracyjnego. W celu poprawnego wykonania niniejszej czynności prosimy zapoznać się z sekcją
„zarządzanie kontami” w rozdziale „ustawienia programu”.

3. Ustawienia programu
Okno ustawień programu umożliwia dokonanie modyfikacji konfiguracyjnej programu, dostępne jest ono tylko
dla zalogowanych użytkowników z poziomem dostępu „administrator”. Przy każdym zamknięciu okna ustawień
programu aplikacja wymusza zamknięcie programu w celu dokonania synchronizacji wszystkich baz
systemowych. Dlatego dostęp do okna ustawień programu zostaje zablokowany podczas pobierania danych
procesowych z autoklawu, a także w przypadku otwarcia okna ustawień programu wszelkiego rodzaju
transmisja danych pomiędzy komputerem a autoklawem pozostaje nieaktywna.
Dostęp do okna ustawień programu umożliwia ikona

umieszczona w górnym pasku menu aplikacji.

Po otwarciu okna ustawień program umożliwia korzystanie z następujących opcji:
•
Zarządzanie użytkownikami (zakładka „użytkownicy”),
•
Zarządzanie autoklawami (zakładka „autoklawy”),
•
Zmianę opcji programu (zakładka „opcje programu”),
•
Podgląd logu zdarzeń aplikacji (zakładka „log zdarzeń”),
•
Rejestrację programu lub informacje o licencji (zakładka „rejestracja”).

3.1 Zarządzanie użytkownikami
Wybór zakładki „użytkownicy” powoduje wyświetlenie listy obecnie zdefiniowanych użytkowników programu:

Wykonywanie operacji jest możliwe z tzw. menu kontekstowego (dostępnego pod prawym klawiszem myszy).
W przypadku zaznaczenia istniejącej pozycji na liście dostępne są opcje „zarządzaj kontem użytkownika” oraz
„ustaw hasło”, natomiast kliknięcie w obszarze listy na wolnej pozycji umożliwia dodanie nowego użytkownika.
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3.2 Dodawanie użytkowników
W celu dodania nowego użytkownika należy w zakładce „użytkownicy” okna ustawień programu wybrać pozycję
„nowy użytkownik”:

Po wybraniu opcji otworzy się okno „Dodaj nowego użytkownika”:

Wszystkie okna tekstowe są wymagane, należy wypełnić je zgodnie z wymaganiami w tabeli zamieszczonej
poniżej. W dolnym obszarze okna pojawia się informacja o ewentualnie istniejących błędach. Po poprawnym
wypełnieniu wszystkich pól, a także zdefiniowaniu poziomu uprawnień dla nowo tworzonego konta uaktywnia
się przycisk „zapisz”, którego naciśnięcie powoduje utworzenie nowego konta w programie.

3.3 Zarządzanie kontem użytkownika
Po wybraniu opcji „zarządzaj kontem użytkownika” z menu kontekstowego otwiera się okno edycji konta
użytkownika, które zostało zaznaczone na liście użytkowników:

Okno umożliwia dokonanie następujących zmian w koncie użytkownika: imię i nazwisko, poziom uprawnień oraz
aktywacja/deaktywacja konta. Ostatnia opcja używana jest w przypadku konieczności zamknięcia konta
dostępowego. Ze względów na zachowanie historycznych danych w programie nie ma możliwości usuwania kont
dostępowych.
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3.4 Zmiana hasła użytkownika
Zmiana hasła dostępowego możliwa jest po wybraniu opcji „ustaw hasło” z menu kontekstowego. Po wybraniu
tej opcji otwiera się okno „zmiana hasła użytkownika”:

W celu zmiany hasła dostępowego należy w oknie „podaj hasło” oraz „powtórz hasło” podać nowe hasło i
zatwierdzić zmianę ustawienia hasła.

3.5 Wymagania dotyczące poszczególnych parametrów konta użytkownika
Login – unikalny (nie powtarzający się), minimum 5 znaków,
Imię i nazwisko – imię i nazwisko operatora, minimum 8 znaków,
Hasło – podawane w oknie „podaj hasło” i „powtórz hasło” – minimum 8 znaków,
Poziom uprawnień – użytkownik (brak możliwości otwierania okna opcji) lub administrator (pełny dostęp).

Dobre praktyki:
Pierwsze utworzone konto w programie jest zawsze kontem administracyjnym. Zalecamy utworzenie konta
administratora zapasowego, którego loginu należy używać tylko i wyłącznie w przypadkach utraty dostępu do
pozostałych kont administracyjnych. Następnie zalecamy utworzenie konta administracyjnego dla osoby
zarządzającej programem (wykonywanie kopii zapasowych baz danych, zarządzanie użytkownikami). W
następnej kolejności zalecamy utworzenie osobnych kont o prawach użytkownika dla wszystkich operatorów
korzystających z programu.

3.6 Zarządzanie autoklawami
Po wybraniu zakładki „autoklawy” z okna ustawienia programu otworzy się lista zdefiniowanych autoklawów:
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W menu kontekstowym wybranego autoklawu istnieją dwie opcje: „właściwości autoklawu” oraz „usuń autoklaw
z listy”. Druga opcja służy to usunięcia wszystkich informacji o autoklawie: numeru seryjnego, nazwy oraz
numeru portu szeregowego służącego do komunikacji z autoklawem.
Po wybraniu opcji „właściwości
autoklawu” otwiera się okno ustawień autoklawu:

W pierwszym kroku należy wybrać dostępny port szeregowy z menu rozwijanego „Port”. Następnie należy
upewnić się, że autoklaw jest włączony, znajduje się w trybie czuwania oraz jest prawidłowo podłączony do
komputera za pomocą kabla szeregowego. Następnie należy kliknąć przycisk „Testuj” w celu próby nawiązania
połączenia. W przypadku prawidłowej transmisji danych program pobierze numer seryjny autoklawu.
Dodatkowo istnieje możliwość nadania nazwy autoklawowi oraz ustawienia stanu aktywny (widoczny w
programie) oraz nieaktywny (niewidoczny w programie). Ta opcja pozwala na czasowe wyłączenie autoklawu w
programie (np. na czas serwisowania sprzętu) bez konieczności usuwania wpisów konfiguracji autoklawu.
W przypadku dokonywania zmian uprzednio skonfigurowanego autoklawu program zawsze wymaga pobrania
numeru seryjnego (przycisk „Testuj”). Dzięki temu program jest w stanie zapewnić spójność bazy konfiguracji
autoklawów.

Dobre praktyki:
Przed rozpoczęciem konfiguracji autoklawów należy zamknąć wszystkie programy korzystające z portów
szeregowych (COM). W przypadku, gdy port szeregowy jest zajęty przez inny program nie będzie on dostępny
w rozwijanej liście portów, co uniemożliwi poprawną konfigurację autoklawu podłączonego do tego portu. W
przypadku, gdy program wykryje autoklaw o innym numerze seryjnym podłączonym do skonfigurowanego
portu szeregowego aplikacja wyświetli stosowny komunikat o błędzie i automatycznie przerwie komunikację z
autoklawem. Dlatego w przypadku korzystania z więcej niż jednego autoklawu zaleca się odpowiednie
oznaczenie kabli szeregowych.

3.7 Opcje programu
W zakładce „opcje programu” użytkownik może zdefiniować dwie funkcje programu: obsługę tworzenia kopii
zapasowych baz danych oraz ustawienia domyślnych opcji wydruku raportów:
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3.8 Tworzenie kopii zapasowych
Program umożliwia tworzenie kopii zapasowych baz danych, dzięki temu eliminuje się ryzyko utraty danych
procesowych na skutek awarii sprzętu, działania programów wirusowych lub usunięcia plików przez
użytkownika. W celu umożliwienia poprawnego działania należy wskazać katalog docelowy, w którym będzie
tworzona kopia zapasowa. W tym celu należy skorzystać z przycisku „…” i w oknie przeglądania folderów
wskazać istniejący katalog:

Kopia zapasowa zostanie wykonana po wciśnięciu przycisku „Utwórz kopię zapasową”. Wynikiem działania
procedury będzie utworzenie pliku .zip zawierającego wszystkie katalogi z plikami baz danych.

Dobre praktyki:
Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych najczęściej, jak jest to możliwe – np. pod koniec dnia roboczego.
Jako miejsce docelowego katalogu składowania kopii zaleca się dysk wymienny (np. USB) lub lokalizację
sieciową (jeżeli jest dostępna), która jest archiwizowana za pomocą oprogramowania korporacyjnego. Nie
zaleca się składowania kopii zapasowych na tym samym dysku twardym, na którym znajduje się program
SAPL 2.0.

3.9 Ustawienia domyślnych opcji wydruku raportów
W sekcji ustawień domyślnych opcji wydruku raportów użytkownik może zdefiniować parametry, z którymi
otwierają się raporty procesowe. Ustawienia te mogą być zmieniane w oknie otwierania raportów.

3.10 Log zdarzeń (Audit trail)
W zakładce „log zdarzeń” znajdują się wszystkie zdarzenia istotne z punktu widzenia zarządzania aplikacją:
Uruchomienia aplikacji, zarządzanie kontami użytkowników, konfiguracja autoklawów itp.:
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3.11 Rejestracja programu
W zakładce „rejestracja”
rejestracyjny:

znajdują się informacje o licencji (dla zarejestrowanego programu) lub formularz

3.12 Proces rejestracji programu
W celu zarejestrowania programu należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz zakładkę „rejestracja” w oknie opcji programu.
2. Przejdź do portalu licencyjnego korzystając z przycisku „strona www” lub wpisując adres
http://www.deville.com.pl/systec/ w oknie przeglądarki internetowej.
3. Wypełnij wszystkie wymagane pola aby uzyskać klucz aktywacyjny.
4. W oknie „rejestracja” wypełnij wszystkie pola przepisując dokładnie wszystkie dane z certyfikatu uzyskanego
na portalu licencyjnym (ważne są duże/małe znaki, spacje, myślniki itp.).
5. W przypadku podania prawidłowych danych uaktywni się przycisk „rejestracja”.
6. Naciśnij przycisk „rejestracja” aby zarejestrować program.

Więcej informacji:
Niezarejestrowana wersja programu posiada ograniczenie do 50 uruchomień. Po przekroczeniu limitu
uruchomień aplikacja zostanie zablokowana.
Wersja DEMO programu nie może zostać zarejestrowana, podlega takim samym ograniczeniom jak wersja
niezarejestrowana.
Wersja zarejestrowana posiada pełną funkcjonalność aplikacji.
Ponowna rejestracja programu jest możliwa tylko i wyłącznie na firmę/instytucję podaną na portalu
licencyjnym przy pierwszej rejestracji programu.
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4. Praca z programem
4.1 Główne menu programu
Główne menu programu składa się z przycisków oznaczonych ikonami. Poszczególne przyciski stają się aktywne
lub nieaktywne w zależności od stanu aplikacji.

4.2 Pasek stanu autoklawów
Znajdujący się na dolnej belce aplikacji pasek stanu za pomocą kolorowych ikon obrazuje stan, w jakim
znajdują się poszczególne autoklawy zdefiniowane w programie.

4.3 Ikony menu programu

Otwiera okno listy raportów.

Ustawia aktywny autoklaw nr 1. (Przycisk aktywny w przypadku, gdy skonfigurowano autoklaw nr 1)

Ustawia aktywny autoklaw nr 2. (Przycisk aktywny w przypadku, gdy skonfigurowano autoklaw nr 2)

Ustawia aktywny autoklaw nr 3. (Przycisk aktywny w przypadku, gdy skonfigurowano autoklaw nr 3)

Ustawia aktywny autoklaw nr 4. (Przycisk aktywny w przypadku, gdy skonfigurowano autoklaw nr 4)

Pokazuje/ukrywa okno wykresów dla wybranego autoklawu

Pokazuje/ukrywa okno monitorowania procesu dla wybranego autoklawu

Pokazuje/ukrywa okno zaawansowanych parametrów dla wybranego autoklawu

Otwiera okno opcji programu. (Przycisk aktywny w przypadku, gdy nie są pobierane dane z żadnego
autoklawu)

Otwiera okno informacji o programie

Otwiera w oknie przeglądarki internetowej adres portalu aplikacji

Zamyka program. (Przycisk aktywny w przypadku, gdy nie są pobierane dane z żadnego autoklawu)
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4.4 Ikony stanu autoklawów
UWAGA!
Jeżeli autoklawy są podłączone do komputera, na którym zainstalowany jest program SAPL 2.0 poprzez serwer
wirtualnych portów szeregowych (np. NPort firmy Moxa), wszystkie utworzone w nim porty szeregowe muszą
być aktywne w momencie uruchamiania programu – w przeciwnym razie program nie będzie „widział”
autoklawu podłączonego przez port, który nie był aktywny w momencie wystartowania programu.

Autoklaw wyłączony w oknie zarządzania autoklawami
Program nawiązuje połączenie z autoklawem
Nawiązane połączenie z autoklawem, oczekiwanie na rozpoczęcie procesu
Program pobiera dane procesowe z autoklawu
Błąd połączenia: zajęty port szeregowy lub rozłączenie kabla szeregowego, wyłączenie autoklawu
podczas procesu pobierania danych lub autoklaw z niezgodnym numerem seryjnym.

4.5 Otwieranie raportów
Naciśnięcie przycisku „otwórz raport” otwiera okno z listą raportów. Domyślnie otwiera się lista wszystkich
raportów. Zaznaczenie opcji „filtruj raporty” pozwala na ograniczenie listy wyświetlanych raportów
spełniających kryteria filtrowania, które wybiera się korzystając z dwóch menu rozwijalnych:

Otwarcie raportu następuje poprzez dwukrotne kliknięcie na pozycji listy raportów lub poprzez wybranie z menu
kontekstowego opcji „otwórz raport”.
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4.6 Okno raportu
Okno raportu umożliwia podgląd, zmianę ustawień, wydruk raportu oraz dodanie notatki operatorskiej do
raportu:

4.7 Ikony okna raportu
Drukuje bieżącą wersję raportu (raport tabelaryczny lub graficzny – w zależności, który widok jest
wybrany za pomocą zakładki znajdującej się na dole okna podglądu raportu)

Otwiera okno wyboru drukarki

Otwiera okno dodawania notatki operatorskiej (po dodaniu notatki okno raportu automatycznie zamknie
się w celu poprawnej synchronizacji baz danych)

Zmniejsza wielkość bieżącego widoku raportu

Dopasowuje szerokość widoku raportu do szerokości okna

Zwiększa wielkość bieżącego widoku raportu

Pokazuje poprzednią stronę raportu (dla raportów wielostronicowych)

Pokazuje następną stronę raportu (dla raportów wielostronicowych)

Zamyka okno raportu
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4.8 Opcje składników raportu oraz wybór danych do raportu
Wybór poszczególnych opcji składników raportu oraz wybór danych odnosi się tylko i wyłącznie do bieżącego
widoku raportu. Odznaczenie lub zaznaczenie opcji, zmiana ustawień będzie widoczna na bieżącym widoku
raportu i nie ma wpływu na wygląd lub zawartość raportu otwieranego w późniejszym terminie.

4.9 Okno monitoringu
Okno monitoringu umożliwia śledzenie stanu autoklawu, podstawowych parametrów programu, bieżących
wskazań parametrów procesu itp. Dostępne jest po wybraniu żądanego kanału obsługi autoklawu
(przyciski
monitoringu:

,

,

lub

). W celu otwarcia okna monitoringu należy użyć przycisku

. Widok okna

4.10 Okno wykresów
Okno wykresów dostępne jest po wybraniu żądanego kanału obsługi autoklawu (przyciski
W celu otwarcia okna wykresów należy użyć przycisku

. Widok okna wykresu:
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4.11 Okno zaawansowanych parametrów
Okno zaawansowanych parametrów dostępne jest po wybraniu żądanego kanału obsługi autoklawu (przyciski
,

,

lub

) W celu otwarcia okna wykresów należy użyć przycisku
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