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Χρησιμοποιώντας αυτό το εγχειρίδιο
1.
2.
3.
4.

5.

Το 3M™ Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή μόνο. Για να έχετε πρόσβαση στο εγχειρίδιο χρήσης,
κάντε κλικ στο [Βοήθεια] στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Εγχειρίδιο Χρήσης.
Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε στοιχείο στον Πίνακα περιεχομένων για να μεταβείτε αμέσως στη συγκεκριμένη ενότητα, ή κάντε κύλιση ή φυλλομετρήστε
το Εγχειρίδιο Χρήσης μέχρι την επιθυμητή ενότητα.
Οι ενημερώσεις του 3M Λογισμικού Μοριακής Ανίχνευσης θα περιλαμβάνουν και ενημερώσεις σε αυτό το Εγχειρίδιο Χρήσης, οι οποίες θα εγκαθίστανται
αυτόματα μαζί με τις ενημερώσεις λογισμικού.
Αυτό το Εγχειρίδιο Χρήσης περιγράφει τη λειτουργία και συμπεριφορά του 3M Λογισμικού Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης, και είναι δομημένο ώστε
να παρέχει οδηγίες βήμα-προς-βήμα για τις λειτουργικές εργασίες που εκτελούνται από τους χρήστες. Είναι οργανωμένο θεωρώντας ότι οι χρήστες
προτιμούν να κάνουν αναζήτηση στον Πίνακα περιεχομένων για μια συγκεκριμένη εργασία που θέλουν να εκτελέσουν και ακολουθούν τις οδηγίες βήμαπρος-βήμα για την εργασία αυτή.
Στις οδηγίες βήμα-προς-βήμα για τη χρήση του λογισμικού, χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το στυλ:
α. Λοξά γράμματα χρησιμοποιούνται για το όνομα ενός παραθύρου
β. Έντονα γράμματα χρησιμοποιούνται για το ακριβές κείμενο κάποιου θέματος που εμφανίζεται σε ένα παράθυρο
γ. [Έντονα γράμματα με αγκύλες] χρησιμοποιούνται για το όνομα ενός κουμπιού όπου μπορείτε να κάνετε κλικ σε ένα παράθυρο

Σκοπός χρήσης
Το 3M™ Όργανο Μοριακής Ανίχνευσης είναι σχεδιασμένο για χρήση με τις 3M™ Δοκιμασίες Μοριακής Ανίχνευσης για τη γρήγορη ανίχνευση παθογόνων σε
εμπλουτισμένα περιβαλλοντικά δείγματα, τροφίμων και κατεργασιών τροφίμων, μέσω ισοθερμικής ενίσχυσης και βιοφωταύγειας. Επικοινωνήστε με τον επίσημο
αντιπρόσωπο της 3M Food Safety για έναν τρέχοντα κατάλογο των 3M Δοκιμασιών Μοριακής Ανίχνευσης που έχουν τεκμηριωθεί για χρήση με το Όργανο Μοριακής
Ανίχνευσης. Η 3M δεν έχει σχεδιάσει ούτε τεκμηριώσει το 3M Όργανο Μοριακής Ανίχνευσης για χρήση με μοριακές δοκιμασίες τρίτων κατασκευαστών. Η μονάδα
έχει σχεδιαστεί και δοκιμαστεί για χρήση μόνο με τη μονάδα τροφοδοτικού που καθορίζεται και παρέχεται από την 3M Company. Η 3M αναμένει ότι το 3M Όργανο
Μοριακής Ανίχνευσης θα χρησιμοποιείται από τεχνικούς που έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα στη χρήση του 3M Οργάνου Μοριακής Ανίχνευσης και των 3M Δοκιμασιών
Μοριακής Ανίχνευσης. Το 3M Όργανο Μοριακής Ανίχνευσης προορίζεται για χρήση με δείγματα που έχουν υποβληθεί σε θερμική κατεργασία κατά τη διάρκεια
του βήματος λύσης της δοκιμασίας, το οποίο είναι σχεδιασμένο για την καταστροφή των οργανισμών που είναι παρόντες στο δείγμα. Δείγματα που δεν έχουν
υποβληθεί στην κατάλληλη θερμική κατεργασία κατά τη διάρκεια του βήματος λύσης της δοκιμασίας μπορούν να θεωρηθούν ως πιθανός
βιολογικός κίνδυνος και ΔΕΝ πρέπει να εισάγονται στο 3M Όργανο Μοριακής Ανίχνευσης.
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Ευθύνη του χρήστη
Ευθύνη του χρήστη
Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι να εξοικειωθούν με τις οδηγίες και τις πληροφορίες του προϊόντος. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση
www.3M.com/foodsafety, ή επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή διανομέα της 3M για περισσότερες πληροφορίες.
Κατά την επιλογή μιας μεθόδου ελέγχου, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε ότι εξωτερικοί παράγοντες, όπως μέθοδοι δειγματοληψίας, πρωτόκολλα ελέγχου,
προετοιμασία και χειρισμός δειγμάτων και η εργαστηριακή τεχνική μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα.
Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να επιλέξει οποιαδήποτε μέθοδο ή προϊόν ελέγχου, για να αξιολογήσει έναν επαρκή αριθμό δειγμάτων με τις κατάλληλες μήτρες και
μικροβιακές προκλήσεις, ώστε η επιλεγμένη μέθοδος ελέγχου να ικανοποιεί τα κριτήρια του χρήστη.
Αποτελεί επίσης ευθύνη του χρήστη να καθορίσει ότι οποιαδήποτε μέθοδος ελέγχου και αποτελέσματα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών και των
προμηθευτών του.
Όπως και με κάθε μέθοδο ελέγχου, τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος 3M Food Safety δεν συνιστούν εγγύηση της ποιότητας
των μητρών ή των διαδικασιών υπό δοκιμή.

Πληροφορίες ασφαλείας
Σημαντικές ενημερωτικές πληροφορίες
Παρακαλούμε διαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε όλες τις πληροφορίες ασφάλειας που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης πριν και κατά τη διάρκεια της
χρήσης του 3M Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης. Φυλάξετε τις παρούσες οδηγίες για μελλοντική χρήση.
Επεξήγηση των συνεπειών των προειδοποιητικών λέξεων
Υποδεικνύει επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο ή σοβαρό
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: τραυματισμό.
Υποδεικνύει επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει μικρού ή μεσαίου βαθμού τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Υποδεικνύει μια κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα καταστροφή ιδιοκτησίας μόνο.
Περίληψη των σημάνσεων του οργάνου που περιέχουν πληροφορίες ασφάλειας
Επικίνδυνη τάση

Διαβάστε τα συνοδευτικά έγγραφα

Θερμή επιφάνεια
Το σύστημα αυτό υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία WEEE 2002/96/ΕΚ.
Το προϊόν αυτό περιέχει ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά τμήματα και πρέπει να απορριφθεί ακολουθώντας την τυπική διαδικασία συλλογής
απορριμμάτων. Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους κανονισμούς της χώρας σας, σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ανακυκλώστε για να αποφύγετε περιβαλλοντική μόλυνση
Αυτό το προϊόν περιέχει ανακυκλώσιμα μέρη. Για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση - παρακαλούμε επικοινωνήστε με το
πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης της 3M για συμβουλές.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
•

•

•

•

Για να μειώσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με επικίνδυνη τάση και πυρκαγιά:
- Κρατήστε το τροφοδοτικό ορατό και προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιήστε το βύσμα στην πρίζα του τοίχου για την αποσύνδεση της
συσκευής από την κύρια τροφοδοσία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που καθορίζεται για το συγκεκριμένο προϊόν και είναι πιστοποιημένο για τη χώρα χρήσης.
- Μην αφήσετε να βραχεί το τροφοδοτικό.
- Μην κάνετε τροποποιήσεις ή εργασίες συντήρησης σε αυτό το όργανο. Αναθέστε οποιεσδήποτε εργασίες μόνο στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό
τεχνικής υποστήριξης της 3M.
- Μη χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό εάν το περίβλημά του έχει σπάσει.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το όργανο εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά. Αναθέστε οποιεσδήποτε εργασίες μόνο στο εξουσιοδοτημένο
προσωπικό τεχνικής υποστήριξης της 3M. Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά που καθορίζονται από την 3M.
Για να μειώσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε χημικές ουσίες και τους βιολογικούς κινδύνους:
- Τηρείτε πάντοτε τις τυπικές πρακτικές εργαστηριακής ασφάλειας, όπως χρήση κατάλληλης προστατευτικής ενδυμασίας και προστασίας ματιών,
όταν χρησιμοποιείτε αυτό το όργανο.
- Εκτελείτε πάντοτε τη διαδικασία απολύμανσης πριν την επιστροφή του οργάνου για σέρβις ή πριν την απόρριψη.
Για να μειώσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα που οδηγούν στην αποδέσμευση μολυσμένου
προϊόντος:
- Τοποθετείτε το όργανο σε μια στερεή, στεγνή, επίπεδη επιφάνεια, αφήνοντας περίπου 30 εκ. ελεύθερο χώρο πάνω από τη μονάδα για το άνοιγμα
της πόρτας.
- Μη χρησιμοποιείτε το όργανο όταν φαίνεται ότι το όργανο ή κάποιο εξάρτημα έχει υποστεί ζημιά.
Για να μειώσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με μόλυνση του αμπλικονίου και ψευδώς θετικά αποτελέσματα:
- Μην ανοίγετε τους δοκιμαστικούς σωλήνες αντιδραστηρίου μετά την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας.
- Απολυμαίνετε το 3M Όργανο Μοριακής Ανίχνευσης τακτικά με διάλυμα οικιακού λευκαντικού 1-5% (όγκοκατ' όγκο σε νερό) (ανατρέξτε στην
ενότητα Καθαρισμός).

ΠΡΟΣΟΧΗ
•

•
•

Για να μειώσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με έκθεση σε χημικές ουσίες:
- Διαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες ασφάλειας στα δοχεία ισοπροπανόλης και λευκαντικού και στα αντίστοιχα Φύλλα
Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS).
Για να μειώσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με περιβαλλοντική μόλυνση:
- Ακολουθείτε τους εφαρμοζόμενους κανονισμούς κατά την απόρριψη αυτής της συσκευής ή οποιουδήποτε ηλεκτρονικού εξαρτήματός της.
Για να μειώσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με θερμές επιφάνειες:
- Αποφεύγετε την άμεση επαφή με το ένθετο υποδοχής σωλήνων επωαστήρα από αλουμίνιο όταν είναι θερμό.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
•

Για να αποφύγετε καταστροφή του οργάνου:
- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως ακετόνη ή διαλυτικό για να καθαρίσετε το όργανο. Αποφεύγετε τα λειαντικά καθαριστικά.
- Καθαρίστε το εξωτερικό του οργάνου με ένα μαλακό πανί χρησιμοποιώντας σκέτο νερό ή ένα ήπιο, γενικής χρήσης ή μη λειαντικό καθαριστικό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα μέσα καθαρισμού και απολύμανσης που καθορίζονται στις παρούσες οδηγίες. Επικοινωνήστε με τον
κατασκευαστή σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας σχετικά με τη συμβατότητα αυτών των μέσων με οποιοδήποτε μέρος του εξοπλισμού.
- Αν ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν προσδιορίζεται στο παρόν εγχειρίδιο, η προστασία που παρέχεται από τον εξοπλισμό
ενδεχομένως να είναι υποβαθμισμένη.

5

EL (Eλληνικά)

Προδιαγραφές οργάνου
Ηλεκτρικές προδιαγραφές
Μοντέλο MDS100

Προδιαγραφή

Μονάδες

Τάση

24 V

VDC

Ένταση ρεύματος

2,5 A

Amp

Τροφοδοτικό

Προδιαγραφή

Μονάδες

Τάση εισόδου

100-240 V

VAC

Συχνότητα

50/60 Hz

Hertz

Μέγιστη ένταση ρεύματος εισόδου

1,5 A

Amp

Τάση εξόδου

24 V

VDC

Ένταση ρεύματος εξόδου

2,5 A

Amp

Περιβαλλοντική κατάσταση

Κατάσταση λειτουργίας

Μονάδες

Υψόμετρο

Μέγ. 2000 m

μέτρα

Θερμοκρασία λειτουργίας

15°C – 35°C

°C

Θερμοκρασία αποθήκευσης

-10°C – 60°C

°C

Σχετική υγρασία

30 – 80% χωρίς συμπύκνωση

%

Βαθμός μόλυνσης

2

Κατηγορία εγκατάστασης (υπέρταση)

II

Περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας

Για χρήση σε εσωτερικό χώρο μόνο

Προδιαγραφές οργάνου
Προδιαγραφή

Μονάδες

Μήκος

292 (11,5)

mm (in)

Πλάτος

213 (8,4)

mm (in)

Ύψος

96 (3,8)

mm (in)

Βάρος

4,3 (9,5)

Kg (lb)

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Σύνδεσμος USB 2.0 τύπου B
Αρσενικό βύσμα 2,1 mm ID 5,5 mm OD Jack
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Κανονιστικές πληροφορίες
Πρότυπα ασφαλείας

Πρότυπα EMC

IEC/EN 61010-1, 2η έκδοση

Η.Π.Α.: FCC μέρος 15 υποενότητα B

UL 61010-1

Καναδάς: ICES-003

CAN/CSA C22.2 Αρ. 61010-1

EEA: EN 61326

EIC 61010-2-081

Αυστραλία: AS/NZF 2064.1/2

Ευρωπαϊκές Οδηγίες

Σήματα Έγκρισης Οργανισμού

Οδηγία Χαμηλής Τάσης

UL (Η.Π.Α.)

Οδηγία EMC

C-UL

RoHS

CE

WEEE

FCC / IC

REACH

C-tick (ο κωδικός 3M είναι N1108)
Σχήμα CB
CCC

Πληροφορίες FCC
Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας A, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC.
Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από την επιβλαβή παρεμβολή όταν ο εξοπλισμός λειτουργεί σε εμπορικό περιβάλλον. Ο εξοπλισμός
αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν τοποθετείται και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον οδηγό εγκατάστασης
και χρήσης, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή στις ραδιοεπικοινωνίες. Ο χειρισμός του εξοπλισμού σε κατοικημένη περιοχή πιθανόν να προκαλέσει επιβλαβή
παρεμβολή, οπότε ο χρήστης θα χρειαστεί να αποκαταστήσει την παρεμβολή με δική του επιβάρυνση.

Εγκατάσταση του 3M Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης
Περιεχόμενα της συσκευασίας
3M™ Όργανο Μοριακής Ανίχνευσης MDS 100
Εξωτερικό τροφοδοτικό
Καλώδια εξωτερικού τροφοδοτικού
Καλώδιο USB (1)
3M™ Δίσκος Λογισμικού Μοριακής Ανίχνευσης (1)
3M™ Δίσκος Ταχείας Φόρτωσης Σωλήνων (1)
3M™ Ένθετο Υποδοχής Σωλήνων για Ψύξη Μοριακής Ανίχνευσης (1)
3M™ Δίσκος Υποδοχής Σωλήνων για Ψύξη Μοριακής Ανίχνευσης (1)
3M™ Εργαλείο Σφράγισης / Αποσφράγισης – Λύσης Μοριακής Ανίχνευσης (1)
3M™ Εργαλείο Σφράγισης / Αποσφράγισης – Αντιδραστηρίου Μοριακής Ανίχνευσης (1)
Στατώ Δοκιμαστικών Σωλήνων Λύσης (1)
Στατώ Δοκιμαστικών Σωλήνων Αντιδραστηρίων (1)
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Ελάχιστες απαιτήσεις υπολογιστή
• Microsoft® Windows® XP με Service Pack 3 (SP3), ή Microsoft® Windows® Vista με Service Pack 2 (SP2), ή Microsoft® Windows® 7 (32- ή 64-bit)
• 2,0 GHz Intel Pentium 4 ή παρόμοιος επεξεργαστής
• 2 GB RAM (συνιστάται 3 GB RAM)
• 20 GB ελεύθερος χώρος δίσκου
• Μονάδα δίσκου CD/DVD
• USB 2.0
Το 3M Σύστημα Μοριακής Ανίχνευσης βασίζεται στην πλατφόρμα Microsoft.NET Framework 4 και χρησιμοποιεί μια τοπική βάση δεδομένων
Microsoft SQL Server 2008 R2 Express για αποθήκευση δεδομένων. Αυτά τα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο 3M Λογισμικού Μοριακής
Ανίχνευσης και μπορούν να εγκατασταθούν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης λογισμικού εάν δεν είναι ήδη παρόντα στον υπολογιστή. Εάν
χρησιμοποιείτε υπολογιστή Windows XP, πρέπει να εγκαταστήσετε πρόσθετα στοιχεία της Microsoft προτού εγκαταστήσετε το 3M Λογισμικό
Μοριακής Ανίχνευσης. Αυτά τα στοιχεία είναι διαθέσιμα για ελεύθερη λήψη από την ιστοσελίδα της Microsoft. Ανατρέξτε στην ενότητα
Εγκατάσταση του λογισμικού στο παρόν εγχειρίδιο για περισσότερες πληροφορίες.
Αν και το Microsoft SQL 2008 R2 Express είναι ελεύθερο, έχει έναν περιορισμό μεγέθους βάσης δεδομένων. Με την πάροδο του χρόνου, αυτός ο περιορισμός
μεγέθους μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του 3M Λογισμικού Μοριακής Ανίχνευσης. Παρακαλούμε συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα της Microsoft για περισσότερες
πληροφορίες.
Το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης είναι μια εφαρμογή λογισμικού υπολογιστών Windows της Microsoft που επικοινωνεί με έως και τέσσερα (4) 3M Όργανα
Μοριακής Ανίχνευσης με σκοπό τον έλεγχο για παθογόνα στα τρόφιμα. Το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης είναι μια αυτόνομη εφαρμογή λογισμικού η οποία δεν
απαιτεί συνδεσιμότητα δικτύου για να λειτουργήσει.

Αποσυσκευασία και εγκατάσταση του οργάνου
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Το 3M Όργανο Μοριακής Ανίχνευσης παραδίδεται σε ένα κιβώτιο αποστολής μίας χρήσης. Ο 3M Δίσκος Ταχείας Φόρτωσης και τα συνδεόμενα εξαρτήματα
θερμαντήρα παραδίδονται σε ξεχωριστό κουτί εντός του κιβωτίου αποστολής.
Ανοίξτε το κιβώτιο αποστολής για να αποκαλύψετε το 3M Σύστημα Μοριακής Ανίχνευσης και τα παρελκόμενά του.
Εξετάστε το 3M Σύστημα Μοριακής Ανίχνευσης και τα παρελκόμενά του για ζημιές.
Εγκαταστήστε το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης στον υπολογιστή σας προτού συνδέσετε το 3M Όργανο Μοριακής Ανίχνευσης στον υπολογιστή. Ανοίξτε το
λογισμικό αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Ανατρέξτε στην ενότητα αυτού του εγχειριδίου σχετικά με την εγκατάσταση του λογισμικού.
Ανασηκώστε το όργανο από το κιβώτιο αποστολής και τοποθετήστε το όργανο στη μόνιμη θέση του σε μια επίπεδη επιφάνεια.
Αφαιρέστε το συνδεόμενο θερμαντήρα και τον 3M Δίσκο Ταχείας Φόρτωσης από το κιβώτιο αποστολής και τοποθετήστε τα δίπλα στο όργανο.

3M Δίσκος Ταχείας Φόρτωσης

Συνδεόμενος θερμαντήρας
3M Όργανο Συστήματος
Μοριακής Ανίχνευσης
7.
8.

Χρησιμποιήστε μια πετσέτα μίας χρήσης ελαφρά υγραμένη με ΑΙ (απεσταγμένο ή απιονισμένο νερό) για να σκουπίσετε απαλά τυχόν σκόνη ή σκουπιδάκια από τις
εσωτερικές επιφάνειες του οργάνου.
Χρησιμοποιήστε μια στεγνή πετσέτα μίας χρήσης για να σκουπίσετε τις εσωτερικές επιφάνειες του οργάνου.
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9.

Αφήστε τις εσωτερικές επιφάνειες του οργάνου να στεγνώσουν με τον αέρα για τουλάχιστον 1 ώρα. Μην επανασυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος και το καλώδιο
USB εάν δεν έχετε αφήσει το όργανο να στεγνώσει με τον αέρα για τουλάχιστον 1 ώρα.
10. Εισάγετε το συνδεόμενο θερμαντήρα μέσα στο όργανο και ευθυγραμμίστε τις τρεις βίδες με τις οπές. Εάν ο συνδεόμενος θερμαντήρας βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο
με το όργανο, έχει τοποθετηθεί σωστά. Εάν ο συνδεόμενος θερμαντήρας έχει κλίση 45 μοιρών, έχει τοποθετηθεί ανάποδα και πρέπει να επανατοποθετηθεί έτσι
ώστε να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το όργανο.

3M Δίσκος Ταχείας Φόρτωσης

3M Όργανο Συστήματος
Μοριακής Ανίχνευσης
11. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να στρίψετε τις τρεις βίδες Phillips στο συνδεόμενο θερμαντήρα δεξιόστροφα κατά ένα τέταρτο της στροφής, για να
προσαρτήσετε το συνδεόμενο θερμαντήρα στο όργανο.

12. Απαιτείται τουλάχιστον 40,6 cm (16 in) ελεύθερος χώρος πάνω από την επιφάνεια του πάγκου, προκειμένου να είναι δυνατό το άνοιγμα του καπακιού του οργάνου
για την εισαγωγή ή αφαίρεση του 3M Δίσκου Ταχείας Φόρτωσης.
13. Επιλέξτε το κατάλληλο καλώδιο εξωτερικού τροφοδοτικού για την περιοχή σας, και συνδέστε το καλώδιο στο παρεχόμενο από την 3M εξωτερικό τροφοδοτικό.
14. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοτικού στη θύρα ρεύματος του 3M Οργάνου Μοριακής Ανίχνευσης στον πίσω πίνακα του οργάνου, και συνδέστε το βύσμα πρίζας του
καλωδίου τροφοδοτικού σε μια γειωμένη πρίζα εναλλασσόμενου (AC) ρεύματος (100-240VAC +/- 10%). Το τροφοδοτικό ή/και το βύσμα τροφοδοτικού πρέπει να
είναι εύκολα προσβάσιμα για γρήγορη αποσύνδεση.
15. Εισάγετε το καλώδιο USB στη θύρα USB 2.0 του 3M Οργάνου Μοριακής Ανίχνευσης στον πίσω πίνακα του οργάνου, και συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη
θύρα USB 2.0 του υπολογιστή σας.
16. Ενεργοποιήστε το 3M Όργανο Μοριακής Ανίχνευσης χρησιμοποιώντας το διακόπτη On/Off που βρίσκεται στον πίσω πίνακα του οργάνου.
17. Τα Windows ανιχνεύουν την παρουσία μιας νέας συσκευής και εγκαθιστούν αυτόματα το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής για τη νέα συσκευή. Τα Windows 7 και
Windows Vista απαιτούν να εγκρίνετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης, αλλά τα Windows XP δεν απαιτούν την έγκρισή σας.
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Εγκατάσταση του λογισμικού
Το 3M Λογισμικό Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης παρέχεται μαζί με το Microsoft.NET Framework 4 και το Microsoft SQL Server 2008 R2 Express. Για να
εγκαταστήσετε το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης, πρέπει να συνδεθείτε στα Windows ως διαχειριστής ή να ανήκετε στην ομάδα Διαχειριστών.
Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Windows XP ή Vista, πρέπει να εγκαταστήσετε τα ακόλουθα στοιχεία της Microsoft προτού εγκαταστήσετε το 3M
Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης. Αυτά τα στοιχεία είναι διαθέσιμα για ελεύθερη λήψη από την ιστοσελίδα της Microsoft. Αυτά τα στοιχεία είναι
διαθέσιμα σε πολλαπλές γλώσσες και είτε σε 32 είτε σε 64 bit, επομένως κάντε λήψη της έκδοσης που είναι κατάλληλη για τον υπολογιστή σας.
•
•
•
•
•
•

Windows XP με SP3
Windows Vista με SP2
Windows PowerShell 1.0
Windows PowerShell 2.0
Windows Installer 4.5
.NET Framework 3.5 SP1

Προτού χρησιμοποιήσετε το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης, απενεργοποιήστε τα χαρακτηριστικά διαχείρισης ισχύος των Windows όπως
Sleep (Ύπνος) ή Hibernate (Νάρκη) έτσι ώστε να αποφύγετε τον τυχαίο τερματισμό του λογισμικού και οποιωνδήποτε ενεργών διαδικασιών.
Μην αποσυνδεθείτε από τα Windows ούτε να αλλάξετε λογαριασμούς χρήστη των Windows ενόσω είναι ενεργή μια διαδικασία, διότι κάτι
τέτοιο θα προκαλέσει τερματισμό της διαδικασίας.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Εισάγετε τον 3M Δίσκο Λογισμικού Μοριακής Ανίχνευσης στη μονάδα δίσκου CD/DVD του υπολογιστή σας.
Χρησιμοποιήστε το Windows Explorer για να πλοηγηθείτε στη μονάδα δίσκου και κάντε διπλό κλικ στο 3M.Mds.exe για να εκκινήσετε τον οδηγό εγκατάστασης.
Σημείωση: Για Windows Vista και 7, πρέπει να κάνετε δεξί κλικ στο 3M.Mds.exe και να επιλέξετε Run as administrator (Εκτέλεση ως διαχειριστής) για να
εκκινήσετε τον οδηγό εγκατάστασης.
Ο οδηγός εγκατάστασης εμφανίζει το παράθυρο Εγκατάσταση του 3M Λογισμικού Μοριακής Ανίχνευσης. Μπορεί να χρειαστούν λίγα λεπτά για να εμφανιστεί αυτό
το παράθυρο. Κάντε κλικ στο [Επόμενο] για να συνεχίσετε.
Διαβάστε την Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της 3M, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί [Συμφωνώ] για να αποδεχθείτε την Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της
3M και να συνεχίσετε με τον οδηγό εγκατάστασης.

.
Ο οδηγός εγκατάστασης ελέγχει τη ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή σας για τα στοιχεία λογισμικού που απαιτούνται για το 3M Σύστημα Μοριακής
Ανίχνευσης. Ο πρώτος έλεγχος είναι για το Microsoft.NET Framework 4. Εάν δεν είναι παρόν, ο οδηγός εγκατάστασης εκκινεί τη διαδικασία εγκατάστασης του
.NET 4. Το παρόν εγχειρίδιο δεν περιγράφει ολόκληρη τη διαδικασίαεγκατάστασης του .NET. Για περισσότερες πληροφορίες για το σκοπό, το περιεχόμενο και
τη διαδικασία εγκατάστασης για το στοιχείο Microsoft.NET 4, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com και κάντε αναζήτηση για το μεμονωμένο
πρόγραμμα εγκατάστασης .NET Framework 4.
Το πρόγραμμα εγκατάστασης του .NET ξεκινά με το παράθυρο Εγκατάσταση του Microsoft.NET Framework 4 (Εγκατάσταση του Microsoft.NET Framework 4).
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7.

Διαβάστε τους όρους άδειας χρήσης της Microsoft, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου I have read and accept the license terms (Έχω διαβάσει
και αποδέχομαι τους όρους άδειας χρήσης) για να αποδεχθείτε τους όρους άδειας χρήσης της Microsoft, και κάντε κλικ στο κουμπί [Install] (Εγκατάσταση).

8.

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, μπορεί να απαιτείται επανεκκίνηση του υπολογιστή. Στην περίπτωση αυτή, κλείστε τον οδηγό εγκατάστασης, επανεκκινήστε
τον υπολογιστή, και στη συνέχεια επαναλάβετε τα βήματα 2-4.
Στην οθόνη SQL Server setup (Εγκατάσταση SQL Server), επιλέξτε Install Microsoft SQL Server 2008 R2 Express (Εγκατάσταση Microsoft SQL Server 2008
R2 Express) για μια νέα εγκατάσταση του SQL Server. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα Microsoft SQL Server και τους περιορισμούς τους,
παρακαλούμε συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα της Microsoft στη διεύθυνση http://www.microsoft.com/sqlserver.
Σημείωση: Εάν ένας διακομιστής SQLMDS είναι ήδη παρών στον υπολογιστή σας (π.χ. εάν κάνετε επανεγκατάσταση ή αναβάθμιση του λογισμικού), επιλέξτε Use
existing SQL Server (Χρήση του υπάρχοντα SQL Server) και μεταβείτε στο βήμα

9.
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10. Όταν ανοίξει το SQL Server Installation Center (Κέντρο εγκατάστασης SQL Server), επιλέξτε [New installation or add features to an existing installation]
(Νέα εγκατάσταση ή προσθήκη δυνατοτήτων στην υπάρχουσα εγκατάσταση) και κάντε κλικ στο [Next] (Επόμενο).

.
11. Διαβάστε και αποδεχθείτε την άδεια χρήσης του SQL Server.
12. Στην οθόνη Feature Selection (Επιλογή δυνατοτήτων), κάντε κλικ στο [Next] (Επόμενο) για να αποδεχθείτε τις προεπιλεγμένες Instance Features (Δυνατότητες
παρουσίας), Shared Features (Κοινόχρηστες δυνατότητες), και θέση καταλόγου. Μην καταργείτε την επιλογή οποιωνδήποτε δυνατοτήτων.

13. Στην οθόνη Instance Configuration (Ρύθμιση παραμέτρων παρουσίας), κάντε κλικ στο [Next] (Επόμενο) για να αποδεχθείτε την παρουσία με το όνομα SQLMDS
και τον προεπιλεγμένο ριζικό κατάλογο.
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14. Στην οθόνη Server Configuration (Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή), επιλέξτε NT AUTHORITY\SYSTEM για το πεδίο Account Name (Όνομα λογαριασμού) για το
SQL Server Database Engine (Μηχανή βάσης δεδομένων SQL Server). Δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης. Κάντε κλικ στο [Επόμενο] για να συνεχίσετε.

	
  

15. Κάντε κλικ στο [Next] (Επόμενο) για να αποδεχθείτε την προεπιλεγμένη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας των Windows. Κάντε κλικ στο [Add] (Προσθήκη) για να
καθορίσετε πρόσθετους χρήστες, εάν είναι απαραίτητο. Κάντε κλικ στο [Next] (Επόμενο) στην επόμενη οθόνη για να εκκινήσετε την εγκατάσταση. Εμφανίζεται
μια οθόνη προόδου εγκατάστασης.

16. Μετά από την επιτυχή εγκατάσταση, ο οδηγός εγκατάστασης εμφανίζει ένα μήνυμα ολοκλήρωσης. Κάντε κλικ στο κουμπί [Close] (Κλείσιμο).
17. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, μπορεί να απαιτείται επανεκκίνηση του υπολογιστή. Στην περίπτωση αυτή, κλείστε τον οδηγό εγκατάστασης, επανεκκινήστε
τον υπολογιστή, και στη συνέχεια επαναλάβετε τα βήματα 2-4.
18. Στην οθόνη εγκατάστασης του SQL Server, επιλέξτε Χρήση υπάρχοντος SQL Server και κάντε κλικ στο [Next] (Επόμενο).
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19. Στην οθόνη Database Connection Settings (Ρυθμίσεις σύνδεσης βάσης δεδομένων), το Server Name (Όνομα διακομιστή) θα συμπληρωθεί αυτόματα. Αυτή η
οθόνη μπορεί να είναι κενή για μερικά δευτερόλεπτα. Κάντε κλικ στο Επόμενο για να αποδεχθείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτός εάν έχετε ειδικό λόγο για να
τις επεξεργαστείτε.
20. Κάντε κλικ στο κουμπί [Δοκιμή σύνδεσης] για να επαληθεύσετε ότι το Όνομα διακομιστή είναι σωστό. Εάν η δοκιμή αποτύχει, εισάγετε
<Computer_Name>\SQLMLDS ως το Όνομα διακομιστή. Μπορείτε να βρείτε την τιμή για <Computer_Name> ακολουθώντας αυτά τα βήματα:
α. Κάντε κλικ στο Start (Έναρξη) στην επιφάνεια εργασίας των Windows
β. Επιλέξτε My Computer (Ο υπολογιστής μου)
γ. Επιλέξτε View Computer Information (Προβολή πληροφοριών υπολογιστή)
δ. Επιλέξτε την καρτέλα Computer Name (Όνομα υπολογιστή)
Σημείωση: Εάν είναι παρούσα στον υπολογιστή μια βάση δεδομένων Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης (π.χ. εάν κάνετε επανεγκατάσταση ή αναβάθμιση του
λογισμικού), επιλέγεται κατά προεπιλογή το Use existing database (Χρήση υπάρχουσας βάσης δεδομένων) για τη σύνδεση στην υπάρχουσα βάση δεδομένων
Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης και τη διατήρηση των δεδομένων. Εάν δεν επιλεχθεί αυτή η επιλογή και θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων,
βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε το πλαίσιο ελέγχου Use existing database (Χρήση υπάρχουσας βάσης δεδομένων) και επιλέγετε τη βάση δεδομένων Mds για χρήση
από την πτυσσόμενη λίστα. Εάν είναι παρούσα μια βάση δεδομένων 3M Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης, αλλά θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα βάση δεδομένων,
καταργήστε την επιλογή αυτής της ρύθμισης. Αυτό θα διαγράψει όλα τα δεδομένα στην υπάρχουσα βάση δεδομένων, επομένως βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει
αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων πριν από το βήμα αυτό.

21. Ο οδηγός εγκατάστασης σάς ζητά το όνομα και τη διεύθυνσή σας. Αυτές οι πληροφορίες είναι υποχρεωτικές.
22. Ρυθμίστε έναν αρχικό χρήστη Διαχειριστή. Αυτό είναι υποχρεωτικό. Εισάγετε όλες τις πληροφορίες που παρατίθενται παρακάτω, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο
κουμπί [Επόμενο]. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.
α. Εισάγετε ένα πλήρες όνομα για το χρήστη διαχειριστή στο πεδίο Πλήρες όνομα. Επιτρέπεται οποιαδήποτε συμβολοσειρά κειμένου.
β. Εισάγετε το όνομα χρήστη που θα χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση στο πεδίο Όνομα χρήστη. Επιτρέπεται οποιαδήποτε συμβολοσειρά κειμένου. Το
όνομα χρήστη δεν έχει διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
γ. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης στο πεδίο Κωδικός πρόσβασης. Επιτρέπεται οποιαδήποτε συμβολοσειρά κειμένου. Ο κωδικός πρόσβασης έχει
διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
δ. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης ξανά για να τον επιβεβαιώσετε στο πεδίο Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης και η
επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης που εισάγετε πρέπει να είναι ίδια.
Σημείωση: Μετά την εγκατάσταση, ο κωδικός πρόσβασης δεν μπορεί να ανακτηθεί εάν ξεχαστεί. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, πρέπει να
επανεγκαταστήσετε το λογισμικό Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης και να δημιουργήσετε μια νέα βάση δεδομένων.
Το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης δεν επιβάλλει περιορισμούς στη δομή των ονομάτων σύνδεσης ή των κωδικών πρόσβασης. Εάν η ασφάλεια είναι σημαντική,
συνιστούμε θερμά να ακολουθείτε τις βέλτιστες πρακτικές ασφαλούς ονόματος και κωδικού πρόσβασης. Τόσο η IBM όσο και η Microsoft πρέχουν ελεύθερες οδηγίες
βέλτιστης πρακτικής ασφάλειας. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.ibm.com/developerworks ή http://technet.microsoft.com για περισσότερες πληροφορίες.
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23. Κάντε κλικ στο [Next] (Επόμενο) για να συνεχίσετε με τον οδηγό εγκατάστασης.
24. Επιλέξτε μια μορφή για το προεπιλεγμένο αναγνωριστικό διαδικασίας. Οι διαθέσιμες μορφές του προεπιλεγμένου αναγνωριστικού διαδικασίας περιλαμβάνουν
όλες την τρέχουσα ημερομηνία συνοδευόμενη από έναν αύξοντα αριθμό δημιουργίας. Η μορφή ημερομηνίας είναι μήνας με δύο ψηφία, ημέρα με δύο ψηφία
και έτος με δύο ή τέσσερα ψηφία. Ο αύξων αριθμός δημιουργείται από το σύστημα και μπορεί να είναι ένας μονοψήφιος, διψήφιος ή τριψήφιος αριθμός μέσα σε
παρενθέσεις, παύλες ή κάτω παύλες.

25. Κάντε κλικ στο [Επόμενο] για να συνεχίσετε με τον οδηγό εγκατάστασης.
26. Το λογισμικό παρέχει προαιρετικά, προσαρμοζόμενα πεδία που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή δειγμάτων. Οι προεπιλεγμένες τιμές για τα συγκεκριμένα
πεδία παρατίθενται σε αυτόν τον πίνακα. Μπορείτε να αποδεχθείτε τις προεπιλεγμένες τιμές κάνοντας κλικ στο [Επόμενο] στο παράθυρο Ρύθμιση παραμέτρων
πεδίων πελάτη, ή μπορείτε να προσαρμόσετε αυτά τα πεδία χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές.
Σημείωση : Εκτός από την επιλογή «Εμφάνιση», δεν θα μπορείτε να προσαρμόσετε αυτά τα πεδία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκατάστασης.
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Πεδία δειγμάτων

Όνομα Πεδίου

Τύπος πεδίου

Τιμές πεδίου

Εμφάνιση

Πεδίο 1

Τύπος δείγματος

Λίστα

Ανεπεξέργαστο
Επεξεργασμένο
Περιβαλλοντικό

Εμφάνιση

Πεδίο 2

Περιγραφή

Κείμενο

Εμφάνιση

Πεδίο 3

Προϊόν

Κείμενο

Εμφάνιση

Πεδίο 4

Μάρκα

Κείμενο

Εμφάνιση

Πεδίο 5

Αριθμός παρτίδας

Κείμενο

Εμφάνιση

Πεδίο 6

Γραμμή

Κείμενο

Εμφάνιση

Πεδίο 7

Πελάτης

Κείμενο

Εμφάνιση

27. Για να τροποποιήσετε οποιοδήποτε από τα προεπιλεγμένα πεδία, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες.
α. Χρησιμοποιήστε το πτυσσόμενο μενού Πεδίο για να επιλέξετε το πεδίο που θέλετε να τροποποιήσετε. Υπάρχουν συνολικά επτά πεδία.
β. Εισάγετε το νέο όνομα πεδίου στο πεδίο Όνομα πεδίου.
γ. Χρησιμοποιήστε το πτυσσόμενο μενού Τύπος πεδίου για να επιλέξετε τον τύπο πεδίου.
i. Κείμενο – Μπορείτε να εισάγετε οποιοδήποτε κείμενο ελεύθερης μορφής σε ένα πεδίο κειμένου.
ii. Λίστα – Πρέπει να επιλέξετε μια τιμή πεδίου από μια προκαθορισμένη λίστα για ένα πεδίο λίστας.
δ. Εάν έχετε επιλέξει Λίστα στο προηγούμενο βήμα, εισάγετε τα στοιχεία για την προκαθορισμένη λίστα στο πεδίο Τιμές πεδίου. Μπορείτε να προσθέσετε
τιμές πεδίου στη λίστα τιμών πεδίου αφού κάνετε κλικ στο [Επόμενο] σε αυτό το παράθυρο Ορισμός προσαρμοσμένων πεδίων και να ολοκληρώσετε
την εγκατάσταση. Ωστόσο, δεν μπορείτε να αφαιρέσετε τιμές πεδίου από τη λίστα τιμών πεδίου αφού κάνετε κλικ στο Επόμενο σε αυτό το παράθυρο
Ορισμός προσαρμοσμένων πεδίων (βήμα 29 παρακάτω) και να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
για να προσθέσετε μια τιμή πεδίου. Αυτό ανοίγει ένα πλαίσιο κειμένου (φαίνεται στα
ε. Κάντε κλικ στο εικονίδιο
δεξιά) όπου εισάγετε τη νέα τιμή πεδίου.
.
στ. Αποδεχθείτε τη νέα τιμή πεδίου που καταχωρήσατε κάνοντας κλικ στο εικονίδιο
ζ. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Show (Εμφάνιση) για να εμφανίσετε το επιλεγμένο πεδίο ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Show (Εμφάνιση) για να
αποκρύψετε το επιλεγμένο πεδίο. Εάν ένα πεδίο είναι κρυφό, δεν χρησιμοποιείται στον ορισμό δειγμάτων ή στην παραγωγή αναφοράς. Αυτό μπορεί
επίσης να αλλάξει μετά την εγκατάσταση.
28. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για καθένα από τα πεδία που θέλετε να αλλάξετε.
29. Κάντε κλικ στο κουμπί [Επόμενο] όταν ολοκληρώσετε την προσαρμογή αυτών των πεδίων.
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30. Στην οθόνη Επιλογές εισαγωγής/εξαγωγής, μπορείτε να επιλέξετε τις προεπιλεγμένες θέσεις για την εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων. Αυτό μπορεί επίσης να αλλάξει
μετά την εγκατάσταση, στο μενού Administration>Import and Export Options (Διοίκηση>Εισαγωγή και Επιλογές εξαγωγής).

31. Στις επόμενες τρεις οθόνες, ο οδηγός εγκατάστασης σάς ζητά το Φάκελο προορισμού, τις θέσεις για Συντομεύσεις εφαρμογής και το φάκελο μενού Έναρξης.
Μπορείτε να τροποποιήσετε τις προεπιλογές για τα πεδία αυτά, εάν είναι απαραίτητο. Εάν δεν έχετε ειδικό λόγο να τροποποιήσετε αυτά τα πεδία, συνιστώνται οι
προεπιλεγμένες τιμές. Κάντε κλικ στο [Επόμενο] για να προχωρήσετε σε κάθε οθόνη.
α. Φάκελος προορισμού – Αυτός είναι ο ριζικός κατάλογος εγκατάστασης για το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης.
β. Συντομεύσεις εφαρμογής MDS – Αυτές είναι οι θέσεις όπου ο οδηγός εγκατάστασης θα τοποθετήσει τις συντομεύσεις του 3M Λογισμικού Μοριακής
Ανίχνευσης.
γ. Φάκελος μενού Έναρξη – Αυτή είναι η θέση εντός του μενού Έναρξη όπου ο οδηγός εγκατάστασης θα τοποθετήσει τη συντόμευση λογισμικού
εφαρμογής του 3M Λογισμικού Μοριακής Ανίχνευσης.
32. Κάντε κλικ στο [Εγκατάσταση] στο παράθυρο Επιλογή φακέλου μενού Έναρξη, για να εκκινήσετε την εγκατάσταση. Εμφανίζεται μια γραμμή προόδου.
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33. Κάντε κλικ στο [Finish] (Τέλος) όταν ο οδηγός εγκατάστασης εμφανίσει το παράθυρο Completing the 3M Molecular Detection Software Setup Wizard (Ολοκλήρωση του
οδηγού εγκατάστασης 3M Λογισμικού Μοριακής Ανίχνευσης).

Λειτουργία του 3M Λογισμικού Μοριακής Ανίχνευσης
Προτού χρησιμοποιήσετε το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης, απενεργοποιήστε τα χαρακτηριστικά διαχείρισης ισχύος
των Windows όπως Sleep (Ύπνος) ή Hibernate (Νάρκη) έτσι ώστε να αποφύγετε τον τυχαίο τερματισμό του λογισμικού και
οποιωνδήποτε ενεργών διαδικασιών.
Μην αποσυνδεθείτε από τα Windows ούτε να αλλάξετε λογαριασμούς χρήστη των Windows ενόσω είναι ενεργή μια διαδικασία,
διότι κάτι τέτοιο θα προκαλέσει τερματισμό της διαδικασίας.
Σύνδεση
1.

Για να εκκινήσετε το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης, μεταβείτε στο Start Menu (μενού «Έναρξη») των Windows, επιλέξτε Programs (Προγράμματα), στη

2.
3.

συνέχεια επιλέξτε 3M Σύστημα Μοριακής Ανίχνευσης, ή κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο
που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας Microsoft Windows.
Εισάγετε το προσωπικό σας όνομα χρήστη στο πεδίο Όνομα χρήστη και εισάγετε τον προσωπικό σας Κωδικό πρόσβασης.
Για να επιλέξετε μια γλώσσα για τη διεπαφή χρήστη διαφορετική από την προεπιλεγμένη γλώσσα (Αγγλικά), χρησιμοποιήστε το πτυσσόμενο μενού Γλώσσα για να
επιλέξετε τη γλώσσα για τη διεπαφή χρήστη.

Οθόνη σύνδεσης
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Χρήση της αρχικής σελίδας
1.

Το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης εμφανίζει το παράθυρο «Αρχική σελίδα» αφού έχετε συνδεθεί με επιτυχία. Μπορείτε να επιλέξετε και να εκτελέσετε τις
ακόλουθες λειτουργίες από την «Αρχική σελίδα» κάνοντας κλικ στο κείμενο δίπλα στα εικονίδια.
• Ρύθμιση νέας διαδικασίας – Δημιουργία νέου ορισμού διαδικασίας
• Έναρξη ρυθμισμένων διαδικασιών – Έναρξη διαδικασίας που είχε οριστεί προηγουμένως
• Προβολή αποτελεσμάτων διαδικασίας – Προβολή των αποτελεσμάτων από μια διαδικασία που είχε εκτελεστεί προηγουμένως
• Παραγωγή αναφορών – Δημιουργία διαφόρων τυπικών αναφορών ή αναζήτηση αποτελεσμάτων στη βάση δεδομένων
• Διοίκηση – Διαχειριστείτε και ρυθμίστε τις παραμέτρους του λογισμικού του 3M Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης
• Εγχειρίδιο Χρήσης – Ανοίξτε το 3M Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης (παρόν έγγραφο).

2.
3.

Εάν θέλετε να κλείσετε την αρχική σελίδα, κάντε κλικ στο εικονίδιο κλεισίματος στην καρτέλα «Αρχική σελίδα».
Μπορείτε να ανοίξετε την «Αρχική σελίδα» οποιαδήποτε στιγμή.
α. Επιλέξτε [Προβολή] στη γραμμή μενού.
β. Επιλέξτε Αρχική σελίδα. Η αρχική σελίδα με τη συμπτυσσόμενη πλευρική εργαλειοθήκη, το κύριο μενού και τη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται
παρακάτω.

Αρχική σελίδα

Χρήση της συμπτυσσόμενης πλευρικής εργαλειοθήκης
1.
2.

Επιλέξτε [Προβολή] στη γραμμή μενού.
Επιλέξτε Μενού πλευρικής εργαλειοθήκης για να εμφανίσετε το κουμπί «Πλευρική εργαλειοθήκη» σε όλα τα παράθυρα ανεξάρτητα από την ενεργή καρτέλα.
Το «Μενού πλευρικής εργαλειοθήκης» είναι ένα χαρακτηριστικό εναλλαγής, το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε να το ενεργοποιήσετε επιλέγοντάς το και να το
απενεργοποιήσετε επιλέγοντάς το ξανά. Εάν εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου δίπλα στην επιλογή «Μενού πλευρικής εργαλειοθήκης» στο μενού «Προβολή», το
χαρακτηριστικό είναι ενεργοποιημένο. Εάν δεν εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου δίπλα στην επιλογή «Μενού πλευρικής εργαλειοθήκης» στο μενού «Προβολή», το
χαρακτηριστικό είναι απενεργοποιημένο.

3.

Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο κουμπί «Πλευρική εργαλειοθήκη»

4.

Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί «Αυτόματη απόκρυψη»
αυτόματης απόκρυψης.

για να ανοίξτε τη συμπτυσσόμενη πλευρική εργαλειοθήκη.

δίπλα στο κουμπί εξόδου στην πλευρική εργαλειοθήκη για να κάνετε εναλλαγή της λειτουργίας
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5.

Από τη συμπτυσσόμενη πλευρική εργαλειοθήκη, μπορείτε να επιλέξετε και να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες κάνοντας κλικ στο κείμενο δίπλα στα
εικονίδια.
• Ρύθμιση νέας διαδικασίας – Δημιουργία νέου ορισμού διαδικασίας
• Έναρξη ρυθμισμένων διαδικασιών – Έναρξη διαδικασίας που είχε οριστεί προηγουμένως
• Προβολή αποτελεσμάτων διαδικασίας – Προβολή των αποτελεσμάτων από μια διαδικασία που είχε εκτελεστεί προηγουμένως
• Παραγωγή αναφορών – Δημιουργία διαφόρων αναφορών για δείγματα, κιτ δοκιμασίας, διαδικασίες και όργανα
• Διαχείριση δειγμάτων – Δημιουργία και τροποποίηση ορισμών δειγμάτων
• Διαχείριση κιτ δοκιμασίας – Δημιουργία και τροποποίηση ορισμών κιτ δοκιμασίας

Χρήση της γραμμής μενού
Η γραμμή μενού είναι διαθέσιμη κάθε στιγμή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή μενού για να εκτελέσετε τις περισσότερες εργασίες στο λογισμικό εφαρμογής
του 3M Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης. Τα στοιχεία μενού με πλάγια γραφή περιορίζονται σε χρήστες Διαχειριστές.
1.
2.

Κάντε κλικ στο στοιχείο στη γραμμή μενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Κάντε κλικ στο στοιχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο επικαλυπτόμενο μενού που εμφανίζεται.
Στοιχείο γραμμής μενού
Περιγραφή
Αρχείο
Νέα διαδικασία
Δημιουργία ορισμού νέας διαδικασίας
Άνοιγμα διαδικασιών…
Αναζήτηση για διαδικασίες που έχουν οριστεί προηγουμένως
Φόρτωση προτύπου διαδικασίας…
Δημιουργία διαδικασίας από αποθηκευμένο πρότυπο
Αποθήκευση διαδικασίας
Αποθήκευση του ορισμού διαδικασίας
Αποθήκευση διαδικασίας ως πρότυπο…
Αποθήκευση του ορισμού διαδικασίας ως πρότυπο
Εκτύπωση…
Εκτύπωση του ορισμού διαδικασίας
Αποσύνδεση…
Αποσύνδεση από το λογισμικό, εμφάνιση της οθόνης σύνδεσης
Έξοδος
Έξοδος από το λογισμικό
Διαχείριση
Δείγματα…
Δημιουργία και διαχείριση ορισμών δειγμάτων
Κιτ δοκιμασίας…
Δημιουργία και διαχείριση ορισμών κιτ δοκιμασίας
Αναφορές
Αποτελέσματα αναζήτησης…
Αναφορά των αποτελεσμάτων δοκιμασίας σε πολλαπλές διαδικασίες
Δείγματα…
Αναφορά όλων των δειγμάτων που ορίζονται στο σύστημα
Κιτ δοκιμασίας…
Αναφορά όλων των κιτ δοκιμασίας που ορίζονται στο σύστημα
Ολοκληρωμένες διαδικασίες…
Αναφορά όλων των διαδικασιών που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία
Χρήστες…
Αναφορά όλων των χρηστών που ορίζονται στο σύστημα
Αποτελέσματα αυτοελέγχου οργάνου…
Αναφορά διαγνωστικών του οργάνου
Αρχείο καταγραφής θερμοκρασίας οργάνου…
Αναφορά των ενδείξεων θερμοκρασίας της διαδικασίας
Διοίκηση
Χρήστες…
Δημιουργία και διαχείριση χρηστών
Όργανα…
Διαχείριση των γνωστών οργάνων
Αλλαγή των ορισμένων από το χρήστη πεδίων «Δείγμα» και «Κιτ
Ρύθμιση παραμέτρων πεδίων…
διαδικασίας»
Επιλογές εισαγωγής και εξαγωγής…
Ρύθμιση των επιλογών για εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων
Αρχείο καταγραφής ελέγχου…
Αναφορά της δραστηριότητας του χρήστη
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης…
Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης του ενεργού χρήστη
Επιλογές…
Πρόσθετες επιλογές διαχειριστή
Προβολή
Αρχική σελίδα
Εμφάνιση της αρχικής σελίδας
Πλευρική εργαλειοθήκη
Εμφάνιση/απόκρυψη της πλευρικής εργαλειοθήκης
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Βοήθεια
Εγχειρίδιο Χρήσης
Πληροφορίες για το 3M
Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης

Εμφάνιση του Εγχειριδίου Χρήσης
Εμφάνιση της οθόνης «Πληροφορίες για»

Χρήση της γραμμής κατάστασης
1.

Το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης εμφανίζει μια γραμμή κατάστασης στο κάτω μέρος του κύριου παραθύρου του λογισμικού. Αυτή η γραμμή κατάστασης
περιέχει τρία στοιχεία. Από αριστερά προς τα δεξιά, αυτά τα στοιχεία είναι:
1. Τρέχων χρήστης – Όνομα χρήστη του χρήστη που είναι συνδεδεμένος εκείνη τη στιγμή.
2. Κατάσταση οργάνου – Κατάσταση των 3M Οργάνων Μοριακής Ανίχνευσης που είναι συνδεδεμένα στο σύστημα εκείνη τη στιγμή. Ανατρέξτε στην
ενότητα αυτού του εγχειριδίου σχετικά με την παρακολούθηση της κατάστασης των οργάνων για περισσότερες πληροφορίες.
3. Μήνυμα κατάστασης – Πληροφοριακά μηνύματα συστήματος.

Τερματισμός του λογισμικού
1.

2.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν από δύο τρόπους για να τερματίσετε το λογισμικό.
α. Επιλέξτε [Αρχείο] στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Έξοδος
β. Κάντε κλικ στο κουμπί κλεισίματος
Ο τερματισμός του λογισμικού αποσυνδέει τον τρέχοντα χρήστη, τερματίζει οποιεσδήποτε ενεργές διαδικασίες δοκιμής (απαιτείται επιβεβαίωση), θέτει όλες τις
συνδεδεμένες συσκευές σε κατάσταση αναμονής, και τερματίζει το λογισμικό.

Αποσύνδεση
1.
2.
3.

Επιλέξτε [Αρχείο] στη γραμμή μενού και στη συνέχεια επιλέξτε Αποσύνδεση…
Το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης εμφανίζει το παράθυρο σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα αυτού του εγχειριδίου σχετικά με τη σύνδεση για περισσότερες
πληροφορίες.
Η αποσύνδεση από το λογισμικό αποσυνδέει τον τρέχοντα χρήστη, τερματίζει οποιεσδήποτε ενεργές διαδικασίες δοκιμής (απαιτείται επιβεβαίωση), θέτει όλες τις
συνδεδεμένες συσκευές σε κατάσταση αναμονής, και επιστρέφει στην οθόνη σύνδεσης.

Παρακολούθηση της κατάστασης των οργάνων
Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση ενός οργάνου με τους ακόλουθους τρόπους:
•
•
•

Ελέγξτε το χρώμα της λυχνίας κατάστασης του οργάνου.
Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε ένα εικονίδιο οργάνου στη γραμμή κατάστασης του λογισμικού για να εμφανίσετε τις λεπτομερείς
πληροφορίες κατάστασης σχετικά με το συγκεκριμένο όργανο. Ένα παράδειγμα δίνεται παρακάτω.
Κάντε διπλό κλικ σε ένα εικονίδιο οργάνου στη γραμμή κατάστασης του λογισμικού, ή μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ σε ένα εικονίδιο οργάνου και
στη συνέχεια να επιλέξετε Εμφάνιση καρτέλας κατάστασης οργάνου. Η ενέργεια αυτή ανοίγει μια νέα καρτέλα με λεπτομερείς πληροφορίες
κατάστασης σχετικά με το όργανο. Ένα παράδειγμα δίνεται παρακάτω.

Επεξήγηση εργαλείου κατάστασης οργάνου

21

EL (Eλληνικά)

Καρτέλα κατάστασης οργάνου
Όνομα Πεδίου

Περιγραφή

Όνομα οργάνου

Το όνομα οργάνου που ορίσατε όταν προσθέσατε το όργανο

Κατάσταση οργάνου

Η τρέχουσα λειτουργική κατάσταση του οργάνου. Ανατρέξτε στον πίνακα των λειτουργικών καταστάσεων
παρακάτω.

Κατάσταση καπακιού

Η κατάσταση του καπακιού του οργάνου (ανοικτό ή κλειστό)

Κατάσταση κλειδώματος

Η κατάσταση κλειδώματος του καπακιού του οργάνου (κλειδωμένο ή ξεκλείδωτο)

Κατάσταση θερμαντήρα

Η κατάσταση του θερμαντήρα του οργάνου (ενεργοποιημένος ή απενεργοποιημένος)

Θερμοκρασία πυρήνα

Η θερμοκρασία του συνδεόμενου θερμαντήρα του οργάνου σε βαθμούς Κελσίου

Θερμοκρασία καπακιού

Η θερμοκρασία του θερμαντήρα του καπακιού του οργάνου σε βαθμούς Κελσίου

Τελευταίο αποτέλεσμα
αυτοελέγχου

Τα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης διαγνωστικής δοκιμής που πραγματοποιήθηκε στο όργανο

Σειριακός αριθμός

Ο σειριακός αριθμός του οργάνου

Έκδοση υλικολογισμικού

Ο αριθμός έκδοσης υλικολογισμικού του οργάνου
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Λυχνία
κατάστασης

Εικονίδιο

Σβηστή
(Λευκό)

Σβηστή
(Λευκό)

Κατάσταση οργάνου
Το όργανο βρίσκεται σε κατάσταση Αναμονής ενώ περιμένει να εκκινηθούν οι θερμαντήρες για να εκτελέσει μια
δοκιμαστική διαδικασία, και το καπάκι είναι κλειστό.
Ή
Το όργανο βρίσκεται σε Διαγνωστική κατάσταση ενώ εκτελεί έναν αυτοέλεγχο, και το καπάκι είναι κλειστό.
Το όργανο βρίσκεται σε κατάσταση Αναμονής ενώ περιμένει να εκκινηθούν οι θερμαντήρες για να εκτελέσει μια
δοκιμαστική διαδικασία, και το καπάκι είναι ανοικτό.
Ή
Το όργανο βρίσκεται σε Διαγνωστική κατάσταση ενώ εκτελεί έναν αυτοέλεγχο, και το καπάκι είναι ανοικτό.
Το όργανο βρίσκεται σε κατάσταση Προθέρμανσης με τη θερμοκρασία να αυξάνεται μέχρι το απαιτούμενο επίπεδο,
και το καπάκι είναι κλειστό. Το όργανο δεν είναι ακόμα έτοιμο να εκτελέσει μια διαδικασία.

Πορτοκαλί
(Πορτοκαλί)

Το όργανο βρίσκεται σε κατάσταση Προθέρμανσης με τη θερμοκρασία να αυξάνεται μέχρι το απαιτούμενο επίπεδο,
και το καπάκι είναι ανοικτό. Το όργανο δεν είναι ακόμα έτοιμο να εκτελέσει μια διαδικασία.

Πορτοκαλί
(Πορτοκαλί)

Το όργανο βρίσκεται σε κατάσταση Ετοιμότητας με τη θερμοκρασία να βρίσκεται στο απαιτούμενο επίπεδο, και το
καπάκι είναι κλειστό. Το όργανο είναι έτοιμο να εκτελέσει μια διαδικασία.

Πράσινη
(Πράσινο)

Το όργανο βρίσκεται σε κατάσταση Ετοιμότητας με τη θερμοκρασία να βρίσκεται στο απαιτούμενο επίπεδο, και το
καπάκι είναι ανοικτό. Το όργανο είναι έτοιμο να εκτελέσει μια διαδικασία.

Πράσινη
(Πράσινο)

Το όργανο βρίσκεται σε Δοκιμαστική κατάσταση ενώ εκτελεί μια διαδικασία, και το καπάκι είναι κλειστό.

Μπλε
(Μπλε)

Το όργανο βρίσκεται σε κατάσταση Η δοκιμή ολοκληρώθηκε αφού έχει ολοκληρώσει μια διαδικασία, και το
καπάκι είναι κλειστό.

Κόκκινη
(Κόκκινο)

Το όργανο βρίσκεται σε κατάσταση Αποτυχίας αφού έχει αποτύχει σε έναν αυτοέλεγχο.

Αναβοσβήνει
Κόκκινη
(Κόκκινο που
αναβοσβήνει)
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Ρύθμιση των πληροφοριών διαχείρισης
Χρήστες

Παράθυρο χρηστών

Προσθήκη χρηστών
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Μόνο χρήστες επιπέδου διαχειριστή μπορούν να προσθέσουν χρήστες.
Κάντε κλικ στο [Διοίκηση] στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Χρήστες….
Το παράθυρο Ρύθμιση εμφανίζει μια τρέχουσα λίστα χρηστών στην καρτέλα «Χρήστες» με τη σειρά με την οποία προστέθηκαν.
Κάντε κλικ στο κουμπί [Προσθήκη] για να προσθέσετε ένα νέο χρήστη.
Εισάγετε το πλήρες όνομα του νέου χρήστη στο πεδίο Χρήστης - Πλήρες όνομα. Αυτό είναι το όνομα που εμφανίζεται στις αναφορές και στα παράθυρα στο 3M
Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης. Αυτό είναι τυπικά το όνομα και το επώνυμο του χρήστη. Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Εισάγετε το όνομα χρήστη του νέου χρήστη στο πεδίο «Όνομα χρήστη». Αυτό είναι το όνομα που ο χρήστης εισάγει στο πεδίο «Όνομα χρήστη» στο παράθυρο
σύνδεσης. Το όνομα χρήστη έχει διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Χρησιμοποιήστε το πτυσσόμενο μενού «Ρόλος» για να επιλέξετε ένα ρόλο για το νέο χρήστη. Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
• Ένας Χρήστης (τυπικός χρήστης) μπορεί να ορίσει και να διαχειριστεί κιτ δοκιμασίας, δείγματα και διαδικασίες, να εκτελέσει διαδικασίες, να
δημιουργήσει αναφορές και να εκτελέσει περιορισμένη διαχείριση οργάνου.
• Ένας Διαχειριστής μπορεί να εκτελέσει όλες τις δραστηριότητες ενός χρήστη, συν διαχείριση χρηστών, πλήρη έλεγχο διαχείρισης οργάνου και άλλες
επιλογές.
Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του νέου χρήστη στο πεδίο «Κωδικός πρόσβασης». Ο κωδικός πρόσβασης έχει διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Ο κωδικός πρόσβασης
εμφανίζεται ως ***** καθώς τον πληκτρολογείτε. Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του νέου χρήστη ξανά στο πεδίο «Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης». Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Κάντε κλικ στο κουμπί [Εφαρμογή] για να εφαρμόσετε την προσθήκη, ή κάντε κλικ στο κουμπί [OK] για να εφαρμόσετε την προσθήκη και να επιστρέψετε στο
παράθυρο Αρχική σελίδα.
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Διαγραφή χρηστών
Μόνο χρήστες επιπέδου διαχειριστή μπορούν να διαγράψουν χρήστες.
1.
2.
3.
4.
5.

Κάντε κλικ στο Διοίκηση στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Χρήστες….
Το παράθυρο Ρύθμιση εμφανίζει μια λίστα των ενεργών χρηστών στην καρτέλα «Χρήστες» με τη σειρά με την οποία προστέθηκαν.
Κάντε κλικ στο χρήστη που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα. Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα χρήστη που έχει ορίσει οποιοδήποτε στοιχείο συστήματος (κιτ
δοκιμασίας, δείγμα, διαδικασία). Οι χρήστες δεν μπορούν να διαγράψουν τους εαυτούς τους.
Κάντε κλικ στο κουμπί [Διαγραφή].
Κάντε κλικ στο κουμπί [Εφαρμογή] για να εφαρμόσετε τη διαγραφή, ή κάντε κλικ στο κουμπί [OK] για να εφαρμόσετε τη διαγραφή και να επιστρέψετε στο
παράθυρο Αρχική σελίδα.

Απόκρυψη χρηστών
Μόνο χρήστες επιπέδου διαχειριστή μπορούν να αποκρύψουν χρήστες. Πρέπει να αποκρύπτετε χρήστες που δεν χρησιμοποιούν πλέον το 3M Λογισμικό Μοριακής
Ανίχνευσης, αλλά που έχουν ορίσει οποιοδήποτε στοιχείο συστήματος (κιτ δοκιμασίας, δείγμα, διαδικασία) στο παρελθόν. Η απόκρυψη ενός χρήστη αφαιρεί το όνομα
του χρήστη από τη λίστα ονομάτων χρήστη ενώ διατηρεί το χρήστη στη βάση δεδομένων. Αυτό επιτρέπει τη διαχείριση των ενεργών χρηστών ενώ διατηρείται η
ακεραιότητα των δεδομένων ιστορικού.
1.
2.
3.
4.

Κάντε κλικ στο Διοίκηση στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Χρήστες….
Το παράθυρο Ρύθμιση εμφανίζει μια λίστα των ενεργών χρηστών στην καρτέλα «Χρήστες» με τη σειρά με την οποία προστέθηκαν. Κάντε κλικ στο χρήστη που
θέλετε να αποκρύψετε.
Κάντε κλικ στο κουμπί [Απόκρυψη].
Κάντε κλικ στο κουμπί [Εφαρμογή] για να εφαρμόσετε τη διαγραφή, ή κάντε κλικ στο κουμπί [OK] για να εφαρμόσετε τη διαγραφή και να επιστρέψετε στο
παράθυρο Αρχική σελίδα.

Αλλαγή κωδικών πρόσβασης
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Κάντε κλικ στο [Διοίκηση] στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Αλλαγή κωδικού πρόσβασης….
Το παράθυρο Αλλαγή κωδικού πρόσβασης εμφανίζει τον τρέχοντα χρήστη
Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης του χρήστη στο πεδίο «Τρέχων κωδικός πρόσβασης».
Εισάγετε το νέο κωδικό πρόσβασης του χρήστη στο πεδίο «Νέος κωδικός πρόσβασης».
Εισάγετε το νέο κωδικό πρόσβασης του χρήστη στο πεδίο «Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης».
Ο κωδικός πρόσβασης που εισάγετε στο πεδίο «Νέος κωδικός πρόσβασης» και ο κωδικός πρόσβασης που εισάγετε στο πεδίο «Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης»
πρέπει να είναι ακριβώς ίδιοι. Αν δεν είναι ακριβώς ίδιοι, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος. Ο κωδικός πρόσβασης έχει διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
Ο κωδικός πρόσβασης εμφανίζεται ως ***** καθώς τον πληκτρολογείτε.
Κάντε κλικ στο κουμπί [OK] για να εφαρμόσετε την αλλαγή.

Προβολή χρηστών
1.
2.
3.

Κάντε κλικ στο Διοίκηση στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Χρήστες…
Το παράθυρο Ρύθμιση εμφανίζει μια λίστα των ενεργών χρηστών στην καρτέλα «Χρήστες» με τη σειρά με την οποία προστέθηκαν. Εμφανίστε όλους τους κρυφούς
χρήστες επιπρόσθετα στους ενεργούς χρήστες κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου «Εμφάνιση κρυφών».
Κάντε κλικ στο χρήστη που θέλετε να προβάλετε.
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Όργανα

Παράθυρο οργάνων

Προσθήκη οργάνων
Το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης αυτόματα ανιχνεύει όργανα που είναι ενεργοποιημένα και συνδεδεμένα στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB όταν εκκινείται το
λογισμικό. Επίσης, το λογισμικό αυτόματα ανιχνεύει όργανα όταν ενεργοποιείτε τα όργανα και συνδέετε τα όργανα στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB.
1.
2.
3.
4.
5.

Κάντε κλικ στο Διοίκηση στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Όργανα…. Η καρτέλα «Όργανα» στο παράθυρο Διοίκηση εμφανίζει όλα τα όργανα που
έχουν ανιχνευθεί αυτόματα.
Το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης ανιχνεύει και διαχειρίζεται ένα μέγιστο αριθμό τεσσάρων οργάνων. Μπορεί να απαιτείται ένας κόμβος USB για να
υποστηρίζει το μέγιστο αριθμό οργάνων.
Όταν το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης ανιχνεύσει ένα όργανο, ανακτά το σειριακό αριθμό του οργάνου από το όργανο και αποθηκεύει το σειριακό αριθμό
στο πεδίο σειριακού αριθμού. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το σειριακό αριθμό του οργάνου.
Το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης χρησιμοποιεί επίσης το σειριακό αριθμό ως το προεπιλεγμένο όνομα συσκευής. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα συσκευής μαζί
με την περιγραφή συσκευής (αρχικά κενό). Το όνομα συσκευής και η περιγραφή μπορούν να είναι σε οποιαδήποτε ελεύθερη μορφή κειμένου.
Το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης αυτόματα αρχικοποιεί ένα όργανο όταν ανιχνεύσει το όργανο. Η ακολουθία ανίχνευσης καθορίζεται από το υπάρχον
λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows. Μπορεί να μην έχει καμία σχέση με συγκεκριμένες θύρες USB. Η αρχικοποίηση αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα:
• Δημιουργεί την επικοινωνία USB με το όργανο
• Ξεκλειδώνει το όργανο
• Εκτελεί βασικές διαγνωστικές δοκιμές στο όργανο
• Τερματίζει οποιεσδήποτε ενεργές διαδικασίες δοκιμής
• Ενεργοποιεί τους θερμαντήρες του οργάνου
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6.

Η γραμμή κατάστασης οργάνου εμφανίζει μόνο τα τέσσερα πρώτα όργανα στη λίστα Όργανα. Τα τέσσερα πρώτα όργανα που εμφανίζονται μπορεί να είναι τα
τέσσερα όργανα που επικοινωνούν τη δεδομένη στιγμή με το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης ή όχι.

Ονομασία οργάνων
Μόνο χρήστες επιπέδου διαχειριστή μπορούν να επεξεργαστούν όργανα.
1.
2.
3.
4.
5.

Κάντε κλικ στο Διοίκηση στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Όργανα….
Η καρτέλα «Όργανα» στο παράθυρο Διοίκηση εμφανίζει όλα τα όργανα που έχουν ανιχνευθεί αυτόματα.
Κάντε κλικ στο όργανο που θέλετε να μετονομάσετε.
Εισάγετε ένα όνομα στο πεδίο «Όνομα». Το όνομα συσκευής μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε ελεύθερη μορφή κειμένου. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το σειριακό
αριθμό του οργάνου.
Κάντε κλικ στο κουμπί [Εφαρμογή] για να εφαρμόσετε το όνομα, ή κάντε κλικ στο κουμπί [OK] για να εφαρμόσετε το όνομα και να επιστρέψετε στο παράθυρο Αρχική
σελίδα.

Απόκρυψη οργάνων
Μόνο χρήστες επιπέδου διαχειριστή μπορούν να αποκρύψουν όργανα. Πρέπει να αποκρύπτετε όργανα που δεν χρησιμοποιούνται πλέον από το 3M Λογισμικό
Μοριακής Ανίχνευσης, αλλά έχουν χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον μία διαδικασία στο παρελθόν. Η απόκρυψη ενός οργάνου αφαιρεί το όνομα του οργάνου από
τη λίστα ονομάτων οργάνου ενώ διατηρεί το όργανο στη βάση δεδομένων. Αυτό επιτρέπει τη διαχείριση των ενεργών οργάνων ενώ διατηρείται η ακεραιότητα των
δεδομένων ιστορικού.
1.
2.
3.
4.
5.

Κάντε κλικ στο Διοίκηση στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Όργανα….
Η καρτέλα «Όργανα» στο παράθυρο Διοίκηση εμφανίζει όλα τα όργανα που έχουν ανιχνευθεί αυτόματα.
Κάντε κλικ στο όργανο που θέλετε να αποκρύψετε.
Κάντε κλικ στο κουμπί [Απόκρυψη] για να αποκρύψετε το όργανο.
Κάντε κλικ στο κουμπί [Εφαρμογή] για να εφαρμόσετε την αλλαγή, ή κάντε κλικ στο κουμπί [OK] για να εφαρμόσετε την αλλαγή και να επιστρέψετε στο παράθυρο Αρχική
σελίδα.

Αλλαγή της σειράς των οργάνων
Μόνο χρήστες επιπέδου διαχειριστή μπορούν να αλλάξουν την ακολουθία των οργάνων.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Κάντε κλικ στο Διοίκηση στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Όργανα….
Η καρτέλα «Όργανα» στο παράθυρο Διοίκηση εμφανίζει όλα τα όργανα που έχουν ανιχνευθεί αυτόματα.
Κάντε κλικ στο όργανο που θέλετε να μετακινήσετε σε διαφορετική θέση στη λίστα.
Κάντε κλικ στο κουμπί [Πάνω] για να μετακινήσετε το επιλεγμένο όργανο κατά μία θέση κοντύτερα στο επάνω μέρος της λίστας, ή κάντε κλικ στο κουμπί [Κάτω]
για να μετακινήσετε το επιλεγμένο όργανο κατά μία θέση κοντύτερα στο κάτω μέρος της λίστας.
Κάντε κλικ στο κουμπί [Εφαρμογή] για να εφαρμόσετε την αλλαγή, ή κάντε κλικ στο κουμπί [OK] για να εφαρμόσετε την αλλαγή και να επιστρέψετε στο παράθυρο Αρχική
σελίδα.
Η γραμμή κατάστασης οργάνου εμφανίζει μόνο τα τέσσερα πρώτα συνδεδεμένα όργανα στην καρτέλα οργάνων.

Διαγραφή οργάνων
Μόνο χρήστες επιπέδου διαχειριστή μπορούν να διαγράψουν όργανα.
1.
2.
3.
4.
5.

Κάντε κλικ στο Διοίκηση στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Όργανα….
Η καρτέλα «Όργανα» στο παράθυρο Διοίκηση εμφανίζει όλα τα όργανα που έχουν ανιχνευθεί αυτόματα.
Κάντε κλικ στο όργανο που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα. Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα όργανο που είναι ενεργό ή ένα όργανο που έχει χρησιμοποιηθεί
για τουλάχιστον μία διαδικασία στο παρελθόν.
Κάντε κλικ στο κουμπί [Διαγραφή].
Κάντε κλικ στο κουμπί [Εφαρμογή] για να εφαρμόσετε τη διαγραφή, ή κάντε κλικ στο κουμπί [OK] για να εφαρμόσετε τη διαγραφή και να επιστρέψετε στο παράθυρο
Αρχική σελίδα.
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Προβολή οργάνων
Ένας χρήστης οποιουδήποτε επιπέδου μπορεί να προβάλλει χρήστες.
1.
2.

Κάντε κλικ στο Διοίκηση στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Όργανα….
Η καρτέλα «Όργανα» στο παράθυρο Διοίκηση εμφανίζει όλα τα όργανα που έχουν ανιχνευθεί αυτόματα. Εμφανίστε όλα τα κρυφά όργανα κάνοντας κλικ στο
πλαίσιο ελέγχου «Εμφάνιση κρυφών». Η γραμμή κατάστασης οργάνου εμφανίζει μόνο τα τέσσερα πρώτα συνδεδεμένα όργανα στην καρτέλα οργάνων.

Ρύθμιση παραμέτρων πεδίων

Μόνο χρήστες επιπέδου διαχειριστή μπορούν να ρυθμίσουν τις παραμέτρους των πεδίων.
1.

2.
3.
4.

Το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης παρέχει επτά οριζόμενα από το χρήστη πεδία δειγμάτων. Ορίζετε τα επτά πεδία δειγμάτων (κεφαλίδες στήλης) κατά τη
διάρκεια της εγκατάστασης του λογισμικού.
• Δεν μπορείτε να αλλάξετε τα ονόματα πεδίων ή τους τύπους πεδίων αφού τα ορίσετε κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.
• Μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές λίστας του τύπου πεδίων και τα πλαίσια ελέγχου ενεργοποιημένων μετά την εγκατάσταση.
Κάντε κλικ στο Διοίκηση στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Ρύθμιση παραμέτρων πεδίων….
Η καρτέλα Ρύθμιση παραμέτρων πεδίων εμφανίζει τα τρέχοντα ονόματα πεδίων, τύπους πεδίων και ένα πλαίσιο ελέγχου για την ενεργοποίηση του πεδίου.
Μπορείτε να προσθέσετε μια νέα τιμή σε ένα τύπο πεδίου λίστας:
δίπλα στον πτυσσόμενο επιλογέα.
α. Κάντε κλικ στο σύμβολο
β. Εισάγετε τη νέα τιμή για τη λίστα όπως φαίνεται στην Εικόνα 21. Η νέα τιμή μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε ελεύθερη μορφή κειμένου.

5.

γ. Πατήστε το πλήκτρο [Enter] ή κάντε κλικ στο σύμβολο
.
δ. Κάντε κλικ στο κουμπί [Εφαρμογή] για να εφαρμόσετε την προσθήκη, ή κάντε κλικ στο κουμπί [OK] για να εφαρμόσετε την προσθήκη και να
επιστρέψετε στο παράθυρο Αρχική σελίδα.
Δεν μπορείτε να διαγράψετε μια τιμή από έναν τύπο πεδίου λίστας.
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6.

7.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα όνομα πεδίου για να το κάνετε να εμφανίζεται στην καρτέλα δειγμάτων στο παράθυρο ρύθμισης ή μπορείτε να
απενεργοποιήσετε ένα όνομα πεδίου για να μην εμφανίζεται στην καρτέλα δειγμάτων στο παράθυρο ρύθμισης.
α. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ένα όνομα πεδίου, απλά κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου στη στήλη «Ενεργοποιημένο». (
)
β. Κάντε κλικ στο κουμπί [Εφαρμογή] για να εφαρμόσετε την αλλαγή, ή κάντε κλικ στο κουμπί [OK] για να εφαρμόσετε την αλλαγή και να επιστρέψετε
στο παράθυρο Αρχική σελίδα.
Ένα παράδειγμα ρύθμισης παραμέτρων πεδίου δίνεται παρακάτω. Στο παράδειγμα αυτό, η τιμή «Άλλος τύπος δείγματος» προστίθεται στην πτυσσόμενη λίστα
«Τύπος δείγματος». Προσέξτε ότι τα πεδία που δεν είναι ενεργοποιημένα είναι κρυφά στο παράθυρο Δείγματα.

Προσθήκη νέας τιμής σε λίστα

Πεδία νέου τύπου δείγματος και απενεργοποιημένα

29

	
  

EL (Eλληνικά)

Επιπτώσεις της αλλαγής πεδίου στη ρύθμιση δειγμάτων στην καρτέλα Δείγματα

Παράθυρο Δείγματα
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Προσθήκη δειγμάτων
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Τα δείγματα είναι τα δείγματα τροφίμων ή τα περιβαλλοντικά δείγματα που ελέγχετε για την παρουσία παθογόνου.
Κάντε κλικ στο Διαχείριση στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Δείγματα…. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Διαχείριση δειγμάτων στην πλευρική
εργαλειοθήκη, ή να επιλέξετε την καρτέλα Δείγματα εάν το παράθυρο Διαχείριση είναι ήδη ανοικτό. Μπορείτε επίσης να εισάγετε πληροφορίες δείγματος.
Ανατρέξτε στην ενότητα αυτού του εγχειριδίου σχετικά με την εισαγωγή/εξαγωγή δειγμάτων για περισσότερες πληροφορίες.
Το παράθυρο Ρύθμιση εμφανίζει μια λίστα των τρεχόντων αναγνωριστικών δείγματος στην καρτέλα «Δείγματα», μαζί με τις τιμές προσαρμοσμένου πεδίου για
κάθε αναγνωριστικό δείγματος.
Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη για να εισάγετε μια νέα σειρά στο κάτω μέρος της λίστας των αναγνωριστικών δείγματος.
Εισάγετε το νέο αναγνωριστικό δείγματος στη στήλη Αναγνωριστικό δείγματος στη νέα σειρά. Το αναγνωριστικό δείγματος είναι υποχρεωτικό και πρέπει να
είναι μοναδικό.
Εισάγετε τιμές για τα προσαρμοσμένα πεδία στη νέα σειρά στη στήλη που αντιστοιχεί σε κάθε προσαρμοσμένο πεδίο. Τα προσαρμοσμένα πεδία είναι προαιρετικά.
Το πεδίο «Τύπος δείγματος» είναι ένα πεδίο λίστας και τα άλλα προσαρμοσμένα πεδία είναι πεδία κειμένου.
Κάντε κλικ στο κουμπί [Εφαρμογή] για να εφαρμόσετε την προσθήκη, ή κάντε κλικ στο κουμπί [OK] για να εφαρμόσετε την προσθήκη και να επιστρέψετε στο
παράθυρο Αρχική σελίδα.

Τροποποίηση δειγμάτων
Μόνο χρήστες επιπέδου διαχειριστή μπορούν να διαχειρίζονται δείγματα. Μπορείτε να τροποποιήσετε δείγματα μόνο εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ σε μια
διαδικασία.
1.
2.
3.
4.
5.

Κάντε κλικ στο Διαχείριση στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Δείγματα…. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Διαχείριση δειγμάτων στην πλευρική
εργαλειοθήκη, ή να επιλέξετε την καρτέλα Δείγματα εάν το παράθυρο Διαχείριση είναι ήδη ανοικτό.
Το παράθυρο Ρύθμιση εμφανίζει μια λίστα των τρεχόντων αναγνωριστικών δείγματος στην καρτέλα «Δείγματα», μαζί με τις τιμές προσαρμοσμένου πεδίου για
κάθε αναγνωριστικό δείγματος.
Κάντε κλικ στο πεδίο (Αναγνωριστικό δείγματος, Τύπος δείγματος, ή προσαρμοσμένο πεδίο) που θέλετε να τροποποιήσετε. Χρησιμοποιήστε την κάθετη γραμμή
κύλισης για να εμφανίσετε πρόσθετα δείγματα εάν είναι απαραίτητο.
Εισάγετε την τροποποίηση στο πεδίο που θέλετε να τροποποιήσετε. Το αναγνωριστικό δείγματος είναι υποχρεωτικό και πρέπει να είναι μοναδικό. Τα
προσαρμοσμένα πεδία είναι προαιρετικά. Το πεδίο «Τύπος δείγματος» είναι ένα πεδίο λίστας και τα άλλα προσαρμοσμένα πεδία είναι πεδία κειμένου.
Κάντε κλικ στο κουμπί [Εφαρμογή] για να εφαρμόσετε την αλλαγή, ή κάντε κλικ στο κουμπί [OK] για να εφαρμόσετε την αλλαγή και να επιστρέψετε στο παράθυρο
Αρχική σελίδα.

Διαγραφή δειγμάτων
Μόνο χρήστες επιπέδου διαχειριστή μπορούν να διαχειρίζονται δείγματα. Μπορείτε να διαγράψετε δείγματα μόνο εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ σε μια
διαδικασία.
1.
2.
3.
4.
5.

Κάντε κλικ στο Διαχείριση στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Δείγματα…. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Διαχείριση δειγμάτων στην πλευρική
εργαλειοθήκη, ή να επιλέξετε την καρτέλα Δείγματα εάν το παράθυρο Διαχείριση είναι ήδη ανοικτό.
Το παράθυρο Διαχείριση εμφανίζει μια λίστα των τρεχόντων αναγνωριστικών δείγματος στην καρτέλα «Δείγματα», μαζί με τις τιμές προσαρμοσμένου πεδίου για
κάθε αναγνωριστικό δείγματος.
Κάντε κλικ στο αναγνωριστικό δείγματος που θέλετε να διαγράψετε. Χρησιμοποιήστε την κάθετη γραμμή κύλισης για να εμφανίσετε πρόσθετα δείγματα εάν είναι
απαραίτητο. Μη διαγράψετε ένα αναγνωριστικό δείγματος που έχει χρησιμοποιηθεί σε μια διαδικασία δοκιμής. Αποκρύψτε ένα αναγνωριστικό δείγματος που δεν
χρειάζεστε πια. Ανατρέξτε στην ενότητα αυτού του εγχειριδίου σχετικά με την απόκρυψη δειγμάτων για περισσότερες πληροφορίες.
Επιλέξτε το κουμπί Διαγραφή για να διαγράψετε το επιλεγμένο αναγνωριστικό δείγματος.
Κάντε κλικ στο κουμπί [Εφαρμογή] για να εφαρμόσετε τη διαγραφή, ή κάντε κλικ στο κουμπί [OK] για να εφαρμόσετε τη διαγραφή και να επιστρέψετε στο
παράθυρο Αρχική σελίδα.

Απόκρυψη δειγμάτων
Μόνο χρήστες επιπέδου διαχειριστή μπορούν να διαχειρίζονται δείγματα. Αποκρύψτε αναγνωριστικά δειγμάτων από την οθόνη όταν δεν γίνεται πια δοκιμή των
συγκεκριμένων αναγνωριστικών δείγματος, και θέλετε να ελαχιστοποιήσετε τον αριθμό των αναγνωριστικών δείγματος που εμφανίζονται στις οθόνες. Διαγράψτε
αναγνωριστικά δειγμάτων όταν δεν χρησιμοποιείτε πια αυτά τα αναγνωριστικά δειγμάτων και τα αναγνωριστικά δειγμάτων δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ σε μια
διαδικασία δοκιμής. Ανατρέξτε στην ενότητα αυτού του εγχειριδίου σχετικά με τη διαγραφή δειγμάτων για περισσότερες πληροφορίες.
1.
2.

Κάντε κλικ στο Διαχείριση στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Δείγματα…. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Διαχείριση δειγμάτων στην πλευρική
εργαλειοθήκη, ή να επιλέξετε την καρτέλα Δείγματα εάν το παράθυρο Διαχείριση είναι ήδη ανοικτό.
Το παράθυρο Διαχείριση εμφανίζει μια λίστα των τρεχόντων αναγνωριστικών δείγματος στην καρτέλα «Δείγματα», μαζί με τις τιμές προσαρμοσμένου πεδίου για
κάθε αναγνωριστικό δείγματος.
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3.

4.
5.
6.
7.

Κάντε κλικ στο αναγνωριστικό δείγματος που θέλετε να αποκρύψετε. Χρησιμοποιήστε την κάθετη γραμμή κύλισης για να εμφανίσετε πρόσθετα δείγματα εάν είναι
απαραίτητο. Μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το [Shift] ενώ κάνετε κλικ σε ένα άλλο αναγνωριστικό δείγματος για να αποκρύψετε και τα δύο
αναγνωριστικά δείγματος και όλα τα αναγνωριστικά δείγματος που βρίσκονται ανάμεσά τους. Για να αποκρύψετε πολλαπλά αναγνωριστικά δείγματος, μπορείτε
επίσης να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το [Ctrl] ενώ επιλέγετε πολλαπλά αναγνωριστικά δείγματος.
Επιλέξτε το κουμπί Απόκρυψη για να αποκρύψετε το επιλεγμένο αναγνωριστικό δείγματος.
Κάντε κλικ στο κουμπί [Εφαρμογή] για να εφαρμόσετε την αλλαγή, ή κάντε κλικ στο κουμπί [OK] για να εφαρμόσετε την αλλαγή και να επιστρέψετε στο
παράθυρο Αρχική σελίδα.
Μπορείτε αυτόματα να αποκρύπτετε αναγνωριστικά δείγματος που έχουν κάποτε χρησιμοποιηθεί, αλλά έχουν παραμείνει αχρησιμοποίητα για μια καθορισμένη
χρονική περίοδο. Επιλέξτε τη χρονική διάρκεια για την αυτόματη απόκρυψη δειγμάτων από το πτυσσόμενο μενού. Για παράδειγμα, επιλέξτε «Μηνιαία» για την
αυτόματη απόκρυψη δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τελευταία φορά σε μια διαδικασία πριν από ένα μήνα.
Επιλέξτε την επιλογή «Εμφάνιση κρυφών» για να εμφανίσετε τα αναγνωριστικά δείγματος που είναι κρυφά, καθώς και τα αναγνωριστικά δείγματος που δεν είναι
κρυφά.

Εισαγωγή δειγμάτων
1.
2.
3.
4.

Μπορείτε να εισάγετε αναγνωριστικά δείγματος και τις αντίστοιχες τιμές τους για τα προσαρμοσμένα πεδία με τη μορφή οριοθετημένων αρχείων δεδομένων,
π.χ. αρχεία τιμών διαχωρισμένων με κόμμα (.CSV). Χρησιμοποιήστε αυτό το χαρακτηριστικό εάν τα αναγνωριστικά δείγματος μπορούν να εξαχθούν από ένα LIMS
ή από ένα άλλο σύστημα στο 3M Σύστημα Μοριακής Ανίχνευσης.
Κάντε κλικ στο Διαχείριση στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Δείγματα…. Μόνο χρήστες επιπέδου διαχειριστή μπορούν να διαχειρίζονται δείγματα.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Διαχείριση δειγμάτων στην πλευρική εργαλειοθήκη, ή να επιλέξετε την καρτέλα Δείγματα εάν το παράθυρο Ρύθμιση είναι ήδη
ανοικτό.
Η καρτέλα «Δείγματα» εμφανίζει μια λίστα των τρεχόντων αναγνωριστικών δείγματος, μαζί με τις τιμές προσαρμοσμένου πεδίου για κάθε αναγνωριστικό
δείγματος.
Ο προεπιλεγμένος τύπος αρχείο είναι ένα αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμμα (.CSV). Μπορείτε να επιλέξετε άλλους τύπους αρχείων και οριοθετών. Ανατρέξτε
στην ενότητα αυτού του εγχειριδίου σχετικά με τις μορφές εισαγωγής/εξαγωγής αρχείου.
• Κατά προεπιλογή, η πρώτη σειρά είναι μια σειρά κεφαλίδας που περιέχει ονόματα πεδίων. Μπορείτε να το αλλάξετε αυτό στις «Επιλογές εισαγωγής και
εξαγωγής». Ανατρέξτε στην ενότητα αυτού του εγχειριδίου σχετικά με τις επιλογές εισαγωγής και εξαγωγής.
• Η ακολουθία των πεδίων στο αρχείο εισαγωγής δειγμάτων πρέπει να είναι η ίδια με την ακολουθία των πεδίων στην καρτέλα Δείγματα στο παράθυρο
Ρύθμιση.
• Το αναγνωριστικό δείγματος είναι υποχρεωτικό πεδίο και πρέπει να είναι μοναδικό.
• Τα δεδομένα σε ένα αρχείο εισαγωγής δειγμάτων που προορίζονται για εισαγωγή σε ένα πεδίο λίστας πρέπει να ταιριάζουν με μία από τις επιλογές
για το πεδίο λίστας. Για παράδειγμα, ένας τύπος δείγματος πρέπει να είναι Ανεπεξέργαστο, Επεξεργασμένο ή Περιβαλλοντικό, ή ένας από τους τύπους
δείγματος που ορίσατε.
• Ο προεπιλεγμένος φάκελος εισαγωγής ορίζεται χρησιμοποιώντας τις «Επιλογές εισαγωγής και εξαγωγής». Ανατρέξτε στην ενότητα αυτού του
εγχειριδίου σχετικά με τις επιλογές εισαγωγής και εξαγωγής.
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5.

Κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή. Εάν μόνο ένα αρχείο εισαγωγής είναι παρόν στο φάκελο εισαγωγής, αυτό θα εισαχθεί αυτόματα. Εάν είναι παρόντα
πολλαπλά αρχεία ή δεν υπάρχουν καθόλου αρχεία, εμφανίζεται το παράθυρο Άνοιγμα. Πλοηγηθείτε στο αρχείο που θέλετε να εισάγετε και κάντε διπλό κλικ στο
όνομα αρχείου.

6.

Μετά από μια επιτυχημένη εισαγωγή, η καρτέλα Δείγματα εμφανίζει τους ορισμούς δείγματος που εισήχθησαν. Το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης δημιουργεί νέες
σειρές στο τέλος της λίστας αναγνωριστικών δείγματος και προσθέτει τα περιεχόμενα του αρχείου εισαγωγής στις νέες σειρές.
Αποθηκεύστε τους ορισμούς δείγματος κάνοντας κλικ στο κουμπί OK ή στο κουμπί Εφαρμογή.

7.

Παράθυρο «Δείγματα» μετά από επιτυχή εισαγωγή δεδομένων
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Εξαγωγή δειγμάτων
1.
2.
3.
4.
5.

Μπορείτε να εξάγετε αναγνωριστικά δείγματος και τις αντίστοιχες τιμές τους για τα προσαρμοσμένα πεδία με τη μορφή οριοθετημένων αρχείων δεδομένων, π.χ.
αρχεία τιμών διαχωρισμένων με κόμμα (.CSV). Χρησιμοποιήστε αυτό το χαρακτηριστικό εάν τα αναγνωριστικά δείγματος μπορούν να εισαχθούν σε ένα LIMS ή σε
ένα άλλο σύστημα από το 3M Σύστημα Μοριακής Ανίχνευσης.
Κάντε κλικ στο Διαχείριση στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Δείγματα…. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Διαχείριση δειγμάτων στην πλευρική
εργαλειοθήκη, ή να επιλέξετε την καρτέλα Δείγματα εάν το παράθυρο Ρύθμιση είναι ήδη ανοικτό. Μπορείτε επίσης να εισάγετε ορισμούς δείγματος. Ανατρέξτε
στην ενότητα αυτού του εγχειριδίου σχετικά με την εισαγωγή δειγμάτων για περισσότερες πληροφορίες.
Το παράθυρο Ρύθμιση εμφανίζει μια λίστα των τρεχόντων αναγνωριστικών δείγματος στην καρτέλα «Δείγματα», μαζί με τις τιμές προσαρμοσμένου πεδίου για
κάθε αναγνωριστικό δείγματος.
Κάντε κλικ στο κουμπί Εξαγωγή. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο Αποθήκευση ως, πλοηγηθείτε στο φάκελο στον οποίο θέλετε να εξάγετε το αρχείο.
Ο προεπιλεγμένος φάκελος εξαγωγής ορίζεται χρησιμοποιώντας τις «Επιλογές εισαγωγής και εξαγωγής». Ανατρέξτε στην ενότητα αυτού του εγχειριδίου σχετικά
με τις επιλογές εισαγωγής και εξαγωγής.
Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Κιτ δοκιμασίας

Παράθυρο κιτ δοκιμασίας

Προσθήκη κιτ δοκιμασίας
1.
2.
3.
4.

Κάντε κλικ στο Διαχείριση στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Κιτ δοκιμασίας…. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την πλευρική εργαλειοθήκη
ή να κάνετε κλικ στην καρτέλα «Κιτ δοκιμασίας» στο ήδη ανοικτό παράθυρο Διαχείριση.
Η καρτέλα «Κιτ δοκιμασίας» εμφανίζει μια τρέχουσα λίστα των κιτ δοκιμασίας με τη σειρά με την οποία προστέθηκαν.
Κάντε κλικ στο κουμπί [Προσθήκη] για να προσθέσετε ένα νέο κιτ δοκιμασίας.
Εισάγετε τον αριθμό παρτίδας κιτ στο πεδίο «Αρ. παρτίδας κιτ». Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό και κάθε αριθμός παρτίδας κιτ πρέπει να είναι μοναδικός. Οι
αριθμοί παρτίδας είναι οι αριθμοί αναγνώρισης παρτίδας παραγωγής της 3M που είναι εκτυπωμένοι στα κιτ 3M Δοκιμασίας Μοριακής Ανίχνευσης. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το συνδυασμό του κιτ δοκιμασίας και του δείγματος για να παρακολουθήσετε δείγματα μέσα στη ροή εργασίας, από τη λήψη του δείγματος στο
εργαστήριο μέχρι την προσθήκη του δείγματος σε μια διαδικασία δοκιμής και την προβολή των τελικών αποτελεσμάτων της δοκιμής.
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5.

6.
7.

Χρησιμοποιήστε το πτυσσόμενο μενού «Τύπος δοκιμασίας» για να επιλέξετε τον τύπο της δοκιμασίας. Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό. Επιλέξτε έναν από
τέσσερις στόχους παθογόνων ή τον Πίνακα Ελέγχου, όπως υποδεικνύεται στην ετικέτα του κιτ:
• Πίνακας Ελέγχου
• Σαλμονέλλα
• E. coli O157
• Λιστέρια
• Λιστέρια monocytogenes
Εισάγετε την ημερομηνία λήξης για το νέο κιτ δοκιμασίας στο πεδίο «Ημερομηνία λήξης». Μπορείτε να πληκτρολογήσετε την ημερομηνία σε μορφή ΕΕΕΕ-MM-ΗΗ,
ή να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επιλογής ημερομηνίας για να επιλέξετε μια ημερομηνία. Αυτό το πεδίο δεν είναι υποχρεωτικό.
Κάντε κλικ στο κουμπί [Εφαρμογή] για να εφαρμόσετε την προσθήκη, ή κάντε κλικ στο κουμπί [OK] για να εφαρμόσετε την προσθήκη και να επιστρέψετε στο
παράθυρο Αρχική σελίδα.

Διαγραφή κιτ δοκιμασίας
1.
2.
3.
4.
5.

Κάντε κλικ στο Διαχείριση στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Κιτ δοκιμασίας…. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την πλευρική εργαλειοθήκη
ή να κάνετε κλικ στην καρτέλα «Κιτ δοκιμασίας» στο ήδη ανοικτό παράθυρο Διαχείριση.
Η καρτέλα «Κιτ δοκιμασίας» εμφανίζει μια τρέχουσα λίστα των κιτ δοκιμασίας με τη σειρά με την οποία προστέθηκαν.
Κάντε κλικ στον αριθμό παρτίδας κιτ που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα. Δεν μπορείτε να διαγράψετε έναν αριθμό παρτίδας κιτ που είναι ενεργός ή που έχει
χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον μία διαδικασία στο παρελθόν.
Κάντε κλικ στο κουμπί [Διαγραφή].
Κάντε κλικ στο κουμπί [Εφαρμογή] για να εφαρμόσετε τη διαγραφή, ή κάντε κλικ στο κουμπί [OK] για να εφαρμόσετε τη διαγραφή και να επιστρέψετε στο
παράθυρο Αρχική σελίδα.

Απόκρυψη κιτ δοκιμασίας
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Πρέπει να αποκρύπτετε τα κιτ δοκιμασίας που δεν χρησιμοποιούνται πια από το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης. Η απόκρυψη ενός αριθμού κιτ δοκιμασίας
αφαιρεί τον αριθμό κιτ δοκιμασίας από τη λίστα αριθμών κιτ δοκιμασίας, ενώ διατηρεί την παρτίδα κιτ στη βάση δεδομένων. Αυτό επιτρέπει τη διαχείριση των
ενεργών αριθμών παρτίδας κιτ ενώ διατηρείται η ακεραιότητα των δεδομένων ιστορικού.
Κάντε κλικ στο Διαχείριση στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Κιτ δοκιμασίας….
Η καρτέλα «Κιτ δοκιμασίας» εμφανίζει μια τρέχουσα λίστα των κιτ δοκιμασίας με τη σειρά με την οποία προστέθηκαν.
Κάντε κλικ στον αριθμό παρτίδας κιτ που θέλετε να αποκρύψετε.
Κάντε κλικ στο κουμπί [Απόκρυψη] για να αποκρύψετε τον αριθμό κιτ δοκιμασίας.
Κάντε κλικ στο κουμπί [Εφαρμογή] για να εφαρμόσετε την αλλαγή, ή κάντε κλικ στο κουμπί [OK] για να εφαρμόσετε την αλλαγή και να επιστρέψετε στο
παράθυρο Αρχική σελίδα.
Μπορείτε αυτόματα να αποκρύψετε ληγμένα κιτ επιλέγοντας «Αυτόματη απόκρυψη ληγμένων παρτίδων». Τα ληγμένα κιτ αποκρύπτονται αυτόματα κατά την
επανεκκίνηση της εφαρμογής ή τα μεσάνυκτα κατά την ημερομηνία της λήξης του κιτ, όποιο συμβεί πρώτο.
Τα κρυφά κιτ δοκιμασίας μπορούν να εμφανιστούν επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου «Εμφάνιση κρυφών».
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Εκτέλεση διαδικασιών
Ρύθμιση νέας διαδικασίας
1.
2.
3.

Εκκινήστε το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης χρησιμοποιώντας το εικονίδιο
που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.
Εισάγετε το προσωπικό σας όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε.
Για να ρυθμίσετε μια νέα διαδικασία, επιλέξτε Αρχείο στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Νέα διαδικασία. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο
Ρύθμιση νέας διαδικασίας δίπλα στο εικονίδιο «Ρύθμιση νέας διαδικασίας»

στην αρχική σελίδα, ή μπορείτε να κάνετε κλικ στο Ρύθμιση νέας

στην πλευρική εργαλειοθήκη για να εκκινήσετε μια νέα διαδικασία.
διαδικασίας δίπλα στο εικονίδιο «Ρύθμιση νέας διαδικασίας»
4. Μπορείτε να ορίσετε διαδικασίες χρησιμοποιώντας μια ποικιλία μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης προβολής πλέγματος, προβολής λίστας ή μέσω εισαγωγής
δεδομένων. Αυτές οι μέθοδοι προσδιορίζονται στις ακόλουθες υποενότητες. Ανατρέξτε στην ενότητα αυτού του εγχειριδίου σχετικά με την εισαγωγή διαδικασιών
για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή διαδικασιών.
5. Το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης αυτόματα εκχωρεί ένα αναγνωριστικό διαδικασίας με βάση τα πρότυπα που επιλέχθηκαν για τα αναγνωριστικά
διαδικασίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης του λογισμικού. Μπορείτε να τροποποιήσετε το αναγνωριστικό διαδικασίας κάνοντας κλικ στο
πεδίο Αναγνωριστικό διαδικασίας και ενημερώνοντας το αυτόματα εκχωρημένο αναγνωριστικό διαδικασίας. Το αναγνωριστικό διαδικασίας πρέπει να είναι
μοναδικό.
6. Χρησιμοποιήστε το πτυσσόμενο μενού «Τεχνικός» για να επιλέξετε το χρήστη που ορίζει τη νέα διαδικασία. Ο χρήστης που είναι εκείνη τη στιγμή συνδεδεμένος
είναι ο προεπιλεγμένος τεχνικός.
7. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο πεδίο Σχόλιο και να εισάγετε ένα προαιρετικό σχόλιο διαδικασίας.
8. Χρησιμοποιήστε το πλέγμα στην προβολή Ρύθμιση (Πλέγμα) για να επιλέξετε τις κοιλότητες για τη νέα διαδικασία χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε ή όλες αυτές τις
μεθόδους:
• Επιλέξτε μια μεμονωμένη κοιλότητα στην οθόνη πλέγματος 96 κοιλοτήτων κάνοντας κλικ σε μια μεμονωμένη κοιλότητα.
• Επιλέξτε πολλαπλές μη παρακείμενες κοιλότητες πατώντας και κρατώντας πατημένο το [Ctrl] ενώ κάνετε κλικ σε πολλαπλές κοιλότητες.
• Επιλέξτε μια σειρά κοιλοτήτων, σε στήλες, κάνοντας κλικ στην πρώτη κοιλότητα και πατώντας και κρατώντας πατημένο το [Shift] ενώ κάνετε κλικ στην
τελευταία κοιλότητα.
• Επιλέξτε πολλαπλές παρακείμενες κοιλότητες χρησιμοποιώντας κλικ και μεταφορά σε πολλαπλές κοιλότητες.
• Απλά μην επιλέξετε μια κοιλότητα που δεν θα χρησιμοποιηθεί για τη διαδικασία.
Το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης φωτίζει τις κοιλότητες που επιλέγετε με ένα μπλε πλαίσιο.
9.

Επιλέξτε τον Τύπο δοκιμασίας για τις επιλεγμένες κοιλότητες, κάνοντας κλικ στο κατάλληλο έγχρωμο πτυσσόμενο μενού που βρίσκεται πάνω από το πλέγμα.
Επιλέξτε τον τύπο κοιλότητας για τις επιλεγμένες κοιλότητες επιλέγοντας τον κατάλληλο Τύπο κοιλότητας από το πτυσσόμενο μενού. Αυτοί είναι όλοι οι δυνατοί
συνδυασμοί του τύπου δοκιμασίας και του τύπου κοιλότητας:
Τύπος κοιλότητας
Έλεγχος
Αντιδραστήριο Αντιδραστηρίου Αρνητικός Έλεγχος
Τύπος δοκιμασίας
Σαλμονέλλα
E. coli O157 (συμπεριλαμβανομένου H7)
Λιστέρια
Λ. monocytogenes
Πίνακας Ελέγχου
Ελλιπής ορισμός
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Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ σε ένα κελί ή ομάδα κελιών για να επιλέξετε τον τύπο δοκιμασίας και τον τύπο κοιλότητας χρησιμοποιώντας το θεματικό μενού.

10. Επαναλάβετε το βήμα 8 και το βήμα 9 μέχρι να έχετε ορίσει όλους τους τύπους δοκιμασίας και τους τύπους κοιλότητας για τη διαδικασία. Το στιγμιότυπο
παρακάτω αποτελεί παράδειγμα ενός ολοκληρωμένου ορισμού νέας διαδικασίας. Το νέο αναγνωριστικό διαδικασίας εμφανίζεται ως τίτλος της καρτέλας, και ο
αστερίσκος (*) υποδεικνύει ότι ο ορισμός της διαδικασίας έχει αλλάξει από όταν αποθηκεύτηκε για τελευταία φορά.

11. Εισάγετε τον Αρ. παρτίδας κιτ στο παράθυρο «Λεπτομέρειες κοιλότητας». Το πεδίο Αναγνωριστικό κοιλότητας στο παράθυρο «Λεπτομέρειες κοιλότητας»
υποδεικνύει ποια(ες) κοιλότητα(ες) έχει(ουν) επιλεχθεί και θα λάβει(ουν) τον αρ. παρτίδας κιτ που εισάγετε.
• Εισάγετε τον αριθμό παρτίδας στο πεδίο Αρ. παρτίδας κιτ (λευκό), και στη συνέχεια κάντε κλικ στο ή πατήστε [Enter] για να αποθηκεύσετε την
καταχώρηση.
•

Για να επιλέξετε έναν προρρυθμισμένο αριθμό παρτίδας κιτ, κάντε κλικ στο για να μεταβείτε στην πτυσσόμενη λίστα (μπλε), και στη συνέχεια
επιλέξτε ένα αναγνωριστικό από τη λίστα. Δεν μπορείτε να εισάγετε νέες τιμές όταν αυτό το πεδίο είναι μπλε.
12. Εισάγετε το Αναγνωριστικό δείγματος στο παράθυρο «Λεπτομέρειες κοιλότητας».
• Εισάγετε το αναγνωριστικό δείγματος στο πεδίο Αναγνωριστικό δείγματος (λευκό) και κάντε κλικ στο ή πατήστε [Enter] για να αποθηκεύσετε
την καταχώρηση.
•

Για να επιλέξετε ένα προρρυθμισμένο αναγνωριστικό δείγματος, κάντε κλικ στο για να μεταβείτε στην πτυσσόμενη λίστα (μπλε), και στη συνέχεια
επιλέξτε ένα αναγνωριστικό από τη λίστα. Δεν μπορείτε να εισάγετε νέες τιμές όταν αυτό το πεδίο είναι μπλε.
Σημείωση: Ένα αναγνωριστικό δείγματος δεν μπορεί να εκχωρηθεί στους Ελέγχους Αντιδραστηρίου και στους Αρνητικούς Ελέγχους.
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13. Εάν χρησιμοποιείτε έναν Πίνακα Ελέγχου, συνδέστε το δείγμα στον Πίνακα Ελέγχου εκχωρώντας το ίδιο αναγνωριστικό δείγματος τόσο στο δείγμα όσο και στον
Πίνακα Ελέγχου. Αυτή η συσχέτιση κάνει το αποτέλεσμα δείγματος να εξαρτάται από το αποτέλεσμα Πίνακα Ελέγχου.
Μπορείτε επίσης να συνδέσετε ένα μεμονωμένο ΠΕ (Πίνακα Ελέγχου) (MC, Matrix Control) σε πολλαπλές κοιλότητες. Ωστόσο, όλες οι κοιλότητες πρέπει να έχουν
το ίδιο αναγνωριστικό δείγματος. Μεμενωμένες κοιλότητες έχουν διαφορετικούς κωδικούς (π.χ. A1, A2) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ιχνηλάτηση
των δειγμάτων. Για παραιτέρω διαφοροποίηση των κοιλοτήτων, εισάγετε ένα σχόλιο για την καθεμία. Το σχόλιο εμφανίζεται στην αναφορά διαδικασίας και στο
αρχείο εξαγωγής αποτελεσμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα αυτού του εγχειριδίου σχετικά με την προβολή των αποτελεσμάτων διαδικασίας.
14. Επιλέξτε την επιλογή Επανέλεγχος στο παράθυρο «Λεπτομέρειες κοιλότητας» εάν η κοιλότητα περιέχει έναν επανέλεγχο προηγούμενου δείγματος. Κάντε κλικ
στο

εικονίδιο προσθήκης για να επιλέξετε τη διαδικασία και την κοιλότητα που υποβάλλεται σε επανέλεγχο.

15. Επιλέξτε τη διαδικασία και την κοιλότητα που υποβάλλεται σε επανέλεγχο όταν εμφανιστεί το παράθυρο Επανέλεγχος.
16. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

	
  

17. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο Λεπτομέρειες κοιλότητας για να εισάγετε ένα σχόλιο στο πεδίο Σχόλιο: που είναι σχετικό με τον ορισμό της
κοιλότητας.
18. Μπορείτε να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες κοιλότητας τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού επάνω σε μια κοιλότητα στο παράθυρο Ρύθμιση (Πλέγμα).
Εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες λεπτομερειών κοιλότητας με την εξαίρεση του επανελέγχου.
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21. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα Ρύθμιση (Λίστα) για να προβάλετε και να ορίσετε μια νέα διαδικασία χρησιμοποιώντας μόνο κείμενο
21. You can also use the Setup(List) tab to view and define a new run using only text displayed in a table instead of symbols
εμφανιζόμενο σε έναν πίνακα, αντί για σύμβολα και κείμενο εμφανιζόμενα σε μια εικόνα γραφικού πλέγματος 96 κοιλοτήτων.
and text displayed in a graphic image of a 96 well grid.
22. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρύθμιση (Λίστα) στο κάτω μέρος της καρτέλας νέας διαδικασίας για να εμφανίσετε την προβολή λίστας. Η προβολή λίστας εμφανίζει όλες
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Αυτές είναι οι ίδιες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην καρτέλα Ρύθμιση (Πλέγμα).
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selecting File on the menu bar, then selecting Save Run or by using the keyboard to press <CTRL>+s.
πληκτρολόγιο για να πατήσετε <CTRL>+s.
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Εκκίνηση διαδικασίας
1.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στις οδηγίες προϊόντος του κιτ δοκιμασίας για να εκτελέσετε τη δοκιμασία.
Μην τοποθετήσετε τους δοκιμαστικούς σωλήνες αντιδραστηρίου δείγματος μέσα στο δίσκο ταχείας φόρτωσης εάν δεν έχετε ολοκληρώσει το βήμα λύσης.
Δείγματα που δεν έχουν υποβληθεί στην κατάλληλη θερμική κατεργασία κατά τη διάρκεια του βήματος λύσης της δοκιμασίας μπορούν να
θεωρηθούν ως πιθανός βιολογικός κίνδυνος και ΔΕΝ πρέπει να εισάγονται στο 3M Όργανο Μοριακής Ανίχνευσης. Επιβεβαιώστε ότι η Υποδοχή
Σωλήνων Θερμαντήρος που χρησιμοποιήσατε για το βήμα λύσης ήταν στη συνιστώμενη θερμοκρασία για το συνιστώμενο χρονικό διάστημα, μέσω της χρήσης
ενός χρονόμετρου και ενός βαθμονομημένου θερμόμετρου τοποθετημένου στην καθορισμένη κοιλότητα στη γωνία της Υποδοχής Σωλήνων Θερμαντήρος κατά τη
διάρκεια του βήματος λύσης.

2.

Για να εκκινήσετε μια ρυθμισμένη διαδικασία, επιλέξτε «Αρχείο» στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια Άνοιγμα διαδικασιών. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο

3.
4.
5.
6.
7.

Έναρξη ρυθμισμένων διαδικασιών δίπλα στο εικονίδιο Έναρξη ρυθμισμένων διαδικασιών
στην αρχική σελίδα ή στην πλευρική εργαλειοθήκη.
Όταν εμφανιστεί η λίστα των ρυθμισμένων διαδικασιών, επιλέξτε τη ρυθμισμένη διαδικασία που θέλετε να εκκινήσετε.
Το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης εμφανίζει την επιλεγμένη διαδικασία σε μια νέα καρτέλα, η οποία περιέχει μια καρτέλα Ρύθμιση (Πλέγμα) και μια καρτέλα
Ρύθμιση (Λίστα).
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στη διαδικασία. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ
στο «Αρχείο» στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια να επιλέξετε Αποθήκευση διαδικασίας για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη στην προβολή «Ρύθμιση (Πλέγμα)».
Επιλέξτε τη συσκευή από την πτυσσόμενη λίστα. Τα όργανα σε αυτήν την πτυσσόμενη λίστα είναι εκείνα που βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας και είναι ικανά
να εκτελέσουν μια διαδικασία. Αφού επιλέξετε τη συσκευή, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Πλαίσιο διαλόγου επιλογής οργάνου
8. Το καπάκι του επιλεγμένου οργάνου ανοίγει αυτόματα
9. Εισάγετε τον 3M Δίσκο Ταχείας Φόρτωσης στο όργανο, και κλείστε το καπάκι του οργάνου για να εκκινήσετε τη διαδικασία.
10. Η κεφαλίδα στην ενότητα «Λεπτομέρειες διαδικασίας» στην προβολή «Αποτελέσματα (Πλέγμα)» εμφανίζει λεπτομέρειες για τη διαδικασία, μια γραμμή προόδου,
καθώς και τον υπόλοιπο χρόνο της διαδικασίας. Η διάρκεια της διαδικασίας είναι 75 λεπτά.
11. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί [Ματαίωση]
για να διακόψετε μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Κάντε κλικ στο [Ναι] όταν εμφανιστεί το
πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης για να ματαιώσετε τη διαδικασία.

Εισαγωγή νέας διαδικασίας
1.

Για να ρυθμίσετε μια νέα διαδικασία, επιλέξτε «Αρχείο» στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Νέα διαδικασία. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο
Ρύθμιση νέας διαδικασίας δίπλα στο εικονίδιο «Ρύθμιση νέας διαδικασίας»

2.
3.

4.

στην αρχική σελίδα, ή μπορείτε να κάνετε κλικ στο Ρύθμιση νέας

στην πλευρική εργαλειοθήκη για να εκκινήσετε μια νέα διαδικασία.
διαδικασίας δίπλα στο εικονίδιο «Ρύθμιση νέας διαδικασίας»
Επιλέξτε το παράθυρο «Ρύθμιση (Λίστα)» του παραθύρου «Νέα πλάκα».
Μπορείτε να εισάγετε μια νέα διαδικασία με τη μορφή οριοθετημένου αρχείου δεδομένων, π.χ. αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμμα (.CSV). Χρησιμοποιήστε
αυτό το χαρακτηριστικό εάν οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον ορισμό μιας νέας διαδικασίας μπορούν να εξαχθούν από ένα LIMS ή από ένα άλλο σύστημα
στο 3M Σύστημα Μοριακής Ανίχνευσης. Όλοι οι νέοι ορισμοί δείγματος ή ορισμοί παρτίδας κιτ που περιέχονται στο ίδιο αρχείο εισαγωγής νέας διαδικασίας
εισάγονται επίσης μαζί με τη νέα διαδικασία.
Κάντε κλικ στο πτυσσόμενο μενού δίπλα στο κουμπί «Εισαγωγή» για να επιλέξετε το χαρακτήρα οριοθέτησης στο αρχείο εισαγωγής ή εξαγωγής. Ο χαρακτήρας
οριοθέτησης μπορεί να είναι ένα κόμμα, στηλοθέτης, κενό διάστημα ή άνω τελεία. Ο οριοθέτης που χρησιμοποιείται στο αρχείο εισαγωγής είναι προκαθορισμένος
από το LIMS ή άλλο σύστημα από το οποίο προέρχεται.
• Τα αρχεία εισαγωγής αναφέρονται συχνά ως .CSV ή αρχεία τιμών διαχωρισμένων με κόμμα.
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5.

Τα δεδομένα σε ένα αρχείο εισαγωγής δειγμάτων που προορίζονται για εισαγωγή σε ένα πεδίο λίστας πρέπει να ταιριάζουν με μία από τις επιλογές
για το πεδίο λίστας. Για παράδειγμα, ένας τύπος δείγματος πρέπει να είναι Ανεπεξέργαστο, Επεξεργασμένο ή Περιβαλλοντικό, ή ένας από τους τύπους
δείγματος που ορίσατε.
Κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή. Όταν εμφανίστεί το παράθυρο Άνοιγμα, πλοηγηθείτε στο αρχείο εισαγωγής που θέλετε να εισάγετε και κάντε διπλό κλικ στο
όνομα του αρχείου.
Τύπος δοκιμασίας

Κωδικός
δοκιμασίας

Τύπος κοιλότητας

Κωδικός
κοιλότητας

Σαλμονέλλα

SAL

Αντιδραστήριο

Αντιδραστήριο

E. coli O157

ECO

Έλεγχος
Αντιδραστηρίου

RC

Λιστέρια

LIS

Αρνητικός Έλεγχος

NC

Λιστέρια monocytogenes

LM

Πίνακας Ελέγχου

MC

Πίνακας Ελέγχου

MC

Εξαγωγή ορισμού διαδικασίας
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Επιλέξτε την καρτέλα Ρύθμιση (Λίστα) του παραθύρου «Νέα διαδικασία».
Μπορείτε να εξάγετε έναν ορισμό διαδικασίας με τη μορφή οριοθετημένου αρχείου δεδομένων, π.χ. αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμμα (.CSV).
Χρησιμοποιήστε αυτό το χαρακτηριστικό εάν θέλετε να εξάγετε τις πληροφορίες για έναν ορισμό διαδικασίας σε ένα LIMS ή άλλο σύστημα, ή εάν θέλετε να
εξάγετε έναν ορισμό διαδικασίας, να επεξεργαστείτε τον ορισμό διαδικασίας, και στη συνέχεια να εισάγετε τον επεξεργασμένο ορισμό διαδικασίας.
Ο προεπιλεγμένος τύπος αρχείου είναι αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμμα (.CSV). firmware.binΜπορείτε να επιλέξετε άλλους τύπους αρχείου και οριοθέτες
στις «Επιλογές εισαγωγής και εξαγωγής». Επιλέξτε τον οριοθέτη που είναι προτιμητέος από το σύστημα LIMS ή άλλο σύστημα στο οποίο εξάγεται το αρχείο.
Ανατρέξτε στην ενότητα αυτού του εγχειριδίου σχετικά με τις μορφές εισαγωγής/εξαγωγής αρχείου.
• Κατά προεπιλογή, η πρώτη σειρά είναι μια σειρά κεφαλίδας που περιέχει ονόματα πεδίων. Μπορείτε να το αλλάξετε αυτό στις «Επιλογές εισαγωγής και
εξαγωγής». Ανατρέξτε στην ενότητα αυτού του εγχειριδίου σχετικά με τις επιλογές εισαγωγής και εξαγωγής.
• Δύο συνεχόμενοι οριοθέτες χωρίς τίποτα μεταξύ τους υποδεικνύουν ένα κενό πεδίο.
Ο προεπιλεγμένος φάκελος εξαγωγής ορίζεται χρησιμοποιώντας τις «Επιλογές εισαγωγής και εξαγωγής». Ανατρέξτε στην ενότητα αυτού του εγχειριδίου σχετικά
με τις επιλογές εισαγωγής και εξαγωγής.
Κάντε κλικ στο κουμπί Εξαγωγή. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο Αποθήκευση ως, πλοηγηθείτε στο φάκελο στον οποίο θέλετε να εξάγετε το αρχείο.
Ο προεπιλεγμένος φάκελος εξαγωγής ορίζεται χρησιμοποιώντας τις «Επιλογές εισαγωγής και εξαγωγής». Ανατρέξτε στην ενότητα αυτού του εγχειριδίου σχετικά
με τις επιλογές εισαγωγής και εξαγωγής.
Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Εμφάνιση διαδικασίας κατά τύπο δοκιμασίας
Το παράθυρο «Τύπος δοκιμασίας» εμφανίζεται μαζί με το παράθυρο Ρύθμιση (Πλέγμα) και το παράθυρο Λεπτομέρειες κοιλότητας ενώ ορίζετε μια διαδικασία, και
παρέχει μια λίστα όλων των κοιλοτήτων που ορίζονται εντός αυτού του ορισμού διαδικασίας για τον επιλεγμένο τύπο δοκιμασίας. Σε αυτό το παράδειγμα, εμφανίζονται
οι κοιλότητες που ορίζονται για τη δοκιμασία Σαλμονέλα, και υποδεικνύονται από ένα γαλάζιο πλαίσιο γύρω από τον επιλογέα «SAL».
Τύπος δοκιμασίας

Σύμβολο

Σαλμονέλλα
E. coli O157
Λιστέρια
Λιστέρια monocytogenes
Πίνακας Ελέγχου
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Παράθυρο τύπου δοκιμασίας «Ρύθμιση (Πλέγμα)»

Αποθήκευση διαδικασίας ως πρότυπο
1.

2.
3.
4.

Δημιουργήστε ένα πρότυπο διαδικασίας ρυθμίζοντας μια δομή διαδικασίας χρησιμοποιώντας τα παράθυρα Ρύθμιση (Πλέγμα) ή Ρύθμιση (Λίστα) χωρίς να
ρυθμίσετε τις λεπτομέρειες στο παράθυρο Λεπτομέρειες κοιλότητας. Όταν αργότερα χρησιμοποιήσετε το πρότυπο διαδικασίας για να ρυθμίσετε μια νέα διαδικασία
από ένα πρότυπο, η δομή της νέας διαδικασίας ορίζεται από το πρότυπο διαδικασίας και δεν χρειάζεται να ορίσετε τη δομή της διαδικασίας. Πρέπει μόνο να
ορίσετε τα δείγματα, παρτίδες κιτ, σχόλια και πληροφορίες επανελέγχου. Ανατρέξτε στην ενότητα αυτού του εγχειριδίου σχετικά με τη ρύθμιση νέας διαδικασίας
από ένα πρότυπο για περισσότερες πληροφορίες.
Για να αποθηκεύσετε τη διαδικασία ως πρότυπο, επιλέξτε Αρχείο στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Αποθήκευση διαδικασίας ως πρότυπο…
Όταν εμφανιστεί το παράθυρο Αποθήκευση, πλοηγηθείτε στο φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο προτύπου διαδικασίας, και εισάγετε το όνομα
αρχείου για το πρότυπο διαδικασίας στο πεδίο Όνομα αρχείου.
Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση. Το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης αποθηκεύει το πρότυπο διαδικασίας ως αρχείο κειμένου τιμών διαχωρισμένων με
κόμμα (.CSV).

Ρύθμιση νέας διαδικασίας από ένα πρότυπο
1.

2.
3.
4.
5.

Ρυθμίστε μια νέα διαδικασία από ένα πρότυπο χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο διαδικασίας για να ρυθμίσετε τη δομή της διαδικασίας χωρίς να χρησιμοποιήσετε
τα παράθυρα Ρύθμιση (Πλέγμα) ή Ρύθμιση (Λίστα), και χρησιμοποιώντας το παράθυρο Λεπτομέρειες κοιλότητας για να ρυθμίσετε τις λεπτομέρειες (δείγματα,
παρτίδες κιτ, σχόλια και επανέλεγχος) για τη νέα διαδικασία. Ανατρέξτε στην ενότητα αυτού του εγχειριδίου σχετικά με την αποθήκευση διαδικασίας ως πρότυπο
για περισσότερες πληροφορίες.
Για να ρυθμίσετε μια νέα διαδικασία από ένα πρότυπο, επιλέξτε Αρχείο στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Φόρτωση προτύπου διαδικασίας…
Όταν εμφανιστεί το παράθυρο Άνοιγμα, πλοηγηθείτε στο φάκελο που περιέχει το αρχείο προτύπου διαδικασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ο προεπιλεγμένος
φάκελος είναι «Πρότυπα».
Επιλέξτε το αρχείο προτύπου διαδικασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.
Χρησιμοποιήστε το παράθυρο Λεπτομέρειες κοιλότητας για να ρυθμίσετε τις λεπτομέρειες (δείγματα, παρτίδες κιτ, σχόλια και επανέλεγχος) για τη νέα διαδικασία.
Ανατρέξτε στην ενότητα αυτού του εγχειριδίου σχετικά με τη ρύθμιση νέας διαδικασίας για περισσότερες σχετικά με τη χρήση του παραθύρου Λεπτομέρειες
κοιλότητας.
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Πλαίσιο διαλόγου αποθήκευσης προτύπου

Πλαίσιο διαλόγου φόρτωσης προτύπου
Όταν δημιουργείται (φορτώνεται) μια διαδικασία με βάση ένα πρότυπο, όλες οι ορισμένες κοιλότητες θα επισημανθούν ως ατελώς ορισμένες. Ένα παράδειγμα
διαδικασίας δημιουργημένης από ένα πρότυπο παρέχεται στο Σφάλμα! Η πηγή αναφοράς δεν βρέθηκε. Ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τους ορισμούς
κοιλότητας παρέχοντας τις πληροφορίες που λείπουν (παρτίδα κιτ και δείγμα) για να είναι δυνατή η αποθήκευση ή η εκτέλεση της διαδικασίας.
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Διαδικασία δημιουργημένη από πρότυπο

Προβολή αποτελεσμάτων διαδικασίας
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή πλέγματος αποτελεσμάτων για να παρακολουθήσετε μια διαδικασία σε εξέλιξη. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε
πραγματικό χρόνο.
Για να προβάλετε τα αποτελέσματα διαδικασίας από προηγούμενες διαδικασίες, επιλέξτε Αρχείο στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Άνοιγμα
διαδικασιών. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο εικονίδιο Προβολή αποτελεσμάτων διαδικασίας στην αρχική σελίδα ή στην πλευρική εργαλειοθήκη για να
προβάλετε τα αποτελέσματα των τελευταίων πέντε ολοκληρωμένων διαδικασιών.
Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε τη διαδικασία που θέλετε να προβάλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Φίλτρα διαδικασίας για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους
φίλτρου πλάκας. Όλες οι παράμετροι φίλτρου είναι προαιρετικές.
Επιλέξτε την επιλογή Όλες οι ημερομηνίες για να συμπεριλάβετε διαδικασίες που δημιουργήθηκαν οποιαδήποτε ημερομηνία, ή επιλέξτε την επιλογή Εύρος
ημερομηνιών για να συμπεριλάβετε διαδικασίες που δημιουργήθηκαν εντός ενός εύρους ημερομηνιών. Εάν επιλέξετε την επιλογή Εύρος ημερομηνιών,
εισάγετε τις ημερομηνίες έναρξης και τέλους εισάγοντάς τις απευθείας ή επιλέγοντάς τις χρησιμοποιώντας το ημερολόγιο. Η προεπιλογή είναι το εύρος
ημερομηνιών που περιλαμβάνει την περασμένη εβδομάδα.
Κάντε κλικ στο πτυσσόμενο μενού για το πεδίο Τεχνικός για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο χρήστη που δημιούργησε τις διαδικασίες που πρόκειται να
συμπεριληφθούν. Η προεπιλογή είναι ο τρέχων χρήστης.
Κάντε κλικ στο πτυσσόμενο μενού για την Κατάσταση διαδικασίας για να επιλέξετε μια ειδική κατάσταση πλάκας που πρόκειται να συμπεριληφθεί.
Η προεπιλογή είναι Όλα.
Κατάσταση διαδικασίας

Περιγραφή

Όλα

Όλες οι διαδικασίες στη βάση δεδομένων

Ολοκληρώθηκε

Διαδικασίες που ολοκληρώθηκαν

Ολοκληρώθηκε
(με επιτυχία)

Διαδικασίες που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία χωρίς αποτελέσματα Μη έγκυρο, Αναστάλθηκε,
Επιθεώρηση ή Σφάλμα

Ολοκληρώθηκε
(απαιτεί εξέταση)

Διαδικασίες που ολοκληρώθηκαν με τουλάχιστον ένα αποτέλεσμα Μη έγκυρο, Αναστάλθηκε,
Επιθεώρηση ή Σφάλμα

Ρυθμίστηκε

Διαδικασίες που ρυθμίστηκαν αλλά δεν έχουν εκκινηθεί ακόμα

Ματαίωση

Διαδικασίες που ματαιώνονται από ένα χρήστη

Απέτυχε

Διαδικασίες που απέτυχαν λόγω σφαλμάτων, όπως αποσύνδεση του οργάνου κ.λπ.

Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή φίλτρου αφού επιλέξετε τα φίλτρα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Όταν εμφανιστεί η λίστα των διαδικασιών, κάντε κλικ στη διαδικασία που θέλετε να προβάλετε, και κάντε κλικ στο OK.
Το λογισμικό εμφανίζει την επιλεγμένη διαδικασία σε μια νέα καρτέλα.
Επιλέξτε Αποτελέσματα (Πλέγμα) για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα για κάθε κοιλότητα. Ένας πίνακας συμβόλων αποτελεσμάτων δίνεται παρακάτω. Ένα
γράφημα των ενδείξεων RLU με την πάροδο του χρόνου εμφανίζεται επίσης σε αυτήν την επιλογή εάν είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στην ενότητα «Επιλογές
διαχείρισης» αυτού του εγχειριδίου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση του γραφήματος.
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Τύπος
κοιλότητας

Σύμβολο αποτελέσματος
κοιλότητας

Αποτέλεσμα

Ερμηνεία

Αντιδραστήριο

Θετικό

Το δείγμα θεωρείται θετικό
για το στοχευόμενο παθογόνο.

Αντιδραστήριο

Αρνητικό

Το δείγμα είναι αρνητικό για το στοχευόμενο παθογόνο.

Αντιδραστήριο

Αναστάλθηκε

Αντιδραστήριο

Επιθεώρηση

Αντιδραστήριο

Σφάλμα

Έλεγχος
Αντιδραστηρίου

Έγκυρο

Έλεγχος
Αντιδραστηρίου

Μη έγκυρο

Έλεγχος
Αντιδραστηρίου

Επιθεώρηση

Έλεγχος
Αντιδραστηρίου

Σφάλμα

Αρνητικός Έλεγχος

Έγκυρο

Αρνητικός Έλεγχος

Μη έγκυρο

Αρνητικός Έλεγχος

Επιθεώρηση

Αρνητικός Έλεγχος

Σφάλμα

Πίνακας Ελέγχου

Έγκυρο

Πίνακας Ελέγχου

Αναστάλθηκε

Πίνακας Ελέγχου

Σφάλμα

Ο πίνακας δειγμάτων ήταν ανασταλτικός στη δοκιμασία. Ενδέχεται
να απαιτείται επανέλεγχος. Ανατρέξτε στην ενότητα αντιμετώπισης
προβλημάτων και στις οδηγίες προϊόντος του κιτ δοκιμασίας για
περισσότερες πληροφορίες.
Η παρουσία ή η απουσία του στοχευόμενου παθογόνου ήταν
απροσδιόριστη. Ενδέχεται να απαιτείται επανέλεγχος. Ανατρέξτε στην
ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων και στις οδηγίες προϊόντος του κιτ
δοκιμασίας για περισσότερες πληροφορίες.
Δεν ανιχνεύθηκε βιοφωτάυγεια. Ενδέχεται να απαιτείται επανέλεγχος.
Ανατρέξτε στην ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων και στις οδηγίες
προϊόντος του κιτ δοκιμασίας για περισσότερες πληροφορίες.
Ο Έλεγχος Αντιδραστηρίου ήταν έγκυρος.
Ο Έλεγχος Αντιδραστηρίου δεν ήταν έγκυρος. Ενδέχεται να απαιτείται
επανέλεγχος. Ανατρέξτε στην ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων και
στις οδηγίες προϊόντος του κιτ δοκιμασίας για περισσότερες πληροφορίες.
Ο Έλεγχος Αντιδραστηρίου ήταν απροσδιόριστος. Ενδέχεται να απαιτείται
επανέλεγχος. Ανατρέξτε στην ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων και
στις οδηγίες προϊόντος του κιτ δοκιμασίας για περισσότερες πληροφορίες.
Δεν ανιχνεύθηκε βιοφωτάυγεια. Ενδέχεται να απαιτείται επανέλεγχος.
Ανατρέξτε στην ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων και στις οδηγίες
προϊόντος του κιτ δοκιμασίας για περισσότερες πληροφορίες.
Ο Αρνητικός Έλεγχος ήταν έγκυρος.
Ο Αρνητικός Έλεγχος δεν ήταν έγκυρος. Ενδέχεται να απαιτείται
επανέλεγχος. Ανατρέξτε στην ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων και
στις οδηγίες προϊόντος του κιτ δοκιμασίας για περισσότερες πληροφορίες.
Ο Αρνητικός Έλεγχος ήταν απροσδιόριστος. Ενδέχεται να απαιτείται
επανέλεγχος. Ανατρέξτε στην ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων και
στις οδηγίες προϊόντος του κιτ δοκιμασίας για περισσότερες πληροφορίες.
Δεν ανιχνεύθηκε βιοφωτάυγεια. Ενδέχεται να απαιτείται επανέλεγχος.
Ανατρέξτε στην ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων και στις οδηγίες
προϊόντος του κιτ δοκιμασίας για περισσότερες πληροφορίες.
Ο Πίνακας Ελέγχου ήταν έγκυρος.
Ο πίνακας δειγμάτων ήταν ανασταλτικός στον Πίνακα Ελέγχου. Ενδέχεται
να απαιτείται επανέλεγχος. Ανατρέξτε στην ενότητα αντιμετώπισης
προβλημάτων και στις οδηγίες προϊόντος του κιτ δοκιμασίας για
περισσότερες πληροφορίες.
Δεν ανιχνεύθηκε βιοφωτάυγεια. Ενδέχεται να απαιτείται επανέλεγχος.
Ανατρέξτε στην ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων και στις οδηγίες
προϊόντος του κιτ δοκιμασίας για περισσότερες πληροφορίες.
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11. Μπορείτε να επιλέξετε και να εμφανίσετε το γράφημα για οποιαδήποτε ή για όλες τις κοιλότητες.
α. Κάντε δεξί κλικ ή Ctrl-κλικ σε μια μεμονωμένη κοιλότητα για να επιλέξετε και να εμφανίσετε το γράφημα για τη συγκεκριμένη κοιλότητα. Το χρώμα
φόντου των επιλεγμένων κοιλοτήτων αλλάζει από γκρι σε γαλάζιο, για να υποδείξει ότι η κοιλότητα είναι επιλεγμένη και ότι η καμπύλη για την
επιλεγμένη κοιλότητα εμφανίζεται στο γράφημα.
β. Κάντε δεξί κλικ σε μια επιλεγμένη κοιλότητα για να την αποεπιλέξετε και να καταργήσετε το γράφημα για τη συγκεκριμένη κοιλότητα.
γ. Κάντε δεξί κλικ σε πρόσθετες κοιλότητες για να επιλέξετε και να εμφανίσετε τα γραφήματα για τις πρόσθετες κοιλότητες. Η εμφάνιση είναι σωρευτική.
Οι καμπύλες για όλες τις επιλεγμένες κοιλότητες εμφανίζονται στο γράφημα.
δ. Κρατήστε πατημένο το Ctrl και αριστερό κλικ και σύρετε πάνω σε μια ομάδα κοιλοτήτων για να επιλέξετε και να εμφανίσετε τα γραφήματα για
πολλαπλές κοιλότητες. Οι καμπύλες για όλες τις επιλεγμένες κοιλότητες εμφανίζονται στο γράφημα.
12. Μπορείτε να κάνετε αριστερό κλικ σε μια επιλεγμένη κοιλότητα, ή να κάνετε αριστερό κλικ και να σύρετε πάνω σε μια ομάδα κοιλοτήτων, για να φωτίσετε την(ις)
καμπύλη(ες) για τη(ις) συγκεκριμένη(ες) κοιλότητα(ες). Μπορείτε επίσης να κάνετε αριστερό κλικ σε μια καμπύλη για να φωτίσετε την αντίστοιχη κοιλότητα.
• Μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνιση του γραφήματος ως εξής: Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων για να εμφανίσετε τις καμπύλες για όλες τις
ορισμένες καμπύλες.
• Κάντε κλικ στο κουμπί Απαλοιφή για να γίνει επαναφορά των επιλογών κοιλοτήτων και να μην εμφανίζονται καμπύλες.
• Κάντε κλικ στο κουμπί Μεγέθυνση για να μεγεθύνετε το γράφημα κατά ένα επίπεδο. Αυτό μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί τοποθετώντας το δείκτη
του ποντικιού επάνω στο γράφημα και χρησιμοποιώντας το ροδάκι του ποντικιού.
• Κάντε κλικ στο κουμπί Σμίκρυνση για να σμικρύνετε το γράφημα κατά ένα επίπεδο.
• Χρησιμοποιήστε το ροδάκι του ποντικιού ενώ τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο γράφημα για μεγέθυνση ή σμίκρυνση του γραφήματος.
• Κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή στην προβολή για μια καλύτερη προσαρμογή για τα επιλεγμένα γραφήματα.
13. Τα χρώματα των κοιλοτήτων υποδεικνύουν ποιες κοιλότητες εμφανίζονται στο γράφημα, όπως φαίνεται παρακάτω.
Περιοχή κοιλότητας
Φόντο κοιλότητας

Πλαίσιο κοιλότητας

Χρώμα
Γκρι

Ερμηνεία
Η καμπύλη για τη συγκεκριμένη κοιλότητα δεν εμφανίζεται στο
γράφημα

Μπλε

Η καμπύλη για τη συγκεκριμένη κοιλότητα εμφανίζεται στο γράφημα

Χωρίς πλαίσιο
Μπλε πλαίσιο

Η κοιλότητα δεν είναι επιλεγμένη
Η κοιλότητα είναι επιλεγμένη και η καμπύλη της είναι φωτισμένη
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14. Μπορείτε να επιλέξετε την προβολή «Αποτελέσματα (Λίστα)» για να εμφανίσετε τα ίδια δεδομένα με την προβολή «Αποτελέσματα (Πλέγμα)», αλλά σε μορφή
λίστας. Εμφανίζονται τα ακόλουθα πεδία:
• Αναγνωριστικό κοιλότητας – Το αναγνωριστικό κοιλότητας συσχετίζεται με τη θέση της κοιλότητας στο πλέγμα 96 κοιλοτήτων.
• Αναγνωριστικό δείγματος – Το αναγνωριστικό του δείγματος που χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη δοκιμή. Η προβολή «Αποτελέσματα (Πλέγμα)»
εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω στην κοιλότητα.
• Τύπος δοκιμασίας – Ο τύπος της δοκιμασίας που χρησιμοποιείται. Η προβολή «Αποτελέσματα (Πλέγμα)» εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες ως ένα
χρωματικά κωδικοποιημένο πλαίσιο γύρω από την κοιλότητα.
• Τύπος κοιλότητας – Είτε Δείγμα, Έλεγχος Αντιδραστηρίου, Αρνητικός Έλεγχος ή Πίνακας Ελέγχου
• Αρ. παρτίδας κιτ – Το αναγνωριστικό της παρτίδας κιτ που χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη δοκιμή. Η προβολή «Αποτελέσματα (Πλέγμα)» εμφανίζει
αυτές τις πληροφορίες όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω στην κοιλότητα.
• Αποτέλεσμα – Το αποτέλεσμα της δοκιμής.

Εξαγωγή αποτελεσμάτων διαδικασίας
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Επιλέξτε Αποτελέσματα (Πλέγμα), και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Εξαγωγή
.
Μπορείτε να εξάγετε αποτελέσματα με τη μορφή οριοθετημένου αρχείου δεδομένων, π.χ. αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμμα (.CSV). Χρησιμοποιήστε
αυτό το χαρακτηριστικό εάν θέλετε να εξάγετε τις πληροφορίες για έναν ορισμό διαδικασίας σε ένα LIMS ή άλλο σύστημα, ή εάν θέλετε να εξάγετε έναν ορισμό
διαδικασίας, να επεξεργαστείτε τον ορισμό διαδικασίας, και στη συνέχεια να εισάγετε τον επεξεργασμένο ορισμό διαδικασίας.
Ο προεπιλεγμένος τύπος αρχείου είναι αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμμα (.CSV). firmware.binΜπορείτε να επιλέξετε άλλους τύπους αρχείου και οριοθέτες
στις «Επιλογές εισαγωγής και εξαγωγής». Επιλέξτε τον οριοθέτη που είναι προτιμητέος από το σύστημα LIMS ή άλλο σύστημα στο οποίο εξάγεται το αρχείο.
Ανατρέξτε στην ενότητα αυτού του εγχειριδίου σχετικά με τις μορφές εισαγωγής/εξαγωγής αρχείου.
• Κατά προεπιλογή, η πρώτη σειρά είναι μια σειρά κεφαλίδας που περιέχει ονόματα πεδίων. Μπορείτε να το αλλάξετε αυτό στις «Επιλογές εισαγωγής και
εξαγωγής». Ανατρέξτε στην ενότητα αυτού του εγχειριδίου σχετικά με τις επιλογές εισαγωγής και εξαγωγής.
• Δύο συνεχόμενοι οριοθέτες χωρίς τίποτα μεταξύ τους υποδεικνύουν ένα κενό πεδίο.
Ο προεπιλεγμένος φάκελος εξαγωγής ορίζεται χρησιμοποιώντας τις «Επιλογές εισαγωγής και εξαγωγής». Ανατρέξτε στην ενότητα αυτού του εγχειριδίου σχετικά
με τις επιλογές εισαγωγής και εξαγωγής.
Κάντε κλικ στο κουμπί Εξαγωγή. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο Αποθήκευση ως, πλοηγηθείτε στο φάκελο στον οποίο θέλετε να εξάγετε το αρχείο.
Ο προεπιλεγμένος φάκελος εξαγωγής ορίζεται χρησιμοποιώντας τις «Επιλογές εισαγωγής και εξαγωγής». Ανατρέξτε στην ενότητα αυτού του εγχειριδίου σχετικά
με τις επιλογές εισαγωγής και εξαγωγής.
Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.
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Παραγωγή αναφορών διαδικασίας
Αναφορά διάταξης διαδικασίας
1.
2.

Χρησιμοποιήστε αυτήν την αναφορά για να βοηθήσει με τη ρύθμιση της δοκιμασίας.
Επιλέξτε την προβολή Ρύθμιση (Πλέγμα) για να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε τη διάταξη διαδικασίας, η οποία παραθέτει τους ορισμούς ρύθμισης για όλες τις
κοιλότητες στη διαδικασία.

3.

Κάντε κλικ στο κουμπί εκτύπωσης

4.

εμφανίζεται ενώ το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης παράγει την προεπισκόπηση εκτύπωσης για εμφάνιση στην
Ένας δείκτης φόρτωσης
οθόνη. Ανατρέξτε στο Παράρτημα για ένα παράδειγμα αυτής της αναφοράς.

5.

Κάντε κλικ στο κουμπί εκτύπωσης

6.

Για να αποθηκεύσετε τη διάταξη διαδικασίας, κάντε κλικ στο εικονίδιο [Εξαγωγή]
και στη συνέχεια επιλέξτε μια μορφή αρχείου από τη λίστα (Microsoft
Excel, Adobe PDF και Microsoft Word). Όταν ανοίξει το παράθυρο διαλόγου «Save As» (Αποθήκευση ως) των Windows, επιλέξτε ένα φάκελο στον οποίο θα
αποθηκεύσετε το αρχείο και κάντε κλικ στο κουμπί [Αποθήκευση].

για να ανοίξετε την προεπισκόπηση εκτύπωσης στο πρόγραμμα προβολής αναφορών.

στο επάνω μέρος του παραθύρου για να εκτυπώσετε την αναφορά.

Αναφορά διαδικασίας
1.

Επιλέξτε την καρτέλα Ρύθμιση (Πλέγμα) για να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε την αναφορά διαδικασίας, η οποία παραθέτει τα αποτελέσματα δοκιμής για όλες τις
κοιλότητες στη διαδικασία.

2.

Κάντε κλικ στο κουμπί [Αναφορά διαδικασίας]

3.

εμφανίζεται ενώ το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης παράγει την προεπισκόπηση εκτύπωσης για εμφάνιση στην
Ένας δείκτης φόρτωσης
οθόνη. Ανατρέξτε στο Παράρτημα για ένα παράδειγμα αυτής της αναφοράς.

4.

Κάντε κλικ στο κουμπί εκτύπωσης

5.

Για να αποθηκεύσετε την αναφορά λεπτομερειών διαδικασίας, κάντε κλικ στο εικονίδιο [Εξαγωγή]
και στη συνέχεια επιλέξτε μια μορφή αρχείου από τη
λίστα (Microsoft Excel, Adobe PDF και Microsoft Word). Όταν ανοίξει το παράθυρο διαλόγου «Save As» (Αποθήκευση ως) των Windows, επιλέξτε ένα φάκελο στον
οποίο θα αποθηκεύσετε το αρχείο και κάντε κλικ στο κουμπί [Αποθήκευση].

για να ανοίξετε την προεπισκόπηση εκτύπωσης στο πρόγραμμα προβολής αναφορών.

στο επάνω μέρος του παραθύρου για να εκτυπώσετε την αναφορά.

Αρχείο καταγραφής θερμοκρασίας οργάνου
1.

Επιλέξτε την προβολή Αποτελέσματα (Πλέγμα) για να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε το αρχείο καταγραφής θερμοκρασίας οργάνου, το οποίο παραθέτει τη
θερμοκρασία θερμαντήρα πυρήνα και καπακιού μετρούμενη σε διαστήματα των 15 δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

2.

Κάντε κλικ στο κουμπί [Αρχείο καταγραφής θερμοκρασίας]

3.

εμφανίζεται ενώ το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης παράγει την προεπισκόπηση εκτύπωσης για εμφάνιση στην
Ένας δείκτης φόρτωσης
οθόνη. Ανατρέξτε στο Παράρτημα για ένα παράδειγμα αυτής της αναφοράς.

4.

Κάντε κλικ στο κουμπί εκτύπωσης

5.

Για να αποθηκεύσετε την αναφορά λεπτομερειών διαδικασίας, κάντε κλικ στο κουμπί [Εξαγωγή]
και στη συνέχεια επιλέξτε μια μορφή αρχείου από τη
λίστα (Microsoft Excel, Adobe PDF και Microsoft Word). Όταν ανοίξει το παράθυρο διαλόγου «Save As» (Αποθήκευση ως) των Windows, επιλέξτε ένα φάκελο στον
οποίο θα αποθηκεύσετε το αρχείο και κάντε κλικ στο κουμπί [Αποθήκευση].

για να ανοίξετε την προεπισκόπηση εκτύπωσης στο πρόγραμμα προβολής αναφορών.

στο επάνω μέρος του παραθύρου για να εκτυπώσετε την αναφορά.

Άνοιγμα αποθηκευμένης διαδικασίας
1.

Μόνο ρυθμισμένες διαδικασίες μπορούν να τροποποιηθούν. Για να τροποποιήσετε οποιεσδήποτε πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες για μια ρυθμισμένη
διαδικασία, επιλέξτε Αρχείο στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Άνοιγμα διαδικασιών. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο Έναρξη ρυθμισμένων
διαδικασιών δίπλα στο εικονίδιο Έναρξη ρυθμισμένων διαδικασιών

στην αρχική σελίδα, και στη συνέχεια να κάνετε κλικ στο Άνοιγμα διαδικασιών…
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2.

Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε τη διαδικασία που θέλετε να διαγράψετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Φίλτρα διαδικασίας για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους
φίλτρου πλάκας. Όλες οι παράμετροι φίλτρου είναι προαιρετικές.
α. Επιλέξτε την επιλογή Όλες οι ημερομηνίες για να συμπεριλάβετε διαδικασίες που δημιουργήθηκαν οποιαδήποτε ημερομηνία, ή επιλέξτε την επιλογή
Εύρος ημερομηνιών για να συμπεριλάβετε διαδικασίες που δημιουργήθηκαν εντός ενός εύρους ημερομηνιών. Εάν επιλέξετε την επιλογή Εύρος
ημερομηνιών, εισάγετε τις ημερομηνίες έναρξης και τέλους εισάγοντάς τις απευθείας ή επιλέγοντάς τις χρησιμοποιώντας το ημερολόγιο. Η προεπιλογή
είναι το εύρος ημερομηνιών που περιλαμβάνει την περασμένη εβδομάδα.
β. Κάντε κλικ στο πτυσσόμενο μενού για το πεδίο Τεχνικός για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο χρήστη που δημιούργησε τις διαδικασίες που πρόκειται να
συμπεριληφθούν. Η προεπιλογή είναι ο τρέχων χρήστης.
γ. Κάντε κλικ στο πτυσσόμενο μενού για την Κατάσταση διαδικασίας για να επιλέξετε μια ειδική κατάσταση πλάκας που πρόκειται να συμπεριληφθεί. Η
προεπιλογή είναι Όλα.
Κατάσταση διαδικασίας
Όλα
Ολοκληρώθηκε
Ολοκληρώθηκε (με επιτυχία)
Ολοκληρώθηκε (απαιτεί εξέταση)
Ρυθμίστηκε
Ματαίωση
Απέτυχε

3.
4.
5.

Περιγραφή
Όλες οι διαδικασίες στη βάση δεδομένων
Διαδικασίες που ολοκληρώθηκαν
Διαδικασίες που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία χωρίς αποτελέσματα Μη έγκυρο, Αναστάλθηκε, Επιθεώρηση ή Σφάλμα
Διαδικασίες που ολοκληρώθηκαν με τουλάχιστον ένα αποτέλεσμα Μη έγκυρο, Αναστάλθηκε, Επιθεώρηση ή Σφάλμα
Διαδικασίες που ρυθμίστηκαν αλλά δεν έχουν εκκινηθεί ακόμα
Διαδικασίες που ματαιώνονται από ένα χρήστη
Διαδικασίες που απέτυχαν λόγω σφαλμάτων, όπως αποσύνδεση του οργάνου κ.λπ.

Κάντε κλικ στο κουμπί [Εφαρμογή φίλτρου] αφού επιλέξετε τα φίλτρα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης εμφανίζει μια λίστα των διαδικασιών που ταιριάζουν στις παραμέτρους φίλτρου που επιλέξατε.
Επιλέξτε μια διαδικασία από τη λίστα και κάντε κλικ στο κουμπί [OK] για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε τη διαδικασία.

Διαγραφή διαδικασίας
1.
2.
3.
4.

Η διαγραφή μιας διαδικασίας είναι μόνιμη και, αφού μια διαδικασία διαγραφεί, δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των δεδομένων. Σκεφτείτε να εξάγετε τις αναφορές
διαδικασίας προτού διαγράψετε μια διαδικασία.
Για να διαγράψετε μια διαδικασία, επιλέξτε Αρχείο στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Άνοιγμα διαδικασιών.
Όταν εμφανιστεί το παράθυρο Άνοιγμα διαδικασιών, επιλέξτε τη διαδικασία που θέλετε να διαγράψετε. Το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης φωτίζει την
επιλεγμένη διαδικασία.
Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε τη διαδικασία που θέλετε να διαγράψετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Φίλτρα διαδικασίας για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους
φίλτρου πλάκας. Όλες οι παράμετροι φίλτρου είναι προαιρετικές.
α. Επιλέξτε την επιλογή Όλες οι ημερομηνίες για να συμπεριλάβετε διαδικασίες που δημιουργήθηκαν οποιαδήποτε ημερομηνία, ή επιλέξτε την επιλογή
Εύρος ημερομηνιών για να συμπεριλάβετε διαδικασίες που δημιουργήθηκαν εντός ενός εύρους ημερομηνιών. Εάν επιλέξετε την επιλογή Εύρος
ημερομηνιών, εισάγετε τις ημερομηνίες έναρξης και τέλους εισάγοντάς τις απευθείας ή επιλέγοντάς τις χρησιμοποιώντας το ημερολόγιο. Η προεπιλογή
είναι το εύρος ημερομηνιών που περιλαμβάνει την περασμένη εβδομάδα.
β. Κάντε κλικ στο πτυσσόμενο μενού για το πεδίο Τεχνικός για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο χρήστη που δημιούργησε τις διαδικασίες που πρόκειται να
συμπεριληφθούν. Η προεπιλογή είναι ο τρέχων χρήστης.
γ. Κάντε κλικ στο πτυσσόμενο μενού για την Κατάσταση διαδικασίας για να επιλέξετε μια ειδική κατάσταση πλάκας που πρόκειται να συμπεριληφθεί.
Η προεπιλογή είναι Όλα.
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Κατάσταση διαδικασίας
Όλα
Ολοκληρώθηκε
Ολοκληρώθηκε (με επιτυχία)
Ολοκληρώθηκε (απαιτεί εξέταση)
Ρυθμίστηκε
Ματαίωση
Απέτυχε
5.
6.
7.
8.

Περιγραφή
Όλες οι διαδικασίες στη βάση δεδομένων
Διαδικασίες που ολοκληρώθηκαν
Διαδικασίες που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία χωρίς αποτελέσματα
Μη έγκυρο, Αναστάλθηκε, Επιθεώρηση ή Σφάλμα
Διαδικασίες που ολοκληρώθηκαν με τουλάχιστον ένα αποτέλεσμα
Μη έγκυρο, Αναστάλθηκε, Επιθεώρηση ή Σφάλμα
Διαδικασίες που ρυθμίστηκαν αλλά δεν έχουν εκκινηθεί ακόμα
Διαδικασίες που ματαιώνονται από ένα χρήστη
Διαδικασίες που απέτυχαν λόγω σφαλμάτων, όπως αποσύνδεση
του οργάνου κ.λπ.

Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή φίλτρου αφού επιλέξετε τα φίλτρα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης εμφανίζει μια λίστα των διαδικασιών που ταιριάζουν στις παραμέτρους φίλτρου που επιλέξατε.
Επιλέξτε μια διαδικασία από τη λίστα και κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.
Στο αναδυόμενο πλαίσιο που ρωτά «Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε μόνιμα αυτήν τη διαδικασία; », κάντε κλικ στο «Ναι» για να διαγράψετε μόνιμα τη
διαδικασία από τη βάση δεδομένων.

Παράθυρο ανοίγματος διαδικασιών
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Παραγωγή αναφορών διαχείρισης
Παραγωγή αναφοράς αποτελεσμάτων αναζήτησης
1.
2.

Αυτή η αναφορά σάς επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση στη βάση δεδομένων για συγκεκριμένα αποτελέσματα από ολοκληρωμένες διαδικασίες.
Για να παράγετε μια αναφορά αποτελεσμάτων αναζήτησης, επιλέξτε Αναφορές στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Αποτελέσματα αναζήτησης…
Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο Παραγωγή αναφορών δίπλα στο εικονίδιο «Παραγωγή αναφορών»

3.

στην αρχική σελίδα, ή μπορείτε να κάνετε κλικ

στην πλευρική εργαλειοθήκη για να παράγετε μια αναφορά αποτελεσμάτων
στο «Παραγωγή αναφορών» δίπλα στο εικονίδιο «Παραγωγή αναφορών»
αναζήτησης.
Όταν εμφανιστεί το παράθυρο αναφοράς Αποτελεσμάτων αναζήτησης, επιλέξτε το εύρος ημερομηνιών που θα συμπεριληφθούν και επιλέξτε τις παραμέτρους
φίλτρου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και τις τιμές για τις παραμέτρους φίλτρου που επιλέξατε.
α. Επιλέξτε την επιλογή Όλες οι ημερομηνίες για να συμπεριλάβετε αποτελέσματα δοκιμών που
διενεργήθηκαν οποιαδήποτε ημερομηνία, ή επιλέξτε την επιλογή Εύρος ημερομηνιών για να
συμπεριλάβετε αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθηκαν εντός ενός εύρους ημερομηνιών. Εάν
επιλέξετε την επιλογή Εύρος ημερομηνιών, εισάγετε τις ημερομηνίες έναρξης και τέλους εισάγοντάς τις
απευθείας ή επιλέγοντάς τις χρησιμοποιώντας το ημερολόγιο. Η προεπιλογή είναι το εύρος ημερομηνιών
που περιλαμβάνει την περασμένη εβδομάδα.
β. Όλες οι παράμετροι φίλτρου στο παράθυρο αναφοράς Αποτελεσμάτων αναζήτησης είναι προαιρετικές.
i. Για τις παραμέτρους τύπου δοκιμασίας, τύπου κοιλότητας και αποτελεσμάτων, επισημάνετε το πλαίσιο που σχετίζεται με τις τιμές που θέλετε να
συμπεριλάβετε στην αναφορά.
ii. Για παραμέτρους τύπου λίστας, κάντε κλικ στο πτυσσόμενο μενού και επιλέξτε την τιμή που θέλετε να συμπεριλάβετε στην αναφορά.
iii. Για παραμέτρους τύπου κειμένου, κάντε κλικ στο πεδίο για να εισάγετε την τιμή που θέλετε να συμπεριλάβετε στην αναφορά. Μπορείτε να εισάγετε
ολόκληρο το κείμενο ή μια λέξη-κλειδί για μια παράμετρο τύπου κειμένου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ.
Παράμετρος
φίλτρου
Χρήστης
Τύπος δοκιμασίας

Περιγραφή

Προεπιλογή

Περιλαμβάνονται όλοι οι χρήστες
Περιλαμβάνονται όλοι οι
τύποι δοκιμασίας
Δείγμα, Έλεγχος Αντιδραστηρίου, Αρνητικός Έλεγχος ή Πίνακας Ελέγχου Περιλαμβάνονται όλοι οι
τύποι κοιλότητας
Αριθμός παρτίδας για το χρησιμοποιούμενο κιτ δοκιμασίας
Περιλαμβάνονται όλες οι παρτίδες
κιτ
Το αναφερόμενο αποτέλεσμα της δοκιμής.
Περιλαμβάνονται όλα
τα αποτελέσματα
Αναγνωριστικό που εκχωρήθηκε στη διαδικασία κατά τη ρύθμισή της Περιλαμβάνονται όλες οι διαδικασίες

Λίστα
Πλαίσιο
ελέγχου
Πλαίσιο
ελέγχου
Κείμενο

Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για να συμπεριλάβετε επανελέγχους μόνο.

Περιλαμβάνονται όλες οι δοκιμές
Περιλαμβάνονται όλα τα όργανα

Αναγνωριστικό
δείγματος
Τύπος δείγματος *

Ο σειριακός αριθμός του οργάνου στο οποίο διενεργήθηκε η διαδικασία
(παρατίθενται συνδεδεμένα και μη συνδεδεμένα όργανα).
Το αναγνωριστικό δείγματος όπως ορίζεται στην καρτέλα Δείγματα του
παραθύρου Ρύθμιση.
Προαιρετικό πεδίο.

Πλαίσιο
ελέγχου
Λίστα

Περιγραφή *
Προϊόν *
Μάρκα *

Προαιρετικό πεδίο.
Προαιρετικό πεδίο.
Προαιρετικό πεδίο.

Τύπος κοιλότητας
Παρτίδα κιτ
Αποτέλεσμα
Αναγνωριστικό
διαδικασίας
Επανελέγχθηκε
Όργανο

Ο χρήστης που πραγματοποίησε τη διαδικασία
Τύπος της χρησιμοποιούμενης 3M Δοκιμασίας Μοριακής Ανίχνευσης

Τύπος
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Περιλαμβάνονται όλα
τα αναγνωριστικά δείγματος
Περιλαμβάνονται όλοι
οι τύποι δείγματος
Περιλαμβάνονται όλες οι περιγραφές
Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα
Περιλαμβάνονται όλες οι μάρκες

Πλαίσιο
ελέγχου
Λίστα

Κείμενο
Λίστα
Κείμενο
Κείμενο
Κείμενο

EL (Eλληνικά)
Αριθμός παρτίδας *

Προαιρετικό πεδίο.

Γραμμή *
Πελάτης *

Προαιρετικό πεδίο.
Προαιρετικό πεδίο.

Περιλαμβάνονται όλοι οι αριθμοί
παρτίδας
Περιλαμβάνονται όλες οι γραμμές
Περιλαμβάνονται όλες οι
εγκαταστάσεις

Κείμενο
Κείμενο
Κείμενο

* Αυτά τα πεδία μπορούν να προσαρμοστούν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του λογισμικού. Αυτός ο πίνακας δείχνει τα προεπιλεγμένα ονόματα πεδίων. Εάν
αυτά τα πεδία έχουν προσαρμοστεί κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, τόσο τα ονόματα πεδίου όσο και οι τύποι πεδίου στο παράθυρο Αποτελέσματα αναζήτησης θα
μπορούσαν να διαφέρουν. Κρυφά πεδία δεν εμφανίζονται στο παράθυρο Αποτελέσματα αναζήτησης.
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί [Παραγωγή] αφού επιλέξετε και εισάγετε τα φίλτρα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί [Άκυρο]
για επιστροφή στην Αρχική σελίδα χωρίς παραγωγή αναφοράς. Αυτό το ερώτημα πρέπει να κάνει αναζήτηση σε μεγάλο όγκο δεδομένων και θα μπορούσε να
δώσει μεγάλο αριθμό αποτελεσμάτων. Η παραγωγή αυτής της αναφοράς θα μπορούσε να χρειαστεί σημαντικό χρόνο και να δώσει μεγάλο όγκο πληροφοριών.

2.

Ένας δείκτης φόρτωσης
εμφανίζεται ενώ το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης παράγει την προεπισκόπηση εκτύπωσης για εμφάνιση στην
οθόνη. Ανατρέξτε στο Παράρτημα για ένα παράδειγμα αυτής της αναφοράς.

3.

Κάντε κλικ στο κουμπί [Εκτύπωση]

4.

Για να αποθηκεύσετε την αναφορά λεπτομερειών διαδικασίας, κάντε κλικ στο κουμπί [Εξαγωγή]
και στη συνέχεια επιλέξτε μια μορφή αρχείου από τη
λίστα (Microsoft Excel, Adobe PDF και Microsoft Word). Όταν ανοίξει το παράθυρο διαλόγου «Save As» (Αποθήκευση ως) των Windows, επιλέξτε ένα φάκελο στον
οποίο θα αποθηκεύσετε το αρχείο και κάντε κλικ στο κουμπί [Αποθήκευση].

στο επάνω μέρος του παραθύρου για να εκτυπώσετε την αναφορά.

Παραγωγή αναφοράς δειγμάτων
1.

Για να παράγετε μια αναφορά δειγμάτων, επιλέξτε Αναφορές στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Δείγματα… Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο
«Παραγωγή αναφορών»

2.

δίπλα στο εικονίδιο «Παραγωγή αναφορών» στην αρχική σελίδα, ή μπορείτε να κάνετε κλικ στο Παραγωγή αναφορών δίπλα

στην πλευρική εργαλειοθήκη για να παράγετε μια αναφορά δειγμάτων.
στο εικονίδιο «Παραγωγή αναφορών
Όταν εμφανιστεί το παράθυρο Αναφορά δειγμάτων, επιλέξτε το εύρος ημερομηνιών που θα συμπεριληφθούν και επιλέξτε τις παραμέτρους φίλτρου που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε και τις τιμές για τις παραμέτρους φίλτρου που επιλέξατε.
α. Επιλέξτε την επιλογή Όλες οι ημερομηνίες για να συμπεριλάβετε αποτελέσματα δοκιμών που
διενεργήθηκαν οποιαδήποτε ημερομηνία, ή επιλέξτε την επιλογή Εύρος ημερομηνιών για να
συμπεριλάβετε αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθηκαν εντός ενός εύρους ημερομηνιών.
Εάν επιλέξετε την επιλογή Εύρος ημερομηνιών, εισάγετε τις ημερομηνίες έναρξης και τέλους
εισάγοντάς τις απευθείας ή επιλέγοντάς τις χρησιμοποιώντας το ημερολόγιο. Η προεπιλογή είναι το
εύρος ημερομηνιών που περιλαμβάνει την περασμένη εβδομάδα.
β. Όλες οι παράμετροι φίλτρου στο παράθυρο Αναφορά δειγμάτων είναι προαιρετικές.
i. Για παραμέτρους τύπου λίστας, κάντε κλικ στο πτυσσόμενο μενού και επιλέξτε την τιμή που
θέλετε να συμπεριλάβετε στην αναφορά αποτελεσμάτων δοκιμής.
ii. Για παραμέτρους τύπου κειμένου, κάντε κλικ στο πεδίο για να εισάγετε την τιμή που θέλετε να συμπεριλάβετε στην αναφορά αποτελεσμάτων
δοκιμής. Μπορείτε να εισάγετε ολόκληρο το κείμενο ή μια λέξη-κλειδί για μια παράμετρο τύπου κειμένου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες
μπαλαντέρ.
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Παράμετρος
φίλτρου
Χρήστης

Περιγραφή

Προεπιλογή

Τύπος

Ο χρήστης που πραγματοποίησε τη δοκιμή

Λίστα

Αναγνωριστικό
δείγματος
Τύπος δείγματος *

Το αναγνωριστικό δείγματος όπως ορίζεται στην καρτέλα Δείγματα
του παραθύρου Ρύθμιση.
Προαιρετικό πεδίο

Περιγραφή *

Προαιρετικό πεδίο

Προϊόν *

Προαιρετικό πεδίο

Μάρκα *

Προαιρετικό πεδίο

Αριθμός παρτίδας *

Προαιρετικό πεδίο

Γραμμή *

Προαιρετικό πεδίο

Πελάτης *

Προαιρετικό πεδίο

Περιλαμβάνονται όλοι οι
χρήστες
Περιλαμβάνονται όλα τα
αναγνωριστικά δείγματος
Περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι
δείγματος
Περιλαμβάνονται όλες οι
περιγραφές
Περιλαμβάνονται όλα τα
προϊόντα
Περιλαμβάνονται όλες οι
μάρκες
Περιλαμβάνονται όλοι οι
αριθμοί παρτίδας
Περιλαμβάνονται όλες οι
γραμμές
Περιλαμβάνονται όλες οι
εγκαταστάσεις

Κείμενο
Λίστα
Κείμενο
Κείμενο
Κείμενο
Κείμενο
Κείμενο
Κείμενο

* Αυτά τα πεδία μπορούν να προσαρμοστούν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του λογισμικού. Αυτός ο πίνακας δείχνει τα προεπιλεγμένα ονόματα πεδίων. Εάν αυτά
τα πεδία έχουν προσαρμοστεί κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, τόσο τα ονόματα πεδίου όσο και οι τύποι πεδίου στο παράθυρο Αναζήτηση αναφοράς θα μπορούσαν
να διαφέρουν. καθώς οι πληροφορίες σε αυτόν τον πίνακα δεν έχουν ενημερωθεί. Κρυφά πεδία δεν εμφανίζονται στο παράθυρο Αναζήτηση αναφοράς.
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί [Παραγωγή] αφού επιλέξετε και εισάγετε τα φίλτρα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί [Άκυρο]
για επιστροφή στην αρχική σελίδα χωρίς παραγωγή αναφοράς. Αυτό το ερώτημα πρέπει να κάνει αναζήτηση σε μεγάλο όγκο δεδομένων και θα μπορούσε να
δώσει μεγάλο αριθμό αποτελεσμάτων. Η παραγωγή αυτής της αναφοράς θα μπορούσε να χρειαστεί σημαντικό χρόνο και να δώσει μεγάλο όγκο πληροφοριών.

2.

Ένας δείκτης φόρτωσης
εμφανίζεται ενώ το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης παράγει την προεπισκόπηση εκτύπωσης για εμφάνιση στην
οθόνη. Ανατρέξτε στο Παράρτημα για ένα παράδειγμα αυτής της αναφοράς.

3.

Κάντε κλικ στο κουμπί [Εκτύπωση]

4.

Για να αποθηκεύσετε την αναφορά λεπτομερειών διαδικασίας, κάντε κλικ στο κουμπί [Εξαγωγή]
και στη συνέχεια επιλέξτε μια μορφή αρχείου από τη
λίστα (Microsoft Excel, Adobe PDF και Microsoft Word). Όταν ανοίξει το παράθυρο διαλόγου «Save As» (Αποθήκευση ως) των Windows, επιλέξτε ένα φάκελο στον
οποίο θα αποθηκεύσετε το αρχείο και κάντε κλικ στο κουμπί [Αποθήκευση].

στο επάνω μέρος του παραθύρου για να εκτυπώσετε την αναφορά.

Παραγωγή αναφοράς κιτ δοκιμασίας
1.

Για να παράγετε μια αναφορά παρτίδας (κιτ) δοκιμασίας, επιλέξτε Αναφορές στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Κιτ δοκιμασίας… Μπορείτε επίσης
να κάνετε κλικ στο Παραγωγή αναφορών δίπλα στο εικονίδιο «Παραγωγή αναφορών»

2.
3.

στην αρχική σελίδα, ή μπορείτε να κάνετε κλικ στο Παραγωγή

στην πλευρική εργαλειοθήκη για να παράγετε μια αναφορά κιτ δοκιμασίας.
αναφορών δίπλα στο εικονίδιο «Παραγωγή αναφορών»
Επιλέξτε Κιτ δοκιμασίας… από τη λίστα των αναφορών που εμφανίζεται.
Όταν εμφανιστεί το παράθυρο Αναφορά κιτ δοκιμασίας, επιλέξτε το εύρος ημερομηνιών που θα συμπεριληφθούν
και επιλέξτε τις παραμέτρους φίλτρου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και τις τιμές για τις παραμέτρους φίλτρου
που επιλέξατε.
α. Επιλέξτε την επιλογή Όλες οι ημερομηνίες για να συμπεριλάβετε αποτελέσματα δοκιμών που
διενεργήθηκαν οποιαδήποτε ημερομηνία, ή επιλέξτε την επιλογή Εύρος ημερομηνιών για να
συμπεριλάβετε αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθηκαν εντός ενός εύρους ημερομηνιών.
Εάν επιλέξετε την επιλογή Εύρος ημερομηνιών, εισάγετε τις ημερομηνίες έναρξης και τέλους
εισάγοντάς τις απευθείας ή επιλέγοντάς τις χρησιμοποιώντας το ημερολόγιο. Η προεπιλογή είναι το
εύρος ημερομηνιών που περιλαμβάνει την περασμένη εβδομάδα.
β. Οι παράμετροι φίλτρου στο παράθυρο Αναφορά κιτ δοκιμασίας είναι και οι δύο προαιρετικές. Κάντε κλικ στο πτυσσόμενο μενού και επιλέξτε την τιμή που
θέλετε να συμπεριλάβετε στην αναφορά κιτ δοκιμασίας. Οι προεπιλογές είναι όλοι οι χρήστες και όλοι οι τύποι δοκιμασίας.
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EL (Eλληνικά)
Παράμετρος
φίλτρου
Χρήστης
Τύπος δοκιμασίας

Περιγραφή

Προεπιλογή

Τύπος

Ο χρήστης που πραγματοποίησε τη δοκιμή
Στοχευόμενο παθογόνο ή τύπος δοκιμασίας.

Περιλαμβάνονται όλοι οι χρήστες
Περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι δοκιμασίας

Λίστα
Λίστα

1.

Κάντε κλικ στο κουμπί [Παραγωγή] αφού επιλέξετε και εισάγετε τα φίλτρα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί [Άκυρο]
για επιστροφή στην Αρχική σελίδα χωρίς παραγωγή αναφοράς. Αυτό το ερώτημα πρέπει να κάνει αναζήτηση σε μεγάλο όγκο δεδομένων και θα μπορούσε να
δώσει μεγάλο αριθμό αποτελεσμάτων. Η παραγωγή αυτής της αναφοράς θα μπορούσε να χρειαστεί σημαντικό χρόνο και να δώσει μεγάλο όγκο πληροφοριών.

2.

Ένας δείκτης φόρτωσης
εμφανίζεται ενώ το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης παράγει την προεπισκόπηση εκτύπωσης για εμφάνιση στην
οθόνη. Ανατρέξτε στο Παράρτημα για ένα παράδειγμα αυτής της αναφοράς.

3.

Κάντε κλικ στο κουμπί [Εκτύπωση]

4.

Για να αποθηκεύσετε την αναφορά κιτ δοκιμασίας, κάντε κλικ στο κουμπί [Εξαγωγή]
και στη συνέχεια επιλέξτε μια μορφή αρχείου από τη λίστα
(Microsoft Excel, Adobe PDF και Microsoft Word). Όταν ανοίξει το παράθυρο διαλόγου «Save As» (Αποθήκευση ως) των Windows, επιλέξτε ένα φάκελο στον οποίο
θα αποθηκεύσετε το αρχείο και κάντε κλικ στο κουμπί [Αποθήκευση].

στο επάνω μέρος του παραθύρου για να εκτυπώσετε την αναφορά.

Παραγωγή αναφοράς ολοκληρωμένων διαδικασιών
1.

Για να παράγετε μια αναφορά ολοκληρωμένων διαδικασιών, η οποία παραθέτει όλες τις διαδικασίες που έχουν ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια ολόκληρου του
κύκλου δοκιμής των 75 λεπτών χωρίς να ματαιωθούν από το χρήστη ή να διακοπούν λόγω σφάλματος, επιλέξτε Αναφορές στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια
επιλέξτε Ολοκληρωμένες διαδικασίες… Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο Παραγωγή αναφορών δίπλα στο εικονίδιο «Παραγωγή αναφορών»

2.
3.

στην πλευρική εργαλειοθήκη για
στην αρχική σελίδα, ή μπορείτε να κάνετε κλικ στο Παραγωγή αναφορών δίπλα στο εικονίδιο «Παραγωγή αναφορών»
να παράγετε μια αναφορά ολοκληρωμένων διαδικασιών.
Επιλέξτε Ολοκληρωμένες διαδικασίες… από τη λίστα των αναφορών που εμφανίζεται.
Όταν εμφανιστεί το παράθυρο αναφοράς Ολοκληρωμένες διαδικασίες, επιλέξτε το εύρος ημερομηνιών που θα συμπεριληφθούν και επιλέξτε τις παραμέτρους
φίλτρου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και τις τιμές για τις παραμέτρους φίλτρου που επιλέξατε.
α. Επιλέξτε την επιλογή Όλες οι ημερομηνίες για να συμπεριλάβετε αποτελέσματα δοκιμών που
διενεργήθηκαν οποιαδήποτε ημερομηνία, ή επιλέξτε την επιλογή Εύρος ημερομηνιών για να
συμπεριλάβετε αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθηκαν εντός ενός εύρους ημερομηνιών. Εάν
επιλέξετε την επιλογή Εύρος ημερομηνιών, εισάγετε τις ημερομηνίες έναρξης και τέλους εισάγοντάς
τις απευθείας ή επιλέγοντάς τις χρησιμοποιώντας το ημερολόγιο. Η προεπιλογή είναι το εύρος
ημερομηνιών που περιλαμβάνει την περασμένη εβδομάδα.
β. Οι παράμετροι φίλτρου στο παράθυρο Αναφορά ολοκληρωμένων διαδικασιών είναι και οι δύο
προαιρετικές. Κάντε κλικ στο πτυσσόμενο μενού και επιλέξτε την τιμή που θέλετε να συμπεριλάβετε
στην αναφορά ολοκληρωμένων διαδικασιών. Οι προεπιλογές είναι όλοι οι χρήστες και όλα τα όργανα.
Παράμετρος
φίλτρου

Περιγραφή

Προεπιλογή

Τύπος

Χρήστης

Ο χρήστης που πραγματοποίησε τη δοκιμή

Λίστα

Όργανο

Ο σειριακός αριθμός του οργάνου στο οποίο διενεργήθηκε η δοκιμή
(παρατίθενται συνδεδεμένα και μη συνδεδεμένα όργανα)

Περιλαμβάνονται όλοι οι
χρήστες
Περιλαμβάνονται όλα τα
όργανα
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Λίστα

EL (Eλληνικά)
1.

Κάντε κλικ στο κουμπί [Παραγωγή] αφού επιλέξετε και εισάγετε τα φίλτρα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί [Άκυρο]
για επιστροφή στην Αρχική σελίδα χωρίς παραγωγή αναφοράς. Αυτό το ερώτημα πρέπει να κάνει αναζήτηση σε μεγάλο όγκο δεδομένων και θα μπορούσε να
δώσει μεγάλο αριθμό αποτελεσμάτων. Η παραγωγή αυτής της αναφοράς θα μπορούσε να χρειαστεί σημαντικό χρόνο και να δώσει μεγάλο όγκο πληροφοριών.

2.

εμφανίζεται ενώ το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης παράγει την προεπισκόπηση εκτύπωσης για εμφάνιση στην
Ένας δείκτης φόρτωσης
οθόνη. Ανατρέξτε στο Παράρτημα για ένα παράδειγμα αυτής της αναφοράς.

3.

Κάντε κλικ στο κουμπί [Εκτύπωση]

4.

Για να αποθηκεύσετε την αναφορά λεπτομερειών διαδικασίας, κάντε κλικ στο κουμπί [Εξαγωγής]
και στη συνέχεια επιλέξτε μια μορφή αρχείου από τη
λίστα (Microsoft Excel, Adobe PDF και Microsoft Word). Όταν ανοίξει το παράθυρο διαλόγου «Save As» (Αποθήκευση ως) των Windows, επιλέξτε ένα φάκελο στον
οποίο θα αποθηκεύσετε το αρχείο και κάντε κλικ στο κουμπί [Αποθήκευση].

στο επάνω μέρος του παραθύρου για να εκτυπώσετε την αναφορά.

Παραγωγή αναφοράς αρχείου καταγραφής ελέγχου
1.

2.

3.

Για να παράγετε μια αναφορά αρχείου καταγραφής ελέγχου, επιλέξτε Διοίκηση στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Αρχείο καταγραφής ελέγχου…
Η αναφορά αρχείου καταγραφής ελέγχου είναι διαθέσιμη μόνο σε χρήστες επιπέδου διαχειριστή. Κάθε παρουσία αυτών των τύπων συμβάντων καταγράφεται στο
αρχείο καταγραφής ελέγχου:
• Σύνδεση/αποσύνδεση χρήστη.
• Δημιουργία, ενημέρωση και διαγραφή χρήστη.
• Δημιουργία, ενημέρωση και διαγραφή οργάνου.
• Διαγνωστικά οργάνου.
• Ενημέρωση υλικολογισμικού οργάνου.
• Δημιουργία, ενημέρωση και διαγραφή δείγματος.
• Δημιουργία, ενημέρωση και διαγραφή παρτίδας κιτ.
• Δημιουργία, ενημέρωση και διαγραφή διαδικασίας.
• Έναρξη και διακοπή διαδικασίας (αυτόματα και ματαίωση από το χρήστη).
• Παραγωγή αναφοράς.
Όταν εμφανιστεί το παράθυρο Αναφορά δραστηριοτήτων, επιλέξτε το εύρος ημερομηνιών που θα συμπεριληφθούν και επιλέξτε το χρήστη που θέλετε να
συμπεριλάβετε.
α. Επιλέξτε την επιλογή Όλες οι ημερομηνίες για να συμπεριλάβετε αποτελέσματα δοκιμών που
διενεργήθηκαν οποιαδήποτε ημερομηνία, ή επιλέξτε την επιλογή Εύρος ημερομηνιών για να
συμπεριλάβετε αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθηκαν εντός ενός εύρους ημερομηνιών.
Εάν επιλέξετε την επιλογή Εύρος ημερομηνιών, εισάγετε τις ημερομηνίες έναρξης και τέλους
εισάγοντάς τις απευθείας ή επιλέγοντάς τις χρησιμοποιώντας το ημερολόγιο. Η προεπιλογή είναι το
εύρος ημερομηνιών που περιλαμβάνει την περασμένη εβδομάδα.
β. Κάντε κλικ στο πτυσσόμενο μενού «Χρήστης» για να επιλέξετε το χρήστη που θέλετε να
συμπεριλάβετε. Η προεπιλογή είναι όλοι οι χρήστες.
Κάντε κλικ στο κουμπί [Παραγωγή] αφού επιλέξετε και εισάγετε τα φίλτρα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί [Άκυρο]
για επιστροφή στην Αρχική σελίδα χωρίς παραγωγή αναφοράς. Αυτό το ερώτημα πρέπει να κάνει αναζήτηση σε μεγάλο όγκο δεδομένων και θα μπορούσε να
δώσει μεγάλο αριθμό αποτελεσμάτων. Η παραγωγή αυτής της αναφοράς θα μπορούσε να χρειαστεί σημαντικό χρόνο και να δώσει μεγάλο όγκο πληροφοριών.

4.

εμφανίζεται ενώ το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης παράγει την προεπισκόπηση εκτύπωσης για εμφάνιση στην
Ένας δείκτης φόρτωσης
οθόνη. Ανατρέξτε στο Παράρτημα για ένα παράδειγμα αυτής της αναφοράς.

5.

Κάντε κλικ στο κουμπί [Εκτύπωση]

6.

Για να αποθηκεύσετε την αναφορά λεπτομερειών διαδικασίας, κάντε κλικ στο κουμπί [Εξαγωγή]
και στη συνέχεια επιλέξτε μια μορφή αρχείου από τη
λίστα (Microsoft Excel, Adobe PDF και Microsoft Word). Όταν ανοίξει το παράθυρο διαλόγου «Save As» (Αποθήκευση ως) των Windows, επιλέξτε ένα φάκελο στον
οποίο θα αποθηκεύσετε το αρχείο και κάντε κλικ στο κουμπί [Αποθήκευση].

στο επάνω μέρος του παραθύρου για να εκτυπώσετε την αναφορά.
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Παραγωγή αναφορών χρηστών
Η αναφορά χρηστών είναι διαθέσιμη μόνο σε χρήστες επιπέδου διαχειριστή.
1.

Για να παράγετε μια αναφορά χρηστών, η οποία παραθέτει τους ενεργούς χρήστες, επιλέξτε Αναφορές στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Χρήστες…
Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο Παραγωγή αναφορών δίπλα στο εικονίδιο «Παραγωγή αναφορών»

2.

3.

στην αρχική σελίδα, ή μπορείτε να κάνετε κλικ

στην πλευρική εργαλειοθήκη για να παράγετε μια αναφορά χρηστών.
στο Παραγωγή αναφορών δίπλα στο εικονίδιο «Παραγωγή αναφορών»
Όταν εμφανιστεί το παράθυρο Αναφορά χρηστών, επιλέξτε το εύρος των ημερομηνιών που θα συμπεριληφθούν. Επιλέξτε την επιλογή Όλες οι ημερομηνίες για
να συμπεριλάβετε αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθηκαν οποιαδήποτε ημερομηνία, ή επιλέξτε την επιλογή Εύρος ημερομηνιών για να συμπεριλάβετε
αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθηκαν εντός ενός εύρους ημερομηνιών. Εάν επιλέξετε την επιλογή Εύρος ημερομηνιών, εισάγετε τις ημερομηνίες
έναρξης και τέλους εισάγοντάς τις απευθείας ή επιλέγοντάς τις χρησιμοποιώντας το ημερολόγιο. Η προεπιλογή είναι το εύρος ημερομηνιών που περιλαμβάνει την
περασμένη εβδομάδα.
Κάντε κλικ στο κουμπί [Παραγωγή] αφού επιλέξετε και εισάγετε τα φίλτρα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί [Άκυρο]
για επιστροφή στην Αρχική σελίδα χωρίς παραγωγή αναφοράς. Αυτό το ερώτημα πρέπει να κάνει αναζήτηση σε μεγάλο όγκο δεδομένων και θα μπορούσε να
δώσει μεγάλο αριθμό αποτελεσμάτων. Η παραγωγή αυτής της αναφοράς θα μπορούσε να χρειαστεί σημαντικό χρόνο και να δώσει μεγάλο όγκο πληροφοριών.

4.

εμφανίζεται ενώ το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης παράγει την προεπισκόπηση εκτύπωσης για εμφάνιση στην
Ένας δείκτης φόρτωσης
οθόνη. Ανατρέξτε στο Παράρτημα για ένα παράδειγμα αυτής της αναφοράς.

5.

Κάντε κλικ στο κουμπί [Εκτύπωση]

6.

Για να αποθηκεύσετε την αναφορά χρηστών, κάντε κλικ στο κουμπί [Εξαγωγή]
και στη συνέχεια επιλέξτε μια μορφή αρχείου από τη λίστα (Microsoft
Excel, Adobe PDF και Microsoft Word). Όταν ανοίξει το παράθυρο διαλόγου «Save As» (Αποθήκευση ως) των Windows, επιλέξτε ένα φάκελο στον οποίο θα
αποθηκεύσετε το αρχείο και κάντε κλικ στο κουμπί [Αποθήκευση].

στο επάνω μέρος του παραθύρου για να εκτυπώσετε την αναφορά.

Παραγωγή αναφοράς αποτελεσμάτων αυτοελέγχου οργάνου
1.

2.

3.

Για να παράγετε μια αναφορά αποτελεσμάτων αυτοελέγχου οργάνου, η οποία παραθέτει τα αποτελέσματα αυτοελέγχου οργάνου, επιλέξτε Αναφορές στη γραμμή
μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Αποτελέσματα αυτοελέγχου οργάνου… Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο Παραγωγή αναφορών δίπλα στο εικονίδιο
στην αρχική σελίδα, ή μπορείτε να κάνετε κλικ στο Παραγωγή αναφορών δίπλα στο εικονίδιο «Παραγωγή αναφορών»
«Παραγωγή αναφορών»
στην πλευρική εργαλειοθήκη για να παράγετε μια αναφορά αποτελεσμάτων αυτοελέγχου οργάνου. Η αναφορά αποτελεσμάτων αυτοελέγχου οργάνου είναι
διαθέσιμη μόνο σε χρήστες επιπέδου διαχειριστή. Δεν υπάρχουν χαρακτηριστικά που μπορούν να υποστηριχθούν από το χρήστη. Εάν ένας αυτοέλεγχος οργάνου
αποτύχει, επιστρέψτε το όργανο στην 3M για επισκευή.
Όταν εμφανιστεί το παράθυρο Αναφορά αποτελεσμάτων αυτοελέγχου οργάνου, επιλέξτε το εύρος ημερομηνιών που θα συμπεριληφθούν και επιλέξτε τις
παραμέτρους φίλτρου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε την επιλογή Όλες οι ημερομηνίες για να συμπεριλάβετε αποτελέσματα δοκιμών που
διενεργήθηκαν οποιαδήποτε ημερομηνία, ή επιλέξτε την επιλογή Εύρος ημερομηνιών για να συμπεριλάβετε αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθηκαν
εντός ενός εύρους ημερομηνιών. Εάν επιλέξετε την επιλογή Εύρος ημερομηνιών, εισάγετε τις ημερομηνίες έναρξης και τέλους εισάγοντάς τις απευθείας ή
επιλέγοντάς τις χρησιμοποιώντας το ημερολόγιο. Η προεπιλογή είναι το εύρος ημερομηνιών που περιλαμβάνει την περασμένη εβδομάδα.
Κάντε κλικ στο κουμπί [Παραγωγή] αφού επιλέξετε και εισάγετε τα φίλτρα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί [Άκυρο]
για επιστροφή στην Αρχική σελίδα χωρίς παραγωγή αναφοράς. Αυτό το ερώτημα πρέπει να κάνει αναζήτηση σε μεγάλο όγκο δεδομένων και θα μπορούσε να
δώσει μεγάλο αριθμό αποτελεσμάτων. Η παραγωγή αυτής της αναφοράς θα μπορούσε να χρειαστεί σημαντικό χρόνο και να δώσει μεγάλο όγκο πληροφοριών.

4.

εμφανίζεται ενώ το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης παράγει την προεπισκόπηση εκτύπωσης για εμφάνιση στην
Ένας δείκτης φόρτωσης
οθόνη. Ανατρέξτε στο Παράρτημα για ένα παράδειγμα αυτής της αναφοράς.

5.

Κάντε κλικ στο κουμπί [Εκτύπωση]

6.

Για να αποθηκεύσετε την αναφορά αποτελεσμάτων αυτοελέγχου οργάνου, κάντε κλικ στο κουμπί [Εξαγωγή]
και στη συνέχεια επιλέξτε μια μορφή
αρχείου από τη λίστα (Microsoft Excel, Adobe PDF και Microsoft Word). Όταν ανοίξει το παράθυρο διαλόγου «Save As» (Αποθήκευση ως) των Windows, επιλέξτε
ένα φάκελο στον οποίο θα αποθηκεύσετε το αρχείο και κάντε κλικ στο κουμπί [Αποθήκευση].

στο επάνω μέρος του παραθύρου για να εκτυπώσετε την αναφορά.
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Παραγωγή αναφοράς αρχείου καταγραφής θερμοκρασίας οργάνου
1.

Για να παράγετε μια αναφορά αρχείου καταγραφής θερμοκρασίας οργάνου, η οποία παραθέτει τη θερμοκρασία του οργάνου σε διαστήματα των 5 δευτερολέπτων
κατά τη διάρκεια όλων των διαδικασιών, επιλέξτε Αναφορές στη γραμμή μενού, και στη συνέχεια επιλέξτε Αρχείο καταγραφής θερμοκρασίας οργάνου…
Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο Παραγωγή αναφορών δίπλα στο εικονίδιο «Παραγωγή αναφορών»

2.
3.

στην αρχική σελίδα, ή μπορείτε να κάνετε κλικ

στην πλευρική εργαλειοθήκη για να παράγετε μια αναφορά αρχείου καταγραφής
στο Παραγωγή αναφορών δίπλα στο εικονίδιο «Παραγωγή αναφορών»
θερμοκρασίας οργάνου.
Επιλέξτε Αρχείο καταγραφής θερμοκρασίας οργάνου… από τη λίστα των αναφορών που εμφανίζεται.
Όταν εμφανιστεί το παράθυρο Αναφορά λεπτομέρειών θερμοκρασίας οργάνου, επιλέξτε το εύρος ημερομηνιών που θα συμπεριληφθούν και επιλέξτε τις
παραμέτρους φίλτρου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και τις τιμές για τις παραμέτρους φίλτρου που επιλέξατε.
α. Επιλέξτε την επιλογή Όλες οι ημερομηνίες για να συμπεριλάβετε αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθηκαν οποιαδήποτε ημερομηνία, ή επιλέξτε
την επιλογή Εύρος ημερομηνιών για να συμπεριλάβετε αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθηκαν εντός ενός εύρους ημερομηνιών. Εάν επιλέξετε
την επιλογή Εύρος ημερομηνιών, εισάγετε τις ημερομηνίες έναρξης και τέλους εισάγοντάς τις απευθείας ή επιλέγοντάς τις χρησιμοποιώντας το
ημερολόγιο. Η προεπιλογή είναι το εύρος ημερομηνιών που περιλαμβάνει την περασμένη εβδομάδα.
β. Οι παράμετροι φίλτρου στο παράθυρο Αναφορά αρχείου καταγραφής θερμοκρασίας οργάνου είναι και οι δύο προαιρετικές. Κάντε κλικ στο πτυσσόμενο
μενού και επιλέξτε τις τιμές που θέλετε να συμπεριλάβετε στην αναφορά αρχείου καταγραφής θερμοκρασίας οργάνου. Οι προεπιλογές είναι όλα τα
αναγνωριστικά διαδικασίας και όλα τα όργανα.
Παράμετρος
φίλτρου

Περιγραφή

Προεπιλογή

Τύπος

Αναγνωριστικό
διαδικασίας

Το αναγνωριστικό που εκχωρήθηκε στη διαδικασία κατά τη ρύθμιση
(παρατίθενται μόνο ολοκληρωμένες διαδικασίες, με τις παλιότερες
διαδικασίες να εμφανίζονται πρώτες)
Ο σειριακός αριθμός του οργάνου στο οποίο διενεργήθηκε η δοκιμή
(παρατίθενται συνδεδεμένα και μη συνδεδεμένα όργανα)

Περιλαμβάνονται όλες
οι διαδικασίες

Λίστα

Περιλαμβάνονται όλα
τα όργανα

Λίστα

Όργανο
4.

Κάντε κλικ στο κουμπί [Παραγωγή] αφού επιλέξετε και εισάγετε τα φίλτρα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί [Άκυρο]
για επιστροφή στην Αρχική σελίδα χωρίς παραγωγή αναφοράς. Αυτό το ερώτημα πρέπει να κάνει αναζήτηση σε μεγάλο όγκο δεδομένων και θα μπορούσε να
δώσει μεγάλο αριθμό αποτελεσμάτων. Η παραγωγή αυτής της αναφοράς θα μπορούσε να χρειαστεί σημαντικό χρόνο και να δώσει μεγάλο όγκο πληροφοριών.

5.

Ένας δείκτης φόρτωσης
εμφανίζεται ενώ το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης παράγει την προεπισκόπηση εκτύπωσης για εμφάνιση στην
οθόνη. Ανατρέξτε στο Παράρτημα για ένα παράδειγμα αυτής της αναφοράς.

6.

Κάντε κλικ στο κουμπί [Εκτύπωση]

7.

Για να αποθηκεύσετε την αναφορά αρχείου καταγραφής θερμοκρασίας οργάνου, κάντε κλικ στο κουμπί [Εξαγωγή]
και στη συνέχεια επιλέξτε μια μορφή
αρχείου από τη λίστα (Microsoft Excel, Adobe PDF και Microsoft Word). Όταν ανοίξει το παράθυρο διαλόγου «Save As» (Αποθήκευση ως) των Windows, επιλέξτε
ένα φάκελο στον οποίο θα αποθηκεύσετε το αρχείο και κάντε κλικ στο κουμπί [Αποθήκευση].

στο επάνω μέρος του παραθύρου για να εκτυπώσετε την αναφορά.
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Όροι και ορισμοί
Οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο το εγχειρίδιο.
Παρτίδα κιτ

Αναγνωριστικό παρτίδας κατασκευής της 3M που βρίσκεται στο κουτί του κιτ 3Μ Δοκιμασίας Μοριακής
Ανίχνευσης

Διαδικασία

Μια δοκιμή για την παρουσία στοχευόμενων παθογόνων.

Αντιδραστήριο

Ένα δείγμα τροφίμου ή περιβαλλοντικό δείγμα που υποβάλλεται σε δοκιμή.

CSV

Comma Separated Values (Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα) – ένα αρχείο δεδομένων όπου το δεδομένο
διαχωρίζεται με ένα χαρακτήρα οριοθέτη, συνήθως κόμμα.

DB

Database (Βάση δεδομένων)

EULA

End User License Agreement (Άδεια χρήσης τελικού χρήστη)

GUI

Graphical User Interface (Γραφικό περιβάλλον εργασίας χρήστη)

LED

Light Emitting Diode (Φωτοεκπέμπουσα δίοδος)

LIMS

Laboratory Information Management System (Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Εργαστηρίου)

MC

Πίνακας Ελέγχου

MDS

Molecular Detection System (Σύστημα Μοριακής Ανίχνευσης)

NC

Αρνητικός Έλεγχος

RAM

Random Access Memory (Μνήμη τυχαίας προσπέλασης) – Υλική ρυθμισμένη μνήμη Η/Υ

RC

Έλεγχος Αντιδραστηρίου

RLU

Relative Light Units (Σχετικές μονάδες φωτός)

SQL

Structured Query Language (Δομημένη γλώσσα αναζητήσεων)

SRAM

Static Random Access Memory (Στατική μνήμη τυχαίας προσπέλασης)

USB

Universal Serial Bus (Ενιαίος σειριακός δίαυλος)
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Εργασίες διαχειριστή
Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων
1.

Ανοίξτε το Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) και συνδεθείτε στο διακομιστή SQLMDS.

2.

Στο παράθυρο Object Explorer, αναπτύξτε τις Databases (Βάσεις δεδομένων).

3.

Κάντε δεξί κλικ στο Databases (Βάσεις δεδομένων), επιλέξτε Tasks (Εργασίες), και στη συνέχεια επιλέξτε Back Up… (Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας...)
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4.

Στην ενότητα Destination (Προορισμός), φωτίστε την παρατιθέμενη θέση δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας, και κάντε κλικ στο κουμπί [Remove] (Κατάργηση)
για να απαλείψετε τον προεπιλεγμένο προορισμό.

5.

Για να προσθέσετε ένα νέο προορισμό δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας, κάντε κλικ στο κουμπί [Add…] (Προσθήκη), και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί
[…] στο πλαίσιο διαλόγου Select Backup Destination (Επιλογή προορισμού δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας).
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6.

Επιλέξτε τον προορισμό δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας και εισάγετε ένα όνομα αρχείου με τηνεπέκταση .bak. Χρησιμοποιήστε ένα μοναδικό όνομα για
κάθε αρχείο αντιγράφου ασφαλείας για να τα ξεχωρίζετε εύκολα. Κάντε κλικ στο [OK], και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [OK] ξανά. Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος
προορισμός δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας είναι ο φάκελος προγράμματος Microsoft SQL. Για εύκολη ανάκτηση του αρχείου, δημιουργήστε το αντίγραφο
ασφαλείας σε μια μονάδα USB flash. (E:\ είναι η θέση μονάδας δίσκου στο στιγμιότυπο οθόνης παρακάτω).
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7.

Επιβεβαιώστε ότι ο νέος προορισμός δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας παρατίθεται στην ενότητα Destination (Προορισμός), και στη συνέχεια κάντε κλικ στο
[OK] για να εκκινήσετε τη διαδικασία.

8.

Η πρόοδος εμφανίζεται στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης. Όταν η αποκατάσταση ολοκληρωθεί, εμφανίζεται ένα μήνυμα «successful» (πέτυχε).

9.

Ελέγξτε τον προορισμό της δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας για να επιβεβαιώσετε ότι τοαρχείο .bak είναι παρόν.
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Αποκατάσταση της βάσης δεδομένων από ένα αντίγραφο ασφαλείας
Σημείωση: Εάν η έκδοση βάσης δεδομένων είναι παλιότερη από την έκδοση λογισμικού, αποκαταστήστε τη βάση δεδομένων ακολουθώντας τις
οδηγίες παρακάτω, και στη συνέχεια επανεγκαταστήστε το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την υπάρχουσα
βάση δεδομένων Mds κατά την εγκατάσταση.
1.

Ανοίξτε το Microsoft QL Server Management Studio και συνδεθείτε στο διακομιστή SQLMDS.

2.

Στο Object Explorer, αναπτύξτε τις Databases (Βάσεις δεδομένων). Εάν μια βάση δεδομένων Mds υπάρχει, δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας αυτής της βάσης
δεδομένων και στη συνέχεια διαγράψτε την. Κάντε διπλό κλικ στο Mds, επιλέξτε Delete (Διαγραφή), και κάντε κλικ στο [OK]. Στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ στο
Databases (Βάσεις δεδομένων) και επιλέξτε Restore Database (Αποκατάσταση βάσης δεδομένων).

3.
4.

Στο πεδίο To database: (Στη βάση δεδομένων:), πληκτρολογήστε «Mds».
Στην ενότητα Source for restore (Πηγή για την αποκατάσταση), επιλέξτε From device: (Από τη συσκευή:) και κάντε κλικ στο κουμπί […].
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5.

Κάντε κλικ στο κουμπί [Add] (Προσθήκη), και στη συνέχεια επιλέξτε το αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων (*.bak) από τη θέση αποθήκευσης. Κάντε κλικ
στο [OK], και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [OK] ξανά.
Σημείωση: Η πλοήγηση στους φακέλους σε αυτήν την προβολή μπορεί να είναι δύσκολη. Εάν η βάση δεδομένων βρίσκεται στο σκληρό δίσκο, αντιγράψτε την
στον οδηγό δίσκου C:\, ή σε μια μονάδα USB flash, πριν από το βήμα αυτό. (E:\ είναι η θέση μονάδας δίσκου στο στιγμιότυπο οθόνης παρακάτω).

6.

Επισημάνετε το πλαίσιο Restore (Αποκατάσταση) και κάντε κλικ στο [OK] για να εκκινήσετε τη διαδικασία.
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7.

Η πρόοδος εμφανίζεται στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης. Όταν η αποκατάσταση ολοκληρωθεί, εμφανίζεται ένα μήνυμα «successful» (πέτυχε).

8.

Στο Object Explorer, αναπτύξτε τις Databases (Βάσεις δεδομένων). Η βάση δεδομένων Mds πρέπει να παρατίθεται.
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Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού
Μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση του 3M Λογισμικού Μοριακής Ανίχνευσης χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από αυτές τις τρεις μεθόδους: Μενού All
Programs (Όλα τα προγράμματα), Uninstall.exe, ή πίνακας ελέγχου.

Μενού All Programs (Όλα τα προγράμματα)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Κάντε κλικ στο Start (Έναρξη) στην επιφάνεια εργασίας των Windows, και στη συνέχεια επιλέξτε All Programs (Όλα τα προγράμματα).
Επιλέξτε 3M
Επιλέξτε 3M Σύστημα Μοριακής Ανίχνευσης
Επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Κατάργηση εγκατάστασης 3M Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης. Έχετε την επιλογή να διαγράψετε ή να αποθηκεύσετε την
υπάρχουσα βάση δεδομένων του 3M Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης. Η προεπιλογή είναι να αποθηκεύσετε τη βάση δεδομένων. Για να διαγράψετε τη βάση
δεδομένων, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Διαγραφή βάσης δεδομένων.
Κάντε κλικ στο κουμπί [Uninstall] (Κατάργηση εγκατάστασης) για να καταργήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού ή κάντε κλικ στο κουμπί [Cancel] (Άκυρο)
για να ακυρώσετε την ενέργεια κατάργησης εγκατάστασης.

Uninstall.exe
1.
2.
3.
4.

Χρησιμοποιήστε το Windows Explorer για να πλοηγηθείτε στο C: \Program Files\3M\3M Σύστημα Μοριακής Ανίχνευσης. Εάν δεν έχετε επιλέξει τον προεπιλεγμένο
φάκελο προορισμού για τη ρίζα της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οδηγού εγκατάστασης, πλοηγηθείτε στο φάκελο προορισμού για τη ρίζα της
εγκατάστασης που επιλέξατε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οδηγού εγκατάστασης.
Κάντε διπλό κλικ στο Uninstall.exe
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Κατάργηση εγκατάστασης 3M Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης. Έχετε την επιλογή να διαγράψετε ή να αποθηκεύσετε την
υπάρχουσα βάση δεδομένων του 3M Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης. Η προεπιλογή είναι να αποθηκεύσετε τη βάση δεδομένων. Για να διαγράψετε τη βάση
δεδομένων, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Διαγραφή βάσης δεδομένων.
Κάντε κλικ στο κουμπί [Uninstall] (Κατάργηση εγκατάστασης) για να καταργήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού ή κάντε κλικ στο κουμπί [Cancel] (Άκυρο)
για να ακυρώσετε την ενέργεια κατάργησης εγκατάστασης.

Πίνακας ελέγχου
1.
2.
3.
4.

Κάντε κλικ στο Start (Έναρξη) στην επιφάνεια εργασίας των Windows, και στη συνέχεια επιλέξτε Control Panel (Πίνακας ελέγχου).
Κάντε διπλό κλικ στο Add or Remove Programs (Προσθήκη ή κατάργηση προγραμμάτων).
Επιλέξτε 3M Σύστημα Μοριακής Ανίχνευσης
Επιλέξτε Αλλαγή/Κατάργηση
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5.
6.

Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Κατάργηση εγκατάστασης 3M Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης. Έχετε την επιλογή να διαγράψετε ή να αποθηκεύσετε την
υπάρχουσα βάση δεδομένων του 3M Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης. Η προεπιλογή είναι να αποθηκεύσετε τη βάση δεδομένων. Για να διαγράψετε τη βάση
δεδομένων, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Διαγραφή βάσης δεδομένων.
Κάντε κλικ στο κουμπί [Uninstall] (Κατάργηση εγκατάστασης) για να καταργήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού ή κάντε κλικ στο κουμπί [Cancel] (Άκυρο)
για να ακυρώσετε την ενέργεια κατάργησης εγκατάστασης.

Οθόνη κατάργησης εγκατάστασης

Εκτέλεση αυτοελέγχου οργάνου 3M Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης
Πριν ξεκινήσετε
•
•

•

•
•

Ο αυτοέλεγχος οργάνου 3M Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης εκκινείται αυτόματα κατά την ενεργοποίηση και μπορεί επίσης να εκκινηθεί χρησιμοποιώντας το
λογισμικό. Η 3M συνιστά να εκτελείτε τον αυτοέλεγχο κάθε ημέρα που χρησιμοποιείτε το όργανο 3M Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης.
Ο αυτοέλεγχος περιλαμβάνει τις ακόλουθες δοκιμές:
–– Εγκυρότητα του υλικολογισμικού
–– Λειτουργία LED
–– Κατανομή ισχύος
–– Λειτουργία θερμαντήρα
–– Λειτουργία φωτοδιόδου
–– Έλεγχος ακεραιότητας μνήμης
Εκτελέστε τα ακόλουθα προτού εκκινήσετε έναν αυτοέλεγχο για να αποφύγετε την αποτυχία:
–– Βεβαιωθείτε ότι ο συνδεόμενος θερμαντήρας είναι εγκατεστημένος σωστά
–– Αφαιρέστε τον 3M Δίσκο Ταχείας Φόρτωσης από το όργανο
–– Κλείστε το καπάκι οργάνου
Ο αυτοέλεγχος διαρκεί περίπου2 λεπτά. Κατά τη διάρκεια του αυτοελέγχου, η λυχνία κατάστασης του οργάνου εναλλάσσει χρώματα, η λυχνία ισχύος αναβοσβήνει
κόκκινη για ένα χρονικό διάστημα, και στη συνέχεια όλες οι λυχνίες σβήνουν.
Εάν θέλετε να λάβετε το αποτέλεσμα αυτοελέγχου εκκίνησης στο λογισμικό, συνδέστε το όργανο στον υπολογιστή και ανοίξτε το λογισμικό προτού
ενεργοποιήσετε το όργανο.
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Έναρξη αυτοελέγχου
1.
2.
3.
4.

Απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε το όργανο 3M Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης, ή κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο οργάνου στη γραμμή κατάστασης
λογισμικού για να εμφανίσετε το θεματικό μενού. Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο οργάνου για να ανοίξετε την καρτέλα οργάνου.
Επιλέξτε Έναρξη αυτοελέγχου.
Το εικονίδιο οργάνου θα αλλάξει σε λευκό και η Κατάσταση οργάνου θα αλλάξει σε Διαγνωστική. Μπορείτε να δείτε τη γραμμή προόδου αυτοελέγχου στην
καρτέλα οργάνου.
Όταν ο αυτοέλεγχος ολοκληρωθεί, εμφανίζεται μια αναδυόμενη ειδοποίηση και δείχνει το αποτέλεσμα (δηλ. πέτυχε ή απέτυχε). Η γραμμή κατάστασης και το
εικονίδιο του οργάνου υποδεικνύουν επίσης το αποτέλεσμα, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Λυχνία κατάστασης οργάνου

Εικονίδιο οργάνου

Σταθερή πορτοκαλί ή πράσινη

Πέτυχε

Κόκκινο που αναβοσβήνει
5.
6.
7.

Αποτέλεσμα

(Αναβοσβήνει)

Απέτυχε

Κάντε κλικ στο κουμπί [OK] για να αφαιρέσετε την ειδοποίηση ή στο κουμπί [Προβολή αναφοράς] για να προβάλετε τα αποτελέσματα των επιμέρους δοκιμών.
Μπορείτε να δείτε προηγούμενα αποτελέσματα αυτοελέγχου επιλέγοντας Αποτελέσματα αυτοελέγχου οργάνου στο μενού Αναφορές. Ανατρέξτε στην
ενότητα αυτού του εγχειριδίου σχετικά με την παραγωγή αναφορών για περισσότερες πληροφορίες.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων» για πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων αποτυχίας αυτοελέγχου.

Προβολή του αρχείου καταγραφής σφαλμάτων
Το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης παράγει ένα αρχείο καταγραφής σφαλμάτων που βοηθά στην αντιμετώπιση προβλημάτων σφαλμάτων λογισμικού. Τα
μηνύματα σφάλματος που εμφανίζονται στο λογισμικό μπορεί να αναφέρονται σε αυτό αρχείο για περισσσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο σφάλμα.
Μόνο ένα αντίγραφο αυτού του αρχείου υπάρχει ανά λογαριασμό χρήστη στον υπολογιστή, και χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια κάθε διαδικασίας του 3M Λογισμικού
Μοριακής Ανίχνευσης. Το αρχείο βρίσκεται στον ακόλουθο κατάλογο:
Windows XP
C: \Documents and Settings\<Username>\3M\3M Molecular Detection System\LOG
Windows Vista/7
C: \Users\<Username>\3M\3M Molecular Detection System\LOG

Αναβάθμιση του υλικολογισμικού στα Windows XP
1.
2.
3.

4.

Μην επιχειρήσετε να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό του οργάνου εκτός εάν σας δοθούν οδηγίες από έναν αντιπρόσωπο της 3M. Εάν απαιτείται αναβάθμιση του
υλικολογισμικού για τη βελτίωση της απόδοσης του οργάνου, ένας αντιπρόσωπος της 3M θα έλθει σε επαφή μαζί σας και θα σας παρέχει τα μέσα που περιέχουν
την αναβάθμιση.
Χρησιμοποιήστε την Εξερεύνηση των Microsoft Windows για να αντιγράψετε το αρχείο αναβάθμισης υλικολογισμικού, firmware.bin στο φάκελο C:\Program
Files\3M\3M Molecular Detection System\Firmware\DFU. Αυτός είναι ο προεπιλεγμένος φάκελος προορισμού εγκατάστασης. Εάν επιλέξατε ένα διαφορετικό
φάκελο κατά την εγκατάσταση του λογισμικού, το Firmware\Dfu βρίσκεται στη θέση που ορίσατε. Αντικαταστήστε το υπάρχον αρχείοfirmware.bin
Αφού αντιγράψετε το αρχείο αναβάθμισης, firmware.binστο σωστό φάκελο, πρέπει να ξεκινήσετε τη διαδικασία αναβάθμισης. Η έναρξη της διαδικασίας
αναβάθμισης περιορίζεται σε χρήστες Διαχειριστές. Μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία αναβάθμισης κάνοντας κλικ στο Αναβάθμιση υλικολογισμικού
στο μενού περιβάλλοντος του οργάνου ή στο κουμπί [Αναβάθμιση υλικολογισμικού] στην καρτέλα οργάνων. Όταν ξεκινήσετε τη διαδικασία αναβάθμισης, το
όργανο αποσυνδέεται τοπικά από το σύστημα και το εικονίδιο του οργάνου θα εξαφανιστεί από τη γραμμή κατάστασης.
Ανοίγει ένα μαύρο παράθυρο εντολής αναβάθμισης υλικολογισμικού UpgradeIt.
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Φάκελος εγκατάστασης υλικολογισμικού
5.
6.
7.
8.
9.

Εάν κάνετε αναβάμιση του υλικολογισμικού για πρώτη φορά χρησιμοποιώντας αυτόν τον υπολογιστή, θα πρέπει τώρα να ελαχιστοποιήσετε το παράθυρο
UpgradeIt και να εγκαταστήσετε τα υποστηρικτικά προγράμματα οδήγησης συσκευών.
Όταν εμφανιστεί ο Found New Hardware Wizard (Οδηγός εύρεσης νέου υλικού), επιλέξτε Install from a list or specific location (Advanced) (Εγκατάσταση από
μια λίστα με συγκεκριμένη τοποθεσία (Για προχωρημένους}.
Επιλέξτε Search for the best driver in these locations (Αναζήτηση για το καλύτερο πρόγραμμα οδήγησης σε αυτές τις θέσεις) και Include this location in
the search (Συμπερίληψη αυτής της θέσης στην αναζήτηση).
Μεταβείτε στη θέση του φακέλου Dfu\Drivers στο φάκελο Molecular Detection System όπως περιγράφεται στο βήμα 2 παραπάνω.
Αφού ο οδηγός εγκαταστήσει τα προγράμματα οδήγησης, ο υπολογιστής ολοκληρώνει τη διαδικασία αναγνώρισης συσκευών και σας ειδοποιεί ότι η νέα συσκευή
είναι έτοιμη για χρήση.

Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης αναβάθμισης του υλικολογισμικού στα Windows XP (1)
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Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης αναβάθμισης του υλικολογισμικού στα Windows XP (2)

Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης αναβάθμισης του υλικολογισμικού στα Windows XP (3)
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Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης αναβάθμισης του υλικολογισμικού στα Windows XP (4)
10. Μετά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης απαιτείται επανεκκίνηση.
11. Μετά την επανεκκίνηση, ανοίξτε το λογισμικό, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο οργάνου και επιλέξτε Αναβάθμιση υλικολογισμικού.
12. Εισάγετε «Yes» ή «Y» στο παράθυρο εντολής, όπως φαίνεται παρακάτω. Γίνεται λήψη του νέου υλικολογισμικού στο όργανο, και το όργανο επανεκκινείτει και
αρχίζει έναν αυτοέλεγχο.
13. Tο όργανο αναγνωρίζεται από το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης, και το εικονίδιο οργάνου εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Τοποθετώντας το δείκτη του
ποντικιού επάνω στο εικονίδιο οργάνου, εμφανίζεται ο αριθμός αναθεώρησης του νέου υλικολογισμικού.
14. Εάν το όργανο δεν αναγνωρίζεται, έχει παρουσιαστεί σφάλμα. Για ανάκτηση, απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε το όργανο και επανεκκινήστε τη διαδικασία
αναβάθμισης.

Παράθυρο εντολής αναβάθμισης υλικολογισμικού UpgradeIt

Αναβάθμιση του υλικολογισμικού στα Windows 7/Vista
1.
2.
3.

Μην επιχειρήσετε να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό του οργάνου εκτός εάν σας δοθούν οδηγίες από έναν αντιπρόσωπο της 3M. Εάν απαιτείται αναβάθμιση του
υλικολογισμικού για τη βελτίωση της απόδοσης του οργάνου, ένας αντιπρόσωπος της 3M θα έλθει σε επαφή μαζί σας και θα σας παρέχει τα μέσα που περιέχουν
την αναβάθμιση.
Χρησιμοποιήστε την Εξερεύνηση των Microsoft Windows για να αντιγράψετε το αρχείο αναβάθμισης υλικολογισμικού, firmware.bin στο φάκελο C:\Program
Files\3M\3M Molecular Detection System\Firmware\DFU. Αυτός είναι ο προεπιλεγμένος φάκελος προορισμού εγκατάστασης. Εάν επιλέξατε ένα διαφορετικό
φάκελο κατά την εγκατάσταση του λογισμικού, αυτό βρίσκεται στη θέση που ορίσατε. Αντικαταστήστε το υπάρχον αρχείοfirmware.bin
Αφού αντιγράψετε το αρχείο αναβάθμισης, firmware.binστο σωστό φάκελο, πρέπει να ξεκινήσετε τη διαδικασία αναβάθμισης. Η έναρξη της διαδικασίας
αναβάθμισης περιορίζεται σε χρήστες Διαχειριστές. Μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία αναβάθμισης κάνοντας κλικ στο «Αναβάθμιση υλικολογισμικού» στο
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4.

μενού περιβάλλοντος του οργάνου ή στο κουμπί [Αναβάθμιση υλικολογισμικού] στην καρτέλα οργάνων. Όταν ξεκινήσετε τη διαδικασία αναβάθμισης, το όργανο
αποσυνδέεται τοπικά από το σύστημα και το εικονίδιο του οργάνου θα εξαφανιστεί από τη γραμμή κατάστασης.
Ανοίγει ένα μαύρο παράθυρο εντολής αναβάθμισης υλικολογισμικού UpgradeIt.

Φάκελος εγκατάστασης υλικολογισμικού
5.

Εάν κάνετε αναβάμιση του υλικολογισμικού για πρώτη φορά χρησιμοποιώντας αυτόν τον υπολογιστή, θα πρέπει τώρα να ελαχιστοποιήσετε το παράθυρο
UpgradeIt και να εγκαταστήσετε τα υποστηρικτικά προγράμματα οδήγησης συσκευών.
6. Η αυτόματη εγκατάσταση θα αποτύχει. Ανοίξτε το Device Manager, κάντε δεξί κλικ στο «Αναβάθμιση υλικολογισμικού συσκευών», και επιλέξτε « Αναβάθμιση
λογισμικού οδήγησης».
7. Επιλέξτε «Browse my computer for driver software» (Περιήγηση στον υπολογιστή μου για λογισμικό οδήγησης).
8. Κάντε κλικ στο Browse (Περιήγηση).
9. Μεταβείτε στη θέση του φακέλου Dfu\Drivers στο φάκελο Molecular Detection System όπως περιγράφεται στο βήμα 2 παραπάνω.
10. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο Ασφαλείας των Windows. Κάντε κλικ στο «Install this driver software anyway» (Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης
παρόλα αυτά).
11. Αφού ο οδηγός εγκαταστήσει τα προγράμματα οδήγησης, ο υπολογιστής ολοκληρώνει τη διαδικασία αναγνώρισης συσκευών και σας ειδοποιεί ότι η νέα συσκευή
είναι έτοιμη για χρήση.

Device Manager
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Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης αναβάθμισης του υλικολογισμικού στα Windows 7/Vista (1)

Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης αναβάθμισης του υλικολογισμικού στα Windows 7/Vista (2)
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Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης αναβάθμισης του υλικολογισμικού στα Windows 7/Vista (3)

Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης αναβάθμισης του υλικολογισμικού στα Windows 7/Vista (4)

74

EL (Eλληνικά)

Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης αναβάθμισης του υλικολογισμικού στα Windows 7/Vista (5)
12. Μετά τη εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης, εισάγετε «Yes» ή «Y» στο παράθυρο εντολής, όπως φαίνεται παρακάτω. Γίνεται λήψη του νέου
υλικολογισμικού στο όργανο, και το όργανο επανεκκινείτει και αρχίζει έναν αυτοέλεγχο.
13. Tο όργανο αναγνωρίζεται από το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης, και το εικονίδιο οργάνου εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Τοποθετώντας το δείκτη του
ποντικιού επάνω στο εικονίδιο οργάνου, εμφανίζεται ο αριθμός αναθεώρησης του νέου υλικολογισμικού.
14. Εάν το όργανο δεν αναγνωρίζεται, έχει παρουσιαστεί σφάλμα. Για ανάκτηση, απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε το όργανο και επανεκκινήστε τη διαδικασία
αναβάθμισης.

Παράθυρο εντολής αναβάθμισης υλικολογισμικού UpgradeIt
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Καθαρισμός και απολύμανση του οργάνου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τηρείτε τις καθιερωμένες εργαστηριακές πρακτικές και φοράτε κατάλληλο Εξοπλισμό Ατομικής Προστασίας (PPE) όταν χειρίζεστε το όργανο ή τις
πλάκες ή όταν καθαρίζετε και απολυμαίνετε το όργανο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με επικίνδυνη τάση, πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε το όργανο από την πρίζα πριν
από τον καθαρισμό και την απολύμανση του οργάνου.
Καθαρίστε και απολυμάνετε το όργανο αμέσως εάν παρουσιαστούν οποιεσδήποτε διαρροές.
Καθαρίζετε τις εξωτερικές επιφάνειες του οργάνου τακτικά μία φορά το μήνα.
Απολυμαίνετε το εσωτερικό του οργάνου τακτικά μία φορά το μήνα.

Καθαρισμός των εξωτερικών επιφανειών
1.

Απενεργοποιήστε το ρεύμα (1), και στη συνέχεια αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος (2) και το καλώδιο USB (3) στην πίσω πλευρά.

2.

Χρησιμοποιήστε μια πετσέτα μίας χρήσης (1) ελαφρά υγραμένη σε διάλυμα οικιακού λευκαντικού 1-5% (όγκοκατ' όγκο σε νερό) για να σκουπίσετε απαλά τις
εξωτερικές επιφάνειες του οργάνου. Στύψτε καλά την πετσέτα μίας χρήσης έτσι ώστε να είναι υγρή, αλλά να μην στάζει. Αποφεύγετε το σύνδεσμο του καλωδίου
ρεύματος και το σύνδεσμο του καλωδίου USB στην πίσω πλευρά όταν καθαρίζετε τις εξωτερικές επιφάνειες.
Χρησιμοποιήστε μια άλλη πετσέτα μίας χρήσης για να επαναλάβετε τη διαδικασία με απεσταγμένο ή απιονισμένο νερό.

3.

Απολύμανση του εσωτερικού
4.
5.

Αφήστε το θερμαντήρα του καπακιού και το συνδεόμενο θερμαντήρα να κρυώσουν για πέντε λεπτά πριν να ανασηκώσετε το καπάκι του οργάνου.
Ανασηκώστε το καπάκι του οργάνου και αφαιρέστε τον 3M Δίσκο Ταχείας Φόρτωσης (1) από το όργανο.

6.

Χρησιμοποιήστε ένα μπουκάλι ψεκασμού με διάλυμα οικιακού λευκαντικού 1-5% (όγκοΧρησιμοποιήστε ένα μπουκάλι ψεκασμού με διάλυμα οικιακού λευκαντικού
1-5% (όγκο κατ' όγκο σε νερό) για να ψεκάσετε το δίσκο ταχείας φόρτωσης με λευκαντικό.
Χρησιμοποιήστε μια πετσέτα μίας χρήσης για να σκουπίσετε το λευκαντικό από το δίσκο ταχείας φόρτωσης.

7.
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8.
9.

Κρατήστε τον 3M Δίσκο Ταχείας Φόρτωσης κάτω από τη ροή νερού της βρύσης σε ένα νιπτήρα στο εργαστήριο για να ξεπλύνετε τον 3M Δίσκο Ταχείας Φόρτωσης.
Αφήστε τον 3M Δίσκο Ταχείας Φόρτωσης κατά μέρος για να στεγνώσει στον αέρα για τουλάχιστον μία ώρα.

10. Αφαιρέστε τον συνδεόμενο θερμαντήρα από το όργανο και χρησιμοποιήστε ένα μπουκάλι ψεκασμού με διάλυμα οικιακού λευκαντικού 1-5% (όγκοκατ' όγκο σε
νερό) για να ψεκάσετε το συνδεόμενο θερμαντήρα με λευκαντικό.

11. Χρησιμοποιήστε μια πετσέτα μίας χρήσης για να σκουπίσετε το λευκαντικό από το συνδεόμενο θερμαντήρα.
12. Κρατήστε τον συνδεόμενο θερμαντήρα κάτω από τη ροή νερού της βρύσης σε ένα νιπτήρα στο εργαστήριο για να ξεπλύνετε το συνδεόμενο θερμαντήρα.
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13. Χρησιμοποιήστε μια στεγνή πετσέτα μίας χρήσης για να σκουπίσετε το συνδεόμενο θερμαντήρα μέχρι να στεγνώσει.

14. Χρησιμοποιήστε μια στεγνή πετσέτα μίας χρήσης για να πιέσετε απαλά προς τα κάτω σε κάθε ακίδα ελατηρίου (1) στο συνδεόμενο θερμαντήρα.

15. Αφήστε τον συνδεόμενο θερμαντήρα κατά μέρος για να στεγνώσει στον αέρα για τουλάχιστον μία ώρα.
16. Χρησιμοποιήστε μια πετσέτα μίας χρήσης ελαφρά υγραμένη σε διάλυμα οικιακού λευκαντικού 1-5% (όγκοκατ' όγκο σε νερό) για να σκουπίσετε απαλά τις
εσωτερικές επιφάνειες του οργάνου. Στύψτε καλά την πετσέτα μίας χρήσης έτσι ώστε να είναι υγρή, αλλά να μην στάζει.
17. Χρησιμοποιήστε μια άλλη πετσέτα μίας χρήσης για να επαναλάβετε τη διαδικασία με απεσταγμένο ή απιονισμένο νερό.
18. Χρησιμοποιήστε μια στεγνή πετσέτα μίας χρήσης για να σκουπίσετε τις εσωτερικές επιφάνειες του οργάνου μέχρι να στεγνώσουν. Αφήστε τις εσωτερικές
επιφάνειες του οργάνου να στεγνώσουν με τον αέρα για τουλάχιστον 1 ώρα. Μην επανασυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος και το καλώδιο USB εάν δεν έχετε αφήσει
το όργανο να στεγνώσει με τον αέρα για τουλάχιστον 1 ώρα.
19. Συνδέστε το καλώδιο USB (3), συνδέστε το καλώδιο ρεύματος (2) και ενεργοποιήστε το ρεύμα (1).

Συσκευασία του οργάνου για αποστολή στην 3M για σέρβις
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ακολουθείτε πάντοτε τη διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης πριν την επιστροφή του οργάνου για σέρβις.
1.
2.

Απενεργοποιήστε το 3M Σύστημα Μοριακής Ανίχνευσης χρησιμοποιώντας το διακόπτη On/Off που βρίσκεται στον πίσω πίνακα του οργάνου.
Αφαιρέστε το καλώδιο USB από τη θύρα USB 2.0 στον πίσω πίνακα του οργάνου (5), και από τη θύρα USB 2.0 του υπολογιστή σας (6).
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3.

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοτικού (1) από την πρίζα εναλλασσόμενου (AC) ρεύματος (4), και στη συνέχεια αποσυνδέστε το τροφοδοτικό (2) από τη θύρα
ρεύματος του 3M Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης (3).

4.
5.

Συσκευάστε το 3M Όργανο Μοριακής Ανίχνευσης στο κιβώτιο αποστολής στο οποίο ήρθε το δανεικό 3M Όργανο Μοριακής Ανίχνευσης.
Κλείστε το κιβώτιο αποστολής για να σφραγίσετε το 3M Σύστημα Μοριακής Ανίχνευσης και τα παρελκόμενά του μέσα στο κιβώτιο αποστολής.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αντιμετώπιση προβλημάτων του 3M Οργάνου Μοριακής Ανίχνευσης
Πρόβλημα

Πιθανή αιτία

Λύση

Ο συνδεόμενος θερμαντήρας δεν έχει
Το όργανο παραμένει σε κατάσταση
εγκατασταθεί σωστά
Προθέρμανσης (πορτοκαλί λυχνία
κατάστασης)
Ο συνδεόμενος θερμαντήρας είχε καθαριστεί
πρόσφατα και δεν ήταν τελείως στεγνός
Η θερμοκρασία πυρήνα δείχνει άπειρο °C
Ο αυτοέλεγχος αποτυγχάνει στον
έλεγχο του θερμαντήρα πυρήνα ή/
και θερμαντήρα καπακιού.

Οι ακίδες ελατηρίου του θερμαντήρα δεν είναι
ίσιες

Εγκαταστήστε ξανά το συνδεόμενο θερμαντήρα και απενεργοποιήστε
και επανενεργοποιήστε το όργανο
Αφήστε το θερμαντήρα να στεγνώσει στον αέρα για περισσότερη
ώρα
Ισιώστε τις ακίδες

Οι κεφαλές των ακίδων στο εσωτερικό κέλυφος
Καθαρίστε τις ακίδες
είναι βρώμικες ή διαβρωμένες

Η θερμοκρασία πυρήνα δείχνει
«NaN»

Το λογισμικό και το όργανο είναι εκτός
συγχρονισμού

Ο αυτοέλεγχος αποτυγχάνει στον
έλεγχο των φωτοδιόδων

Ανοικτό καπάκι οργάνου ή/και δίσκος/σωλήνες Κλείστε το καπάκι, αφαιρέστε δίσκο/σωλήνες και επανεκκινήστε τον
μέσα στο όργανο κατά τον αυτοέλεγχο
αυτοέλεγχο

Ο αυτοέλεγχος αποτυγχάνει στον
έλεγχο του ρεύματος

Οι συνδέσεις ρεύματος δεν είναι ασφαλείς

Απενεργοποιήστε τον διακόπτη ρεύματος, ελέγξτε τις συνδέσεις και
ενεργοποιήστε τον διακόπτη ρεύματος.

Ο αυτοέλεγχος αποτυγχάνει στον
έλεγχο της SRAM

Αλλοίωση μνήμης

Εγκαταστήστε ξανά το υλικολογισμικό. Εάν η αστοχία συνεχίζει να
υφίσταται, επιστρέψτε το όργανο για επισκευή.

Ο αυτοέλεγχος αποτυγχάνει στον
έλεγχο του υλικολογισμικού
Ο αυτοέλεγχος αποτυγχάνει στον
έλεγχο του σειριακού αριθμού

Απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε το όργανο

Αλλοίωση μνήμης

Εγκαταστήστε ξανά το υλικολογισμικό. Εάν η αστοχία συνεχίζει να
υφίσταται, επιστρέψτε το όργανο για επισκευή.

Αναντιστοιχία αθροίσματος ελέγχου

Εγκαταστήστε ξανά το υλικολογισμικό. Εάν η αστοχία συνεχίζει να
υφίσταται, επιστρέψτε το όργανο για επισκευή.

Άκυρος σειριακός αριθμός

Ο συνδεόμενος θερμαντήρας ή/και ο Δίσκος
Ταχείας Φόρτωσης δεν έχουν τοποθετηθεί
σωστά

Το καπάκι δεν ανοίγει

Βλάβη σωληνοειδούς
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1. Απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε το όργανο. 2. Εάν το
καπάκι δεν ανοίγει χρησιμοποιώντας το κύριο κουμπί του καπακιού,
χρησιμοποιήστε την απελευθέρωση καπακιού έκτακτης ανάγκης
στο κάτω μέρος του οργάνου. Αφαιρέστε τη βίδα που καλύπτει το
κουμπί, και στη συνέχεια εισάγετε ένα λεπτό αντικείμενο (π.χ. ένα
ξεδιπλωμένο συνδετήρα) μέσα στην οπή και πατήστε το κουμπί. 3.
Ελέγξτε ότι ο θερμαντήρας ή/και ο δίσκος είναι ασφαλισμένοι.
1. Απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε το όργανο. 2. Εάν το
καπάκι δεν ανοίγει χρησιμοποιώντας το κύριο κουμπί του καπακιού,
χρησιμοποιήστε την απελευθέρωση καπακιού έκτακτης ανάγκης
στο κάτω μέρος του οργάνου. Αφαιρέστε τη βίδα που καλύπτει το
κουμπί, και στη συνέχεια εισάγετε ένα λεπτό αντικείμενο (π.χ. ένα
ξεδιπλωμένο συνδετήρα) μέσα στην οπή και πατήστε το κουμπί.
3. Ανοίξτε το καπάκι, κρατήστε κάτω το έμβολο του καπακιού και
πατήστε το κουμπί ανοίγματος του καπακιού. 4. Εάν το σωληνοειδές
δεν ενεργοποιηθεί (δεν ακουστεί ήχος κλικ), επιστρέψτε το όργανο
για επισκευή.
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Πρόβλημα

Το καπάκι δεν μένει κλειστό

Η γραμμή κατάστασης είναι
απενεργοποιημένη, αλλά η λυχνία
ρεύματος είναι ενεργοποιημένη

Πιθανή αιτία
Λύση
Υπολείμματα στο μάνταλο ή/και στο εσωτερικό
Υπολείμματα στο μάνταλο ή/και στο εσωτερικό κέλυφος
κέλυφος
Το σωληνοειδές έχει κολλήσει στην ανοικτή
θέση

Απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε το όργανο. Εάν η αστοχία
συνεχίζει να υφίσταται, επιστρέψτε το όργανο για επισκευή.

Το όργανο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής

Αφύπνιση από την κατάσταση αναμονής μέσω του λογισμικού ή
απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε το όργανο

Οι λυχνίες LED δεν λειτουργούν

Εκκινήστε αυτοέλεγχο και παρακολουθήστε τη γραμμή κατάστασης
για αλλαγές χρώματος. Εάν δεν δείτε κόκκινο, πράσινο και μπλε
χρώμα, επιστρέψτε το όργανο για επισκευή.

Οι συνδέσεις ρεύματος δεν είναι ασφαλείς
Το όργανο δεν ενεργοποιείται
Η λυχνία ρεύματος δεν λειτουργεί

Απενεργοποιήστε τον διακόπτη ρεύματος, ελέγξτε τις συνδέσεις και
ενεργοποιήστε τον διακόπτη ρεύματος.
Συνδέστε το όργανο στον υπολογιστή, ενεργοποιήστε τον διακόπτη
ρεύματος και ελέγξτε την κατάσταση του οργάνου στο λογισμικό

Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης 3M Λογισμικού Μοριακής Ανίχνευσης
Πρόβλημα

Πιθανή αιτία

Λύση

Ένα μήνυμα εμφανίζεται κατά την εγκατάσταση
του SQL Server δηλώνοντας ότι δεν έχουν
εγκατασταθεί ορισμένα στοιχεία/εξαρτήσεις

Λείπει απαραίτητο στοιχείο

Εγκαταστήστε το συγκεκριμένο στοιχείο

Εμφανίζεται το μήνυμα «SQL Server Setup has
encountered an error when running a Windows
Installer file» κατά την εγκατάσταση του SQL
Server

Πολλαπλές αιτίες

Κάντε κλικ στο «Cancel» (Άκυρο). Ένα μήνυμα
αποτυχίας θα εμφανιστεί όταν η εγκατάσταση
ολοκληρωθεί. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και
επαναλάβετε την εγκατάσταση του SQL Server.

Αποτυχία στο τέλος της εγκατάστασης του SQL
Server

Πολλαπλές αιτίες

Επανεκκινήστε και εγκαταστήσετε ξανά τον SQL
Server.

Εμφανίζεται το μήνυμα «Error opening file for
writing» κατά την εγκατάσταση τηε εφαρμογής
MDS στα Windows Vista ή 7

Η εφαρμογή δεν έχει δικαιώματα διαχειριστή

Ματαιώσετε την εγκατάσταση και στη συνέχεια κάντε
δεξί κλικ στο αρχείο 3M.Mds.exe και επιλέξετε «Run
as administrator» (Εκτέλεση ως διαχειριστής).

Το όνομα διακομιστή SQL Server δεν είναι
σωστό

Εισάγετε το σωστό όνομα διακομιστή, το οποίο
είναι συνήθως το όνομα του τοπικού υπολογιστή
ακολουθούμενο από «/SQLMDS». Το όνομα του
τοπικού υπολογιστή μπορεί να βρεθεί στο «Computer
Properties» (Ιδιότητες υπολογιστή) των Windows.

Ο λογαριασμός χρήστη των Windows δεν έχει
πρόσβαση στο διακομιστή SQLMDS

Δώστε την πρόσβαση για το λογαριασμό χρήστη των
Windows στο διακομιστή SQLMDS χρησιμοποιώντας
το SQL Server Management Studio

Εμφανίζεται το μήνυμα «SQL Server does not
exist or access denied» (Δεν υπάρχει SQL Server
ή δεν επιτρέπεται η πρόσβαση) στην οθόνη
Database Connection Settings (Ρυθμίσεις
σύνδεσης βάσης δεδομένων) της εφαρμογής
εγκατάστασης MDS
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Πρόβλημα
Εμφανίζεται το μήνυμα «An error occurred during
application language initialization. Please check
the database connection.» (Παρουσιάστηκε
σφάλμα κατά την προετοιμασία της γλώσσας
της εφαρμογής. Ελέγξτε τη σύνδεση της βάσης
δεδομένων). μετά το άνοιγμα της εφαρμογής
MDS

Πιθανή αιτία

Λύση

Το SQL Server δεν είναι σε απευθείας σύνδεση

Χρησιμοποιήστε το SQL Server Configuration
Manager για να ελέγξετε την κατάσταση του
διακομιστή και να εκκινήσετε το διακομιστή

Η βάση δεδομένων δεν έχει εγκατασταθεί
σωστά

Επαναλάβετε την εγκατάσταση της εφαρμογής MDS

Το SQL Server δεν έχει εγκατασταθεί σωστά

Επαναλάβετε την εγκατάσταση του SQL Server
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Αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας 3M Λογισμικού Μοριακής Ανίχνευσης
Πρόβλημα

Πιθανή αιτία

Λύση

Το αρχείο εισαγωγής δεν έχει
τη σωστή επέκταση αρχείου ή τύπο οριοθέτη.

Καθορίστε την επέκταση αρχείου και τον τύπο οριοθέτη στις
«Επιλογές εισαγωγής και εξαγωγής» έτσι ώστε να ταιριάζουν
στο αρχείο που θέλετε να εισάγετε

Ο αριθμός των σειρών κεφαλίδας στο αρχείο
εισαγωγής δεν ταιριάζει με τη ρύθμιση στις
«Επιλογές εισαγωγής και εξαγωγής»

Καθορίστε τον αριθμό των σειρών κεφαλίδας στις «Επιλογές
εισαγωγής και εξαγωγής» έτσι ώστε να ταιριάζουν στο
αρχείο που θέλετε να εισάγετε.

Τα κενά πεδία πρέπει να οριοθετούνται με ένα
κόμμα στα αρχεία CSV, ακόμα και μετά την
τελευταία τιμή της γραμμής.

Ανοίξτε το αρχείο CSV στο notepad (σημειωματάριο) και
προσθέστε κόμμα όπου χρειάζεται

Μετά την εισαγωγή ενός αρχείου ρύθμισης
διαδικασίας, κοιλότητες στην πρώτη στήλη
που θα έπρεπε να έχουν οριστεί είναι κενές

Ο αριθμός των σειρών κεφαλίδας στο αρχείο
εισαγωγής δεν ταιριάζει με τη ρύθμιση στις
«Επιλογές εισαγωγής και εξαγωγής»

Καθορίστε τον αριθμό των σειρών κεφαλίδας στις «Επιλογές
εισαγωγής και εξαγωγής» έτσι ώστε να ταιριάζουν στο
αρχείο που θέλετε να εισάγετε.

Σφάλμα κατά την εισαγωγή αρχείου
αναφέρει «do not have required
permission» (δεν έχετε την απαιτούμενη
άδεια)

Η θέση του αρχείου εισαγωγής έχει καθοριστεί στο Μεταβείτε στις «Επιλογές εισαγωγής και εξαγωγής» και
φάκελο «Progam Files» (Αρχεία προγραμμάτων)
καθορίστε τη θέση του αρχείου εισαγωγής σε άλλη θέση
στα Windows 7
όπως π.χ. στο φάκελο «Documents» (Έγγραφα)

Σφάλμα κατά την εξαγωγή αρχείου
αναφέρει «do not have required
permission» (δεν έχετε την απαιτούμενη
άδεια)

Η θέση του αρχείου εξαγωγής έχει καθοριστεί στο
φάκελο «Progam Files» (Αρχεία προγραμμάτων)
στα Windows 7

Μεταβείτε στις «Επιλογές εισαγωγής και εξαγωγής» και
καθορίστε τη θέση του αρχείου εξαγωγής σε άλλη θέση
όπως π.χ. στο φάκελο «Documents» (Έγγραφα)

Η διαδικασία δεν αποθηκεύτηκε

Αποθηκεύστε τη διαδικασία

Το όργανο δεν βρίσκεται στην κατάσταση
ετοιμότητας (πράσινη γραμμή κατάστασης)

Αφήστε το όργανο να έλθει στην κατάσταση ετοιμότητας
προτού εκκινήσετε τη διαδικασία. Εάν το όργανο βρίσκεται
σε κατάσταση αναμονής (η γραμμή κατάστασης δεν έχει
κάποιο χρώμα), αφυπνίστε το όργανο.

Το όργανο βρίσκεται στην κατάσταση «Η δοκιμή
ολοκληρώθηκε» (κόκκινη γραμμή κατάστασης)

Ανοίξτε και κλείστε το καπάκι του οργάνου.

Σφάλμα εισαγωγής αναφέρει «Invalid file
format» (Μη έγκυρη μορφή αρχείου)

Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση νέας
διαδικασίας

Οι τιμές αναγνωριστικού δείγματος ή/και
αριθμού παρτίδας κιτ δεν αποθηκεύονται
στις καρτέλες Ρύθμιση (Πλέγμα) ή Ρύθμιση
(Λίστα)

Προσπαθείτε να εισάγετε μια τιμή στη γκρι
πτυσσόμενη λίστα. Νέες τιμές δεν μπορούν να
εισαχθούν όταν το πεδίο βρίσκεται σε τρόπο
λίστας.

Ο αριθμός παρτίδας κιτ δεν αποθηκεύεται
στις καρτέλες Ρύθμιση (Πλέγμα) ή Ρύθμιση
(Λίστα)

Προσπαθείτε να εισάγετε ένα μη μοναδικό
αριθμό παρτίδας κιτ.

Μια διαδικασία απέτυχε λόγω σφάλματος
θερμοκρασίας

1.
2.
3.

Ελέγξτε τον αριθμό παρτίδας κιτ και προσπαθήστε ξανά.
Οι αριθμοί παρτίδας κιτ πρέπει να είναι μοναδικοί (π.χ.
τα κιτ SAL και ECO δεν μπορούν να έχουν τον ίδιο αριθμό
παρτίδας).
1.
2.
3.
4.

Σφάλμα θερμοκρασίας
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Κάντε κλικ στο κουμπί + για εναλλαγή του πεδίου σε
εισαγωγή κειμένου (λευκό)
Πληκτρολογήστε την τιμή
Κάντε κλικ στο πράσινο κουμπί ή πατήστε Enter.

Αφαιρέστε το δίσκο από το όργανο
Επανατοποθετήστε το συνδεόμενο θερμαντήρα
Εκτελέστε έναν αυτοέλεγχο
Εάν ο αυτοέλεγχος αποτύχει ή πρόσθετες διαδικασίες
αποτύχουν λόγω αυτού του σφάλματος, επιστρέψτε το
σύστημα για επισκευή.

EL (Eλληνικά)
Πρόβλημα

Πιθανή αιτία

Λύση

Μια διαδικασία απέτυχε λόγω
αποσύνδεσης του οργάνου

Το καλώδιο USB αποσυνδέθηκε

Ελέγξτε τη σύνδεση USB του οργάνου

Απώλεια ισχύος

Ελέγξτε την τροφοδοσία το οργάνου

Μια αναφορά είναι αυτήν τη στιγμή ανοικτή
στο πρόγραμμα προβολής αναφορών. Όταν το
πρόγραμμα προβολής αναφορών είναι ανοικτό,
η κύρια οθόνη λογισμικού δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί.

Μεταβείτε στην αναφορά χρησιμοποιώντας το εικονίδιο
στη γραμμή εργασιών των Windows. Κλείστε το πρόγραμμα
προβολής αναφορών και επιστρέψτε στην κύρια οθόνη
λογισμικού.

Το λογισμικό δεν ανταποκρίνεται στις
εισαγωγές ή δείχνει «παγωμένο»

Επικοινωνία με την 3M για πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και πληροφορίες τεχνικής υποστήριξης
1.
2.

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα περιήγησης Web για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα 3M Food Safety product Information στη διεύθυνση www.3M.com/foodsafety
Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της 3M

Τεχνική υποστήριξη της 3M
3M United States
3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-800-328-6553
3M Asia Pacific
No 1, Yishun Avenue 7
Singapore, 768923
65-64508869

3M Canada
Post Office Box 5757
London, Ontario N6A 4T1
Canada
1-800-563-2921

3M Europe and MEA
3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz - Strasse 1
D41453 Neuss/Germany
+49-2131-14-3000

3M Japan
3M Health Care Limited
33-1, Tamagawadai 2-chrome
Setagaya-ku, Tokyo
158-8583, Japan
81-570-011-321

3M Latin America

3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-954-340-8263

3M Australia
Bldg A, 1 Rivett Road
North Ryde, NSW 2113
Australia
61 1300 363 878

Εμπορικά σήματα
Το 3M, και το λογότυπο 3M είναι εμπορικά σήματα της 3M. Τα Microsoft Windows XP, Microsoft Vista και Microsoft Windows 7 είναι σήματα κατατεθέντα της
Microsoft Corp.

Παράρτημα
Το παράρτημα αυτό παρέχει παραδείγματα των αρχείων που χρησιμοποιούνται ή παράγονται από το 3M Λογισμικό Μοριακής Ανίχνευσης.

84

EN
(Eλληνικά)
EL (English)

Example
Reports
Παραδείγματα
αναφορών
The
following
shows
examplesαναφορών
of 3M Molecular
Detection
Software
reports.
Some examples
are shortened
to remove
Παρακάτω
εμφανίζονται
παραδείγματα
του 3M Λογισμικού
Μοριακής
Ανίχνευσης.
Μερικά παραδείγματα
έχουν συντομευθεί
για να αφαιρεθούν
επαναλαμβανόμενες
πληροφορίες.
Εμφανίζονται
όλα has
τα σχετικά
repetitive
information.
All pertinent
data
beenδεδομένα.
shown.

Αποτελέσματα
αναζήτησης
Search
Results
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Αναφορά δειγμάτων
Samples
Report
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ΑναφοράKits
κιτ δοκιμασίας
Assay
Report

87
87

EN
(Eλληνικά)
EL (English)

Αναφορά ολοκληρωμένων
διαδικασιών
Completed
Runs Report

88
88

(Eλληνικά)
EL (English)
EN

Αναφορά
χρηστών
Users
Report
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Αναφορά
αποτελεσμάτων
αυτοελέγχου
Instrument
Self-Check
Report οργάνου
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Αρχείο καταγραφής
θερμοκρασίας
Instrument
Temperature
Logοργάνου
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Αρχείο καταγραφής
ελέγχου
Audit
Log
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Διάταξη
διαδικασίας
Run Layout
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Αναφορά
διαδικασίας
ενεργοποιημένα
Run Report
(with (με
graphs
enabled)τα γραφήματα)
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Παραδείγματα αρχείων Εισαγωγής/Εξαγωγής
Παράδειγμα αρχείου τιμών διαχωρισμένων με κόμμα (.CSV).
Το παρακάτω είναι το περιεχόμενο ενός αρχείου τιμών διαχωρισμένων με κόμμα (.CSV) το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή ορισμών δειγμάτων. Κάθε
γραμμή είναι ένας νέος ορισμός δείγματος. Τα δεδομένα σε κάθε γραμμή είναι ταξινομημένα. Δύο συνεχόμενοι οριοθέτες χωρίς τίποτα μεταξύ τους υποδεικνύουν ένα κενό
πεδίο. Η παρακάτω λίστα συσχετίζει τη θέση των πεδίων περιγραφής δειγμάτων με τις τιμές τους όπως αυτές καθορίζονται στον πρώτο ορισμό.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Αναγνωριστικό δείγματος
Τύπος δείγματος

à Δείγμα01,
à	Επεξεργασμένο (οι επιτρεπόμενες τιμές περιγράφονται στην ενότητα
«Ρύθμιση παραμέτρων πεδίων» αυτού του εγχειριδίου)
Περιγραφή
à Βοδινό,
Προϊόν
à Franks,
Μάρκα
à Μάρκα X,
Αριθμός παρτίδας
à 20110408-A,
Γραμμή
à 5,
Πελάτης
à Πελάτης X.
Δείγμα01,Επεξεργασμένο,Βοδινό,Franks,Μάρκα X,20110408-A,5,Πελάτης X
Δείγμα02,Περιβαλλοντικό,Αλεστής A,,,,6,Πελάτης Y
Δείγμα03,,,,,,,

Αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμμα (.CSV) Ρύθμισης διαδικασίας
Το παρακάτω είναι το περιεχόμενο ενός αρχείου τιμών διαχωρισμένων με κόμμα (.CSV) το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή ορισμών δειγμάτων,
διαδικασίας και αριθμού παρτίδας κιτ. Τα δεδομένα είναι ταξινομημένα. Δύο συνεχόμενοι οριοθέτες χωρίς τίποτα μεταξύ τους υποδεικνύουν ένα κενό πεδίο. Η
παρακάτω λίστα συσχετίζει τη θέση των πεδίων περιγραφής διαδικασίας, δειγμάτων και αριθμού παρτίδας κιτ με τις τιμές τους όπως αυτές καθορίζονται στον πρώτο
ορισμό.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Αναγνωριστικό διαδικασίας
Αναγνωριστικό κοιλότητας
Τύπος δοκιμασίας
Τύπος κοιλότητας

à 04062001(2),
à A1,
à SAL (οι επιτρεπόμενες τιμές περιγράφονται στην ενότητα «Εισαγωγή νέας διαδικασίας» αυτού του εγχειριδίου),
à	Δείγμα (οι επιτρεπόμενες τιμές περιγράφονται στην ενότητα «Εισαγωγή νέας διαδικασίας» αυτού του
εγχειριδίου),
Σχόλιο κοιλότητας
à <κενό>,
Επανέλεγχος
à FALSE,
Αναγνωριστικό διαδικασίας επανελέγχου à <κενό>,
Αναγνωριστικό κοιλότητας επανελέγχου à <κενό>,
Αρ. παρτίδας κιτ
à Αρ. παρτίδας_SAL,
Ημερομηνία λήξης (Αρ. παρτίδας κιτ)
à 2012-12-31,
Αναγνωριστικό δείγματος
à Δείγμα01,
Τύπος δείγματος
à	Επεξεργασμένο (οι επιτρεπόμενες τιμές περιγράφονται στην ενότητα
«Ρύθμιση παραμέτρων πεδίων» αυτού του εγχειριδίου),
Περιγραφή
à Βοδινό,
Προϊόν
à Franks,
Μάρκα
à Μάρκα X,
Αριθμός παρτίδας
à 20110408-A,
Γραμμή
à 5,
Πελάτης
à Πελάτης X.
04062011(2),A1,SAL,Δείγμα,,False,,,Αρ. παρτίδας_SAL,2012-12-31,Δείγμα01,Επεξεργασμένο,Βοδινό ,Franks,Μάρκα X,
20110408-A,5,Πελάτης X
04062011(2),A2,MC,,,False,,,Αρ. παρτίδας_MC,2012-12-31,Δείγμα01,Επεξεργασμένο,Βοδινό,Franks,Μάρκα X,20110408-A,5,Πελάτης X
04062011(2),B1,SAL,RC,,False,,,Αρ. παρτίδας_SAL,2012-12-31,,,,,,,,
04062011(2),C1,SAL,NC,,False,,,Αρ. παρτίδας_SAL,2012-12-31,,,,,,,,
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Αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμμα (.CSV) Αποτελεσμάτων διαδικασίας
Το παρακάτω είναι ένα παράδειγμα αποτελεσμάτων διαδικασίας που έχουν εξαχθεί σε ένα αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμμα (.CSV). Η παρακάτω λίστα συσχετίζει
τη θέση των πεδίων περιγραφής με τις τιμές τους όπως αυτές καθορίζονται στον πρώτο ορισμό. Δύο συνεχόμενοι οριοθέτες χωρίς τίποτα μεταξύ τους υποδεικνύουν ένα
κενό πεδίο.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Αναγνωριστικό διαδικασίας
Αναγνωριστικό κοιλότητας
Τύπος δοκιμασίας
Τύπος κοιλότητας

à 04062001(2),
à A1,
à SAL (οι επιτρεπόμενες τιμές περιγράφονται στην ενότητα «Εισαγωγή νέας διαδικασίας» αυτού του εγχειριδίου),
à	Δείγμα (οι επιτρεπόμενες τιμές περιγράφονται στην ενότητα «Εισαγωγή νέας διαδικασίας» αυτού του
εγχειριδίου),
Σχόλιο κοιλότητας
à <κενό>,
Επανέλεγχος
à FALSE,
Αναγνωριστικό διαδικασίας επανελέγχου à <κενό>,
Αναγνωριστικό κοιλότητας επανελέγχου à <κενό>,
Αρ. παρτίδας κιτ
à Αρ. παρτίδας_SAL,
Ημερομηνία λήξης (Αρ. παρτίδας κιτ)
à 2012-12-31,
Αναγνωριστικό δείγματος
à Δείγμα01,
Τύπος δείγματος
à	Επεξεργασμένο (οι επιτρεπόμενες τιμές περιγράφονται στην ενότητα
«Ρύθμιση παραμέτρων πεδίων» αυτού του εγχειριδίου),
Περιγραφή
à Βοδινό,
Προϊόν
à Franks,
Μάρκα
à Μάρκα X,
Αριθμός παρτίδας
à 20110408-A,
Γραμμή
à 5,
Πελάτης
à Πελάτης X.
Αποτέλεσμα
à	Θετικό
04062011(2),A1,SAL,Δείγμα,,False,,,Αρ. παρτίδας_SAL,2012-12-31,Δείγμα01,Επεξεργασμένο,Βοδινό ,Franks,Μάρκα X,
20110408-A,5,Πελάτης X,Θετικό
04062011(2),A2,MC,,,False,,,Αρ. παρτίδας_MC,2012-12-31,Δείγμα01,Επεξεργασμένο,Βοδινό ,Franks,Μάρκα X,
20110408-A,5,Πελάτης X,Έγκυρο
04062011(2),B1,SAL,RC,,False,,,Αρ. παρτίδας_SAL,2012-12-31,,,,,,,,,Έγκυρο
04062011(2),C1,SAL,NC,,False,,,Αρ. παρτίδας_SAL,2012-12-31,,,,,,,,,Έγκυρο
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Άδεια χρήσης
Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για την αγορά σας του 3M Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης και την αδειοδότησή σας του λογισμικού:
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ 3M
3M™ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΝΟΜΙΜΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΑΣ («ΕΣEIΣ» ή «ΧΡΗΣΤΗΣ») ΚΑΙ ΤΗΝ 3M COMPANY («3M»)
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΕ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ. ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ «I ACCEPT» («ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ») ΠΟΥ
ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ Ή/ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΛΗΨΗ, ΕΓΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΘΕΙΤΕ
ΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. ΕΑΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ,
ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΣΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΤΕ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΟΙ ΟΡΟΙ «ΕΣΕΙΣ», «ΣΑΣ» ΚΑΙ «ΧΡΗΣΤΗΣ» ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ, Ή ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ
ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ «I DO NOT ACCEPT» («ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ»), ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΛΗΨΗ, ΝΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ, ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΤΕ Ή ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ 3M ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟ 3M ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ.
1. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Σε αντάλλαγμα της πληρωμής της τιμής αγοράς που κατέβαλε ο Χρήστης στην 3M, η 3M εκχωρεί στον Χρήστη το μη αποκλειστικό μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα: (α)
να χρησιμοποιεί εσωτερικά, στην επιχείρησή του, τον αντικειμενικό κώδικα του προγράμματος 3M Λογισμικού Μοριακής Ανίχνευσης που περιλαμβάνεται στο 3M
Σύστημα Μοριακής Ανίχνευσης, αποκλειστικά σε συνδυασμό με τη χρήση του για το 3M Σύστημα Μοριακής Ανίχνευσης (το οποίο λογισμικό, συμπεριλαμβανομένης
όλης της Τεκμηρίωσης Χρήστη και όλων των μελλοντικών εκδόσεων, ενημερώσεων και βελτιώσεων που εξ αυτού παρέχονται στο Χρήστη από την 3M, αναφέρεται ως
το «Λογισμικό»). (β) να κάνει ένα εφεδρικό αντίγραφο του Λογισμικού, αλλά μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για τη χρήση του Λογισμικού από το Χρήστη
όπως επιτρέπεται από την παρούσα Συμφωνία. και (γ) να κάνει αντίγραφα της Τεκμηρίωσης Χρήστη μόνο για εσωτερική χρήση του Χρήστη. Ο Χρήστης συμφωνεί να
μην κάνει οποιαδήποτε άλλα αντίγραφα του Λογισμικού ή της Τεκμηρίωσης Χρήστη. Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν δίνει στον Χρήστη το δικαίωμα να λάβει ή
να χρησιμοποιήσει τον πηγαίο κώδικα του Λογισμικού. Για τους σκοπούς αυτής της Συμφωνίας, το 3M Σύστημα Μοριακής Ανίχνευσης περιλαμβάνει το 3M Όργανο
Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης, το Λογισμικό και άλλα εξαρτήματα που παρέχονται από την 3M, τα οποία περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Χρήσης του 3M Συστήματος
Μοριακής Ανίχνευσης («Τεκμηρίωση Χρήστη»).
2. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι το Λογισμικό αποτελεί μοναδική και αποκλειστική ιδιοκτησία της 3M ή/και των κατόχων αδειών από αυτήν. Ο Χρήστης συμφωνεί
να αναπαραγάγει, σε οποιοδήποτε αντίγραφο του Λογισμικού ή του υλικού τεκμηρίωσης χρήστη που δημιουργεί ο Χρήστης, τις δηλώσεις για τα πνευματικά δικαιώματα
και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας καθώς και παρόμοιες δηλώσεις που εμφανίζονται στο Λογισμικό και στην Τεκμηρίωση Χρήστη.
3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ο Χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα προβεί σε μίσθωση, υπεκμίσθωση, πώληση, αποκωδικοποίηση, αποσυναρμολόγηση, τροποποίηση, αντίστροφη ανάλυση, ή
μεταφορά του Λογισμικού ή μετάφραση του λογισμικού σε άλλη γλώσσα. Ο Χρήστης συμφωνεί να μην αποκαλύψει σε κανέναν εκτός του Χρήστη οποιοδήποτε μέρος
του Λογισμικού εκτός από τις προβολές οθόνης που είναι ορατές σε έναν χρήστη του Λογισμικού και να μην παρέχει πρόσβαση στο Λογισμικό σε κανέναν εκτός της
εταιρείας του Χρήστη μέσω ενός δικτύου ή άλλων μέσων.
4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Ο υλικός εξοπλισμός 3M Food Safety («Εξοπλισμός») περιλαμβάνει το 3M Όργανο Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης, και κάθε σχετιζόμενο λογισμικό και άλλα
εξαρτήματα που παρέχονται από την 3M, τα οποία περιγράφονται στους αντίστοιχους Οδηγούς Εγκατάστασης και Χρήσης («Τεκμηρίωση Χρήστη»).
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η 3M εγγυάται ότι, για ένα χρόνο από την ημερομηνία αποστολής, ο Εξοπλισμός θα λειτουργεί ουσιαστικά σύμφωνα με την Τεκμηρίωση Χρήστη. Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΥΤΗ
ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ ΕΑΝ:(A) Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 3M. Ή (Β) Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ,
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. Ή (Γ) Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΛΙΚΑ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 3M ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. Ή (Δ) Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ή ΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ) Ή (Ε) Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΘΕΙ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΧΡΗΣΤΗ. ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ
Ο ΝΟΜΟΣ, ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΕΝΝΟΟΥΜΕΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΕΝΝΟΟΥΜΕΝΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΗΣ ΕΝΝΟΟΥΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, Ή ΑΛΛΗΣ ΕΝΝΟΟΥΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Η 3M ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΧΩΡΙΣ
ΣΦΑΛΜΑΤΑ.
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Εάν, εντός ενός έτους από την αποστολή, ο Εξοπλισμός δεν συμμορφώνεται με την προαναφερόμενη ρητή εγγύηση, η μοναδική υποχρέωση της 3M και η μοναδική
αποκατάσταση για το χρήστη θα είναι, κατά την κρίση της 3M: 1) να επισκευάσει ή αντικαταστήσει το εξάρτημα που δεν συμμορφώνεταιή 2) να επιστρέψει την τιμή
αγοράς.
5. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι το Λογισμικό και οι πληροφορίες που αφορούν τις λειτουργίες και τις δυνατότητές του είναι εμπιστευτικές και ιδιοκτησιακές
πληροφορίες αποκλειστικά της 3M («Εμπιστευτικές Πληροφορίες»). Ο Χρήστης συμφωνεί να διατηρεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μυστικές, και να μη χρησιμοποιεί
και να μην αποκαλύπτει αυτές εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία. Ο Χρήστης συμφωνεί να περιορίσει την αποκάλυψη των
Εμπιστευτικών Πληροφοριών μόνο στα στελέχη, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους του που ασχολούνται άμεσα με τη χρήση του Λογισμικού, όπως επιτρέπεται
από την παρούσα Συμφωνία, και οι οποίοι συμφωνούν να διατηρούν την εμπιστευτικότητα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών. Ο Χρήστης δεν υποχρεούται να τηρεί τις
Εμπιστευτικές Πληροφορίες μυστικές αν αυτές οι πληροφορίες είναι ή καθίστανται γενικά διαθέσιμες στο κοινό με τρόπο που δεν οφείλεται σε σφάλμα του Χρήστη, ή
εάν ο Χρήστης έχει αυτές τις πληροφορίες στην κατοχή του πριν από τη λήψη τους από την 3M ή την ανάπτυξή τους υπό την παρούσα Συμφωνία. Οι υποχρεώσεις του
Χρήστη υπό αυτήν την ενότητα 5 θα συνεχιστούν για 5 έτη μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας.
6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, Η 3M ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ,
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΙΔΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ή
ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Η 3M ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η συνολική αθροιστική ευθύνη της
3M απέναντι στο χρήστη για άμεσες ζημίες για όλες τις αιτίες, δεν θα υπερβαίνει τα Εκατό Δολάρια Η.Π.Α., ή την τιμή που καταβλήθηκε για τον Εξοπλισμό, όποιαδήποτε
είναι υψηλότερη. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ή ΧΩΡΕΣ ΕΧΟΥΝ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ. Σ' αυτές
τις πολιτείες ή χώρες, ισχύουν οι όροι της ελάχιστης απαιτούμενης ευθύνης.
Για να ζητήσετε τεχνική υποστήριξη, πρέπει να λάβετε έναν αριθμό Έγκρισης Επιστρoφής Πρoϊόντων (RMA) από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Παρακαλούμε
καλέστε το 010-6885300 για την Ελλάδα.
7. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Η παρούσα Συμφωνία τερματίζεται (α) σε περίπτωση που ο Χρήστης παραβιάζει ουσιωδώς διάταξη αυτής της Συμφωνίας και αποτυγχάνει να επανοθρώσει αυτήν την
παράβαση εντός 30 ημερών αφότου λάβει γραπτή ειδοποίηση της παράβασης από την 3M. ή (β) σε περίπτωση που ο Χρήστης παύσει τη χρήση του Λογισμικού. Με τον
τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας για οποιονδήποτε λόγο, ο Χρήστης επιστρέφει στην 3Μ όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού που βρίσκονται στην κατοχή ή στον
έλεγχο του Χρήστη.
8. ΠΑΡΑΒΑΣΗ
Η 3M υπερασπίζεται, με δικά της έξοδα, οποιαδήποτε αξίωση ή μήνυση που υποβάλλεται κατά του Χρήστη υποστηρίζοντας ότι το Λογισμικό παραβιάζει κάποιο
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή πνευματικό δικαίωμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, και καταβάλλει όλα τα έξοδα και τις ζημίες που εκδικάζονται, υπό την προϋπόθεση ότι η
3M λαμβάνει έγκαιρη ειδοποίηση τέτοιων αξιώσεων και λαμβάνει ενημέρωση, εύλογη βοήθεια και αποκλειστική εξουσιοδότηση να υπερασπιστεί ή να επιτύχει
διακανονισμό της αξίωσης. Προς υπεράσπιση ή διακανονισμό της αξίωσης, η 3M μπορεί να λάβει για τον Χρήστη το δικαίωμα συνέχισης χρήσης του Λογισμικού,
αντικατάστασης ή τροποποίησης του Λογισμικού, έτσι ώστε να καταστεί μη παραβιάζον ή, εάν αυτές οι επανορθωτικές δράσεις δεν είναι εύλογα διαθέσιμες κατά την
άποψη της 3M, εκχωρεί στον Χρήστη πίστωση για το Λογισμικό κατόπιν απόσβεσης και αποδέχεται την επιστροφή του. Η 3M δεν φέρει καμία ευθύνη αν η υποτιθέμενη
παράβαση βασίζεται στη χρήση ή την πώληση του Λογισμικού σε συνδυασμό με άλλο λογισμικό ή συσκευές που δεν έχουν κατασκευαστεί από την 3M, ή βασίζεται σε
τροποποιήσεις του Λογισμικού ή χρήση του Λογισμικού με τρόπο που δεν εξουσιοδοτείται γραπτώς από την 3M. Αυτό αποτελεί τη μοναδική ευθύνη της 3M προς το
Χρήστη σε σχέση με τις αξιώσεις τρίτων για παραβίαση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή πνευματικού δικαιώματος.
9. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο χρήστης αποδέχεται την αποζημίωση και την απαλλαγή της 3M, τα στελέχη της, τους διευθυντές, υπαλλήλους, πράκτορες, θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες και
τους διαδόχους και πληρεξουσίους τους («Αποζημιώσεις»), από και ενάντια σε οποιαδήποτε αξίωση, ευθύνη, απώλεια, ζημία, επίσχεση, δικαστική απόφαση, δασμό,
πρόστιμο, αστική κύρωση και κόστος, συμπεριλαμβανομένων και των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων που τυχόν προκύψουν από (α) παράβαση
από το Χρήστη της παρούσας Συμφωνίας,(β) τη χρήση από το Χρήστη του 3M Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης και του Λογισμικού,(δ) Αποτυχία του Χρήστη στην
εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση του 3M Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης και του Λογισμικού σύμφωνα με την Τεκμηρίωση Χρήστη και (γ) Αποτυχία του Χρήστη
να συμμορφωθεί με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των κανόνων και κανονισμών που εκδίδονται από τον
Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α.
10. ΑΝΑΘΕΣΗ
Ο Χρήστης δεν μπορεί να αναθέσει αυτή τη Συμφωνία ή οποιοδήποτε συμφέρον που προκύπτει εξ αυτής χωρίς την προηγούμενη, γραπτή συναίνεση της 3M, και
οποιαδήποτε ανάθεση που επιχειρείται είναι άκυρη.
11. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η παρούσα Συμφωνία είναι η πλήρης συμφωνία μεταξύ της 3M και του Χρήστη σε σχέση με το θέμα της. Η παρούσα Συμφωνία υπερισχύει
οποιασδήποτε προηγούμενης προφορικής ή γραπτής συμφωνίας και άλλων επικοινωνιών μεταξύ της 3M και του Χρήστη σε σχέση με αυτό το θέμα. Αν οποιαδήποτε
διάταξη της παρούσας συμφωνίας κριθεί από δικαστήριο με δικαιοδοσία ως άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή θεωρείται διαγραμμένη από τη Συμφωνία και οι
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υπόλοιπες διατάξεις εξακολουθούν να είναι σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.
12. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Το Άρθρο αυτό ισχύει για κάθε απόκτηση αυτού του λογισμικού από ή για την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ή από κάθε κύριο ανάδοχο ή
υπεργολάβο (οποιασδήποτε βαθμίδας) για την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, δεσμευμένο με οποιαδήποτε σύμβαση, χορηγία, επιχειρηματική
συμφωνία, άλλη συναλλαγή ή συμφωνία με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Με την αποδοχή της παράδοσης αυτού του Λογισμικού, Η
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών συμφωνεί δια του παρόντος ότι το λογισμικό θεωρείται «εμπορικό» λογισμικό υπολογιστή στο πλαίσιο των
διατάξεων που διέπουν την απόκτηση ή τη χρηματική υποστήριξη και ισχύουν για την παρούσα προμήθεια. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας άδειας θα
ισχύουν για την Κυβερνητική χρήση και αποκάλυψη αυτού του Λογισμικού και θα υπερισχύουν έναντι ανακόλουθων συμβατικών όρων και προϋποθέσεων. Εάν αυτή
η άδεια δεν ικανοποιεί τις ανάγκες της Κυβέρνησης ή έρχεται σε αντίθεση με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών
συμφωνεί να επιστρέψει το παρόν Λογισμικό, αχρησιμοποίητο, στην 3M. Εφαρμοζόμενα άρθρα FAR και DFARS. Τα FAR 52.212-4, «Contract Terms and Conditions –
Commercial Items», και FAR 52.212-5, «Contract Terms and Conditions Required to Implement Statutes or Executive Orders – Commercial Items», όπως ισχύουν κατά
την ημερομηνία πραγματοποίησης της παρούσας συμφωνίας, ενσωματώνονται μέσω αναφοράς και αποτελούν μέρος της παρούσας συμφωνίας. Εάν αυτή η Συμφωνία
γίνεται με το Department of Defense, το DFARS 252.212-7001, «Contract Terms and Conditions Required to Implement Statutes or Executive Orders Applicable to
Defense Acquisitions of Commercial Items», όπως ισχύει κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης, επίσης ενσωματώνεται μέσω αναφοράς και αποτελεί μέρος της
παρούσας συμφωνίας.
13. ΔΙΕΠΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η παρούσα Συμφωνία ερμηνεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της πολιτείας της Μινεσότα που εφαρμόζεται για συμβάσεις που συνάπτονται και εκτελούνται εντός
αυτής. Όλες οι νομικές ενέργειες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την παρούσα Συμφωνία θα ασκούνται μόνο ενώπιον των Πολιτειακών και Ομοσπονδιακών
δικαστηρίων αρμόδιας δικαιοδοσίας που βρίσκονται στην Ramsey County, Minnesota, και ο Χρήστης αποδέχεται αμετάκλητα την προσωπική δικαιοδοσία τέτοιων
δικαστηρίων. Η παρούσα συμφωνία δεν διέπεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις Συμφωνίες για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών του 1980 (UN
Convention on Contracts for the International Sale of Goods).
Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους της Συμφωνίας, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το 3M Σύστημα Μοριακής Ανίχνευσης. Αν δεν επιθυμείτε να αποδεχτείτε τους
όρους, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της 3M για να επιστρέψετε το σύστημα και να λάβετε επιστροφή χρημάτων.
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