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Bu Kılavuzun Kullanılması
1. 3M™ Moleküler Tayin Sistemi Kullanım Kılavuzu yalnızca elektronik formatta sağlanır. Kullanım kılavuzuna erişmek için, menü çubuğunda [Help] (Yardım) öğesini tıklatın ve ardından Kullanım Kılavuzu'nu seçin.
2. İçindekiler bölümünden herhangi bir öğesini tıklatarak hemen o bölüme geçin veya Kullanım Kılavuzu'nda kaydırarak ya da sayfaları
çevirerek istenen bölüme kadar ilerleyin.
3. 3M Moleküler Tayin Yazılımı güncellemeleri, bu Kullanım Kılavuzu'na yönelik yazılım güncellemeleri ile birlikte otomatik olarak yüklenen
güncellemeleri ekler.
4. Bu Kullanım Kılavuzu, 3M Moleküler Tayin Sistemi Yazılımı'nın çalıştırılmasını ve işleyiş biçimini tanımlamakta, kullanıcıların gerçekleştireceği işlevsel görevlere yönelik adım adım talimatları sunmak üzere yapılandırılmıştır. Kullanıcıların, gerçekleştirmek istedikleri belirli
görev için İçindekiler kısmında arama yapmayı tercih ettikleri ve bu görev için adım adım talimatları takip ettikleri varsayımı ile düzenlenmiştir.
5. Yazılımı kullanmaya yönelik adım adım talimatlarda, aşağıdaki yazım biçimi kuralları kullanılmıştır:
a. İtalik harf tipi, bir pencerenin adıdır
b. Kalın harf tipi, pencerede görüntülenen bir öğeye ait tam metindir
c. [Köşeli ayraçları olan kalın harf tipi], pencerede tıklatabileceğiniz bir düğmenin adıdır

Kullanım Amacı
3M™ Moleküler Tayin Cihazı, izotermal amplifikasyon ve biyoluminesans tekniklerinin kullanılmasıyla, zenginleştirilmiş gıda ve çevresel işlenmiş gıda
numunelerindeki patojenlerin hızlı tespitine yönelik olarak, 3M™ Moleküler Tayin Testleri ile birlikte kullanım için tasarlanmıştır. Moleküler Tayin Cihazı
ile kullanım amacıyla tescil edilmiş 3M Moleküler Tayin Testleri'nin mevcut bir listesi için, resmi 3M Gıda Güvenliği temsilcinizle iletişime geçin. 3M,
3M Moleküler Tayin Cihazı'nı başka bir üreticinin moleküler testleri ile kullanım için tasarlamamış ve tescil ettirmemiştir. Birim sadece, 3M Firması
tarafından tasarlanan ve tedarik edilen Güç Kaynağı modülü ile kullanım için tasarlanmış ve test edilmiştir. 3M, 3M Moleküler Tayin Cihazı'nın,
3M Moleküler Tayin Cihazı ve 3M Moleküler Tayin Testleri'nin kullanımı konusunda doğru şekilde eğitim almış teknisyenler tarafından kullanılacağını
öngörür. 3M Moleküler Tayin Cihazı, numunede var olan organizmaları yok etmek üzere tasarlanmış olan lizis testi aşaması sırasında, ısıl işleme tabi
tutulan numuneler ile kullanım için amaçlanmıştır. Lizis testi aşaması sırasında uygun şekilde ısıl işleme tabi tutulmamış olan numuneler,
olası bir biyolojik tehlike olarak değerlendirilmeli ve 3M Moleküler Tayin Cihazı'na YERLEŞTİRİLMEMELİDİR.
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Kullanıcının Sorumluluğu
Kullanıcının Sorumluluğu
Kullanıcılar ürün yönergeleri ve bilgilerini öğrenmekle yükümlüdür. Daha fazla bilgi için www.3M.com/foodsafety adresini ziyaret edin ya da yerel
3M temsilcinizle veya dağıtıcınızla iletişime geçin.
Bir test yöntemi seçilirken, numune alma yöntemleri, test protokolleri, numunenin hazırlanması, işlem yapılması ve laboratuvar tekniği gibi dış
faktörlerin sonuçları etkileyebileceğinin bilinmesi gerekir.
Seçilen test yönteminin kullanıcının kriterlerini karşıladığı konusunda kullanıcıyı tatmin edecek uygun matrisler ve mikrobiyal zorluklarla yeterli sayıda
numuneyi değerlendirmek üzere herhangi bir test yönteminin seçilmesi kullanıcının sorumluluğundadır.
Tüm test metodlarının ve sonuçlarının müşterilerin ve tedarikçilerin gereksinimlerini karşılamasını sağlamak yine kullanıcının sorumluluğundadır.
Tüm test yöntemlerinde olduğu gibi, herhangi bir 3M Gıda Güvenliği ürününün kullanılmasından elde edilen sonuçlar test edilen matrislerin veya
süreçlerin kalitesi konusunda bir garanti oluşturmaz.

Güvenlik Bilgileri
Bilgilendirme Amaçlı Önemli Metin
3M Moleküler Tayin Sistemi'nin kullanımından önce ve kullanımı sırasında, lütfen bu Kullanım Kılavuzu'nda yer alan tüm güvenlik bilgilerini okuyun,
anlayın ve uygulayın. İleride başvurmak üzere bu talimatları saklayın.
Uyarı İfadelerinin Belirttiği Olası Sonuçlarının Açıklaması
Önlem alınmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek tehlikeli durumları belirtir.
UYARI:
Önlem alınmadığı takdirde küçük veya orta dereceli yaralanmalarla sonuçlanabilecek tehlikeli durumları belirtir.
DİKKAT:
NOT:

Önlenmemesi halinde, yalnızca mal zararı ile sonuçlanabilecek bir durumu belirtir.
Güvenlik bilgilerini içeren cihaz etiketlerinin özeti
Tehlikeli Gerilim
Ekteki Belgeyi Okuyun
Sıcak Yüzey
Bu sistem, 2002/96/EC sayılı Avrupa WEEE Yönergesi'ne tabidir.
Bu ürün elektrikli ve elektronik parçalar içerir ve standart çöp toplama yöntemleri kullanılarak elden
çıkarılmamalıdır. Lütfen, elektrikli ve elektronik cihazların elden çıkarılmasıyla ilgili yerel yönergelere başvurun.
DİKKAT: Çevresel kontaminasyonu önlemek için geri dönüşümü sağlayın.
Bu ürün geri dönüşümlü parçalar içermektedir. Geri dönüşümle ilgili bilgi için lütfen size en yakın
3M Servis Merkezi'ni arayarak tavsiye isteyin.
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UYARI
•• Tehlikeli gerilim ve yangın ile ilişkili riskleri azaltmak için:

- güç kaynağını her zaman görebileceğiniz ve kolay erişilir bir konumda tutun. Cihazın ana güç kaynağı ile bağlantısını kesmek için duvar
prizindeki fişi kullanın.
- sadece bu ürün için belirtilmiş ve kullanılacağı ülke için onaylanmış güç kablosunu kullanın.
- güç kaynağının ıslanmasına izin vermeyin.
- bu cihazı değiştirmeyin veya onarmayın. Sadece 3M yetkili servis personelinden yardım alın.
- başlık kırılırsa, güç kaynağını kullanmayın.
- güç kablosu zarar görmüşse bu cihazı kullanmayın. Sadece 3M yetkili servis personelinden yardım alın. Sadece 3M tarafından belirtilen
yedek parçaları kullanın.
•• Kimyasallara ve biyolojik tehlikelere maruziyetle ilişkili riskleri azaltmak için:
- bu cihazı kullanırken, uygun koruyucu önlük giyme ve koruyucu gözlük takma dahil, standart laboratuvar güvenlik uygulamalarını
takip edin.
- cihazı servis için geri göndermeden ve atmadan önce, daima dekontaminasyon prosedürünü gerçekleştirin.
•• Kontamine ürünün açığa çıkmasına yol açan yanlış negatif sonuçlar ile ilişkili riskleri azaltmak için:
- kapağın açılması için üzerinde 30 cm boşluk bırakarak, cihazı sert, kuru, düz bir zemin üzerine yerleştirin.
- cihaz veya herhangi bir bileşen hasarlanmış görünüyorsa, cihazı kullanmayın.
•• Amplikon kontaminasyonu ve yanlış pozitif sonuçlarla ilişkili riskleri azaltmak için:
- bir test tamamlandıktan sonra reaktif tüplerini açmayın.
- 3M Moleküler Tayin Cihazı'nı düzenli olarak %1-5 (v: v suda) çamaşır suyu çözeltisi ile dekontamine edin (Temizleme bölümüne bakın).

DİKKAT
•• Kimyasal maddelere maruz kalınmasıyla ilişkili riskleri azaltmak için:

- izopropanol ve çamaşır suyu kutuları ve bunların ilgili MSDS'leri üzerindeki güvenlik bilgilerini okuyun, anlayın ve uygulayın.
•• Çevre kirliliğiyle ilişkili riskleri azaltmak için:
- bu cihazı veya herhangi bir elektronik bileşenini atarken ilgili düzenlemeleri takip edin.
•• Sıcak yüzeylerle ilişkili riskleri azaltmak için:
- sıcakken, alüminyum ısıtma bloğu ek parçası ile doğrudan temastan kaçının.

NOT
•• Cihaz hasarını önlemek için:

- cihazı temizlemek için aseton veya tiner gibi çözücüleri kullanmayın; aşındırıcı temizleyicilerden kaçının.
- cihaz dış yüzeyini, saf su veya hafif, çok amaçlı ya da aşındırıcı olmayan bir temizleyici kullanarak, yumuşak bezle temizleyin.
- Sadece bu talimatlarda belirtilmiş olan önerilen temizleme ve dezenfeksiyon malzemelerini kullanın. Bu malzemelerin, ekipmanın
herhangi bir parçası ile uyumluluğu konusunda bir şüpheniz varsa, üretici ile iletişime geçin.
- ekipman bu kılavuzda belirtilmeyen bir usulde kullanılırsa, ekipman tarafından sağlanan koruma düzeyi azalabilir.
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Cihaz Teknik Özellikleri
Cihaz Teknik Özellikleri
Model MDS100

Teknik Özellik

Birimler

Gerilim

24 V

VDC

Akım

2,5 A

Amp

Güç Kaynağı

Teknik Özellik

Birimler

Giriş Gerilim

100-240 V

VAC

Frekans

50/60 Hz

Hertz

Maksimum Giriş Akımı

1,5 A

Amp

Çıkış Gerilim

24 V

VDC

Çıkış Akımı

2,5 A

Amp

Çevresel Koşul

Çalışma Koşulu

Birimler

Yükseklik

Maks 2000 m

metre

Çalıştırma Sıcaklığı

15°C – 35°C

°C

Saklama Sıcaklığı

-10°C – 60°C

°C

Bağıl Nem

%30 – 80 yoğunlaşmayan

%

Kirlilik Derecesi

2

Kurulum (Aşırı Gerilim) Sınıflaması

II

Çevresel Çalıştırma Koşulları

Sadece kapalı mekanda kullanım içindir

Cihaz Teknik Özellikleri
Teknik Özellik

Birimler

Uzunluk

292 (11,5)

mm (inç)

Genişlik

213 (8,4)

mm (inç)

Yükseklik

96 (3,8)

mm (inç)

Ağırlık

4,3 (9,5)

Kg (lb)

Harici Konektörler

USB 2.0 tip B konektör
Erkek 2,1 mm ID 5,5 mm OD Jak
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Düzenleyici Bilgiler
Güvenlik Standartları

EMC Standartları

IEC/EN 61010-1, 2. Baskı

ABD: FCC bölüm 15 alt bölüm B

UL 61010-1

Kanada: ICES-003

CAN/CSA C22.2 No. 61010-1

EEA: EN 61326

EIC 61010-2-081

Avustralya: AS/NZF 2064.1/2

Avrupa Direktifleri

Kuruluş Onay İşaretleri

Alçak Gerilim Direktifi

UL (ABD)

EMC Yönergesi

C-UL

RoHS

CE

WEEE

FCC / IC

REACH

C-tick (3M kodu N1108'dir)
CB Belgesi
CCC

FCC Bilgileri
Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları 15. bölüm uyarınca Sınıf A dijital cihaz limitlerine uygun olduğu anlaşılmıştır. Bu sınırlamalar, ekipman ticari bir
ortamda çalıştırıldığında zararlı etkileşime karşı makul koruma sağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve
yayabilir ve Kurulum ve Kullanma Kılavuzu'na uygun şekilde kurulmaz veya kullanılmaz ise, telsiz iletişimiyle zararlı etkileşime yol açabilir. Bu ekipmanın
bir yerleşim alanında çalıştırılması zararlı etkileşime yol açabilir ve bu durumda kullanıcı masrafları kendi karşılayarak bu girişimi gidermek zorundadır.

3M Moleküler Tayin Sistemi'nin Kurulumu
Ambalaj İçeriği
3M™ Moleküler Tayin Cihazı MDS 100
Harici Güç Kaynağı
Harici Güç Kaynağı kabloları
USB Kablosu (1)
3M™ Moleküler Tayin Yazılım Diski (1)
3M™ Hızlı Yükleyici Tepsisi (1)
3M™ Moleküler Tayin Soğutma Bloğu Ek Parçası (1)
3M™ Moleküler Tayin Soğutma Bloğu Tepsisi (1)
3M™ Moleküler Tayin Kapak Takma/Sökme Aracı - Lizis (1)
3M™ Moleküler Tayin Kapak Takma/Sökme Aracı - Reaktif (1)
Lizis Tüpü Rafı (1)
Reaktif Tüpü Rafı (1)
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Minimum Bilgisayar Gereksinimleri
•• Microsoft® Windows® XP Service Pack 3 (SP3), veya Microsoft® Windows® Vista Service Pack 2 (SP2), veya Microsoft® Windows® 7 (32‑veya 64-bit)
•• 2.0 GHz Intel Pentium 4 veya benzer işlemci
•• 2 GB RAM (önerilen 3 GB RAM)
•• 20 GB boş disk alanı
•• CD/DVD Sürücü
•• USB 2.0
3M Moleküler Tayin Sistemi Microsoft.NET Framework 4 platformunu temel alır ve veri depolamak için yerel bir
Microsoft SQL Server 2008 R2 Express veritabanını kullanır. Bu bileşenler, 3M Moleküler Tayin Yazılımı paketine dahil edilir ve
halihazırda bilgisayarda mevcut değilse, yazılım kurulumu sırasında yüklenebilir. Windows XP işletim sistemine sahip bir
bilgisayar kullanıyorsanız, 3M Moleküler Tayin Yazılımı'nı yüklemeden önce ek Microsoft bileşenleri kurmalısınız. Bu bileşenler,
Microsoft'un web sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuzdaki Yazılımın Yüklenmesi bölümüne bakın.
Microsoft SQL 2008 R2 Express ücretsiz olmasına rağmen, bir veritabanı boyutu sınırlamasına sahiptir. Zamanla, bu boyut sınırlaması 3M Moleküler Tayin
Yazılımı'nın performansını bozabilir. Daha fazla bilgi için lütfen Microsoft'un web sitesine danışın.
3M Moleküler Tayin Yazılımı, gıda içindeki patojenlerin test edilmesi amacıyla en fazla dört (4) 3M Moleküler Tayin Cihazı'na bağlanabilen bir
Microsoft Windows bilgisayar yazılımı uygulamasıdır. 3M Moleküler Tayin Yazılımı, ağ bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışabilen bağımsız bir yazılım
uygulamasıdır.

Cihaz ambalajının açılması ve cihazın kurulması
1. 3M Moleküler Tayin Cihazı, tek kullanımlık bir nakliye konteyneri içinde gelir. 3M Hızlı Yükleyici Tepsisi ve takçıkar ısıtıcı bileşenleri,
nakliye konteyneri içindeki ayrı bir kutuda ulaşır.
2. 3M Moleküler Tayin Sistemi ve aksesuarlarını çıkartmak için nakliye konteynerini açın.
3. 3M Moleküler Tayin Sistemi ve aksesuarlarını hasar için gözden geçirin. 3M Moleküler Tayin Sistemi ambalajını açarken nakliyeden kaynaklanan
herhangi bir hasar tespit edilirse, derhal nakliye şirketi ile bir hasar tazminat talebi dosyası hazırlayın ve 3M satış veya servis temsilcinizi
bilgilendirin.
4. 3M Moleküler Tayin Cihazı'nı bilgisayarınıza bağlamadan önce 3M Moleküler Tayin Yazılımı'nı bilgisayarınıza yükleyin. Kurulum tamamlandıktan
sonra yazılımı açın. Yazılımı yüklemek için bu kılavuzdaki ilgili bölüme bakın.
5. Cihazı nakliye konteynerinden çıkarın ve düz bir zemin üzerinde kalıcı yerine yerleştirin.
6. Takçıkar ısıtıcıyı ve 3M Hızlı Yükleyici Tepsisi'ni yükleme konteynerinden çıkarın ve bunları cihazın yanına yerleştirin.

3M Hızlı Yükleyici Tepsisi
Takçıkar Isıtıcı
3M Moleküler Tayin Sistemi Cihazı
7. Cihazın iç yüzeyindeki herhangi bir toz veya debrisi yavaşça silmek üzere, DI su (distile veya deiyonize su) ile hafifçe nemlendirilmiş tek kullanımlık
bir havlu kullanın.
8. Cihazın iç yüzeylerini silmek için kuru, tek kullanımlık bir havlu kullanın.
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9. Cihaz iç yüzeylerinin hava ile kuruması için en az 1 saat bekleyin. Cihazın en az 1 saat süreyle normal ortamda kurumasına izin verene kadar, güç
kablosu ve USB kablosunu tekrar bağlamayın.
10. Takçıkar ısıtıcıyı cihaza takın ve üç vidayı delikler ile hizalayın. Takçıkar ısıtıcı cihazla aynı hizadaysa, doğru şekilde yerleştirilmiştir. Takçıkar ısıtıcı
45 derece eğilmişse, ters takılmıştır ve cihazla hizalanması için tekrar takılmalıdır.

3M Hızlı Yükleyici Tepsisi

3M Moleküler Tayin Sistemi Cihazı
11. Takçıkar ısıtıcıyı cihaza sabitlemek amacıyla, takçıkar ısıtıcı üzerindeki üç adet yıldız başlı vidayı saat yönünde bir çeyrek tur döndürmek üzere
tornavida kullanın.

12. 3M Hızlı Yükleyici Tepsisi'ni yerleştirmek veya çıkarmak amacıyla cihaz kapağını açmaya olanak vermek için tezgah üstünde en az 40,6 cm (16 inç)
bir boşluk olması gereklidir.
13. Bölgeniz için uygun olan harici güç kaynağı kablosunu seçin ve kabloyu 3M tarafından tedarik edilen harici güç kaynağına bağlayın.
14. Güç kaynağı kablosunu, cihazın arka panelindeki 3M Moleküler Tayin Cihazı güç girişine takın ve güç kaynağı kablosu çıkış fişini, topraklanmış bir AC
güç (100-240 VAC +/- %10) çıkışına bağlayın. Güç kaynağı ve/veya güç kaynağı fişi, hızlı bağlantı kesme için kolayca erişilebilir olmalıdır.
15. USB kablosunu, cihazın arka panelindeki 3M Moleküler Tayin Cihazı USB 2.0 girişine takın ve kablonun diğer ucunu bilgisayarınızın USB 2.0 girişine
bağlayın.
16. Cihazın arka panelinde bulunan açık/kapalı anahtarını kullanarak 3M Moleküler Tayin Cihazı'nı açın.
17. Windows, yeni cihazın varlığını algılar ve yeni cihaz için cihaz sürücü yazılımını otomatik olarak yükler. Windows 7 ve Windows Vista, sürücü yazılımı
kurulumunu onaylamanızı gerektirir, ancak Windows XP onayınızı gerektirmez.
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Yazılımın Yüklenmesi
3M Moleküler Tayin Sistem Yazılımı Microsoft.NET Framework 4 ve Microsoft SQL Server 2008 R2 Express ile paketlenmiş gelir.
3M Moleküler Tayin Sistem Yazılımı 3M Moleküler Tayin Yazılımı Microsoft.NET Framework 4 ve Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
ile paketlenmiş gelir.
Windows XP veya Vista işletim sistemine sahip bir bilgisayar kullanıyorsanız, 3M Moleküler Tayin Yazılımı'nı yüklemeden önce
aşağıdaki Microsoft bileşenlerini yüklemelisiniz. Bu bileşenler, Microsoft'un web sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir. Bu bileşenler
birçok dil ve 32 ya da 64 bit için mevcuttur, bilgisayarınız için uygun versiyonu indirin.

••
••
••
••
••
••

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

3M Moleküler Tayin Yazılımını kullanmadan önce, yazılımın ve etkin bir işlemin yanlışlıkla sonlandırılmasını önlemek için Uyku
veya Bekleme modu gibi Windows güç yönetim özelliklerini devre dışı bırakın.
İşlemi sonlandırabileceğinden dolayı, bir işlem etkinken Windows oturumunu kapatmayın veya kullanıcı hesabını değiştirmeyin.
1. 3M Moleküler Tayin Yazılım Diski'ni bilgisayarınızın CD/DVD sürücüsüne takın.
2. Sürücüde gezinmek için Windows Explorer'ı kullanın ve kurulum sihirbazını başlatmak için 3M.Mds.exe dosyasını çift tıklatın. NOT: Windows Vista
ve 7 işletim sistemleri için, 3M.Mds.exe dosyasını sağ tıklatmalı ve kurulum sihirbazını başlatmak için Run as administrator
(Yönetici olarak çalıştır) öğesini seçmelisiniz.
3. Kurulum sihirbazı, 3M Moleküler Tayin Yazılım Kurulumu penceresini görüntüler. Bu pencerenin açılması birkaç dakika sürebilir. Devam etmek için
[Next] (İleri) düğmesini tıklatın.
4. 3M Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'ni okuyun ve ardından, 3M Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'ni kabul etmek ve kurulum sihirbazı ile devam etmek
için [I agree] ([Kabul ediyorum]) düğmesini tıklatın.

5. Kurulum sihirbazı, 3M Moleküler Tayin Sistemi için gerekli olan yazılım bileşenlerine yönelik olarak bilgisayarınızın yapılandırmasını kontrol eder. İlk
kontrol Microsoft.NET Framework 4 içindir. Eğer mevcut değilse, kurulum sihirbazı .NET 4 kurulumunu başlatır. Bu belge, tüm .NET kurulum işlemini
açıklamaz. Microsoft.NET4 bileşeninin amacı, içeriği ve kurulum işlemine yönelik daha fazla bilgi için, http://www.microsoft.com sitesini ziyaret
edin ve .NET Framework 4 Standalone Installer araması yapın.
6. .NET yükleyici Microsoft.NET ile başlar Framework 4 Setup (Microsoft.NET Framework 4 Kurulumu) penceresi ile başlar.
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7. Microsoft lisans koşullarını okuyun ve ardından Microsoft lisans koşullarını kabul etmek için, [I have read and accept the license terms]
(Lisans şartlarını okudum ve kabul ediyorum) onay kutusuna ve [Install] (Yükle) düğmesini tıklatın.

8. Kurulum tamamlandıktan sonra, bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekebilir. Bu durumda, kurulum sihirbazını kapatın, bilgisayarı yeniden başlatın
ve ardından 2-4. adımları tekrarlayın.
9. SQL Sunucusu kurulum ekranında, yeni SQL Sunucusu kurulumu için [Install Microsoft SQL Server 2008 R2 Express] (Microsoft SQL Server
2008 R2 Express Uygulamasını Yükle) öğesini seçin. Microsoft SQL Sunucusu ürünleri ve sınırlamaları ile ilgili daha fazla bilgi için,
http://www.microsoft.com/sqlserver linkinden Microsoft'un web sitesine başvurun.
Not: Bilgisayarınızda SQLMDS sunucusu halihazırda mevcutsa (örn. yazılımı yeniden yüklüyor veya yükseltiyorsanız), Use
existing SQL Server (Mevcut SQL Sunucusu'nu Kullan) öğesini seçin.
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10. SQL Server Installation Center (SQL Sunucu Kurulum Merkezi) açıldığında, [New installation or add features to an existing installation]
([Yeni kurulum veya mevcut bir yüklemeye özellikler ekle]) öğesini seçin ve [Next] (İleri) düğmesini tıklatın.

.
11. SQL Sunucusu lisans sözleşmesini okuyun ve kabul edin.
12. Feature Selection (Özellik Seçimi) ekranında, varsayılan Oluşum Özellikleri, Paylaşılan Özellikler ve dizin konumunu kabul etmek için [Next] ([İleri])
düğmesini tıklatın. Herhangi bir özelliğin işaretini kaldırmayın.

13. Instance Configuration (Oluşum Yapılandırma) ekranında, SQLMDS Adlı oluşumu ve varsayılan kök dizini kabul etmek için [Next] ([İleri])
düğmesini tıklatın.
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14. Server Configuration (Sunucu Yapılandırması) ekranında, SQL Server Database Engine (SQL Sunucusu Veritabanı Motoru) için
Account Name (Hesap Adı) alanına yönelik NT AUTHORITY\SYSTEM (NT YETKİSİ/SİSTEM) öğesini seçin. Herhangi bir parola gerekli değildir.
Devam etmek için [Next] (İleri) düğmesini tıklatın.

	
  
15. Varsayılan Windows kimlik doğrulama modunu kabul etmek için [Next] ([İleri]) düğmesini tıklatın. Gerekirse, ek kullanıcılar belirlemek için
[Add] (Ekle) düğmesini tıklatın. Kurulum başlatmak için aşağıdaki ekranda [Next] (İleri) düğmesini tıklatın. Bir kurulum ilerleme ekranı gösterilir.

16. Başarılı kurulumundan ardından, kurulum sihirbazı bir tamamlama mesajı gösterir. [Close] ([Kapat]) düğmesini tıklatın.
17. Kurulum tamamlandıktan sonra, bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekebilir. Bu durumda, kurulum sihirbazını kapatın, bilgisayarı yeniden başlatın
ve ardından 2-4. adımları tekrarlayın.
18. SQL Server (SQL Sunucusu) kurulum ekranında, Use existing SQL Server (Mevcut SQL Sunucusu'nu kullan) öğesini seçin ve [Next] (İleri)
düğmesini tıklatın.
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19. Database Connection Settings (Veritabanı Bağlantı Ayarları) ekranında, Server Name (Sunucu Adı) otomatik olarak doldurulur. Bu ekran birkaç
saniyeliğine boş kalabilir. Varsayılan ayarları değiştirmek için özel bir nedeniniz olmadıkça, bu ayarları kabul etmek için Next (İleri) düğmesini
tıklatın.
20. Sunucu Adı'nın doğru olduğunu onaylamak için [Test Connection] ([Test Bağlantısı]) düğmesini tıklatın. Test başarısız olursa, Sunucu Adı olarak
<Computer_Name>\SQLEXPRESS (<Bilgisayar_Adı>\SQLEXPRESS) girin. Şu adımları takip ederek <Computer_Name> (<Bilgisayar_Adı>)
değerini bulabilirsiniz:
a. Windows Masaüstünde Başlat öğesini tıklatın.
b. Bilgisayarım öğesini seçin.
c. Bilgisayar Özellikleri öğesini seçin
d. Bilgisayar Adı sekmesini seçin.
Not: Bilgisayarda bir Moleküler Tayin Yazılım veritabanı mevcutsa (örn. yazılımı yeniden yüklüyor veya yükseltiyorsanız), mevcut veritabanı ile bağlantı
kurmak ve verileri korumak için, varsayılan olarak Use existing database (Mevcut veritabanını kullan) onay kutusu seçilidir. Bu seçenek seçili
değilse ve mevcut bir veritabanını kullanmak isterseniz, Use existing database (Mevcut veritabanını kullan) onay kutusunun seçili olduğundan
emin olun ve açılır listeden Mds veritabanını seçin. Bir 3M Moleküler Tayin Yazılım veritabanı mevcutsa, ancak yeni bir veritabanı oluşturmak istiyorsanız,
bu ayarın onay işaretini kaldırın. Bu, mevcut veritabanındaki tüm verileri siler, bu nedenle, bu adımdan önce veritabanını yedeklediğinizden emin olun.

21. Kurulum sihirbazı adınız ve adresinizi sorar. Bu bilgiler gereklidir.
22. İlk Yönetici kullanıcının ayarlanması. Bu gereklidir. Aşağıda sıralanan tüm bilgileri girin ve ardından [Next] (İleri) düğmesini tıklatın. Tüm alanlar
gereklidir.
a. Full Name (Tam Ad) alanında yönetici kullanıcı için bir tam ad girin. Herhangi bir metin dizesini izin verilir.
b. User Name (Kullanıcı Adı) alanında, oturum açmada kullanılacak olan kullanıcı adını girin. Herhangi bir metin dizesine izin verilir.
Kullanıcı adı büyük/küçük harf duyarlı değildir.
c. Password (Parola) alanına parolayı girin. Herhangi bir metin dizesini izin verilir. Parola büyük/küçük harf duyarlıdır.
d. Confirm Password (Parolayı Onayla) alanında onaylamak üzere Parola'yı tekrar girin. Girdiğiniz Parola ve Onay Parolası aynı olmalıdır.
Not: Kurulumdan sonra, parola unutulursa kurtarılamaz. Parolayı unutursanız, Moleküler Tayin Sistemi yazılımını yeniden yüklemeli ve yeni
bir veritabanı oluşturmalısınız.
3M Moleküler Tayin Yazılımı, oturum açma adları veya parolaların yapısı ile ilgili herhangi bir sınırlama uygulamaz. Güvenlik önemliyse, güvenli ad ve
parola için en iyi uygulamaları takip etmelisiniz. IBM ve Microsoft, ücretsiz en iyi güvenlik uygulama yönergeleri sunmaktadır. Daha fazla bilgi için,
http://www.ibm.com/developerworks veya http://technet.microsoft.com sitelerini ziyaret edin.
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23. Kurulum sihirbazı ile devam etmek için [Next] ([İleri]) düğmesini tıklatın.
24. Varsayılan İşlem Kimliği için bir format seçin. Tarih formatı iki basamaklı ay, iki basamaklı gün ve iki veya dört basamaklı yıl şeklindedir. Tarih
formatı iki basamaklı ay, iki basamaklı gün ve iki veya dört basamaklı yıl şeklindedir. Sıra numarası sistem tarafından oluşturulur ve parantez, tire
imleri veya altçizgiler arasında bulunan bir, iki veya üç basamaklı bir rakam olabilir.

25. Kurulum sihirbazı ile devam etmek için [Next] ([İleri]) düğmesini tıklatın.
26. Yazılım, numuneleri tanımlamak üzere kullanılan, isteğe bağlı, özelleştirilebilir alanlar sunar. Bu alanlar için varsayılan değerler, bu tabloda
sıralanmıştır. Varsayılan bu ayarları Kişiye Özel Alanların Yapılandırılması penceresinde [Next] (İleri) düğmesini tıklatarak kabul edebilir veya bu
alanları mevcut seçenekleri kullanarak özelleştirebilirsiniz.
Not: Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra, Göster seçeneği dışında, bu alanları özelleştiremezseniz.
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Numune Alanları

Alan Adı

Numune Tipi

Alan Değerleri

Göster

Alan 1

Numune Tipi

Liste

Sıra
İşlenmiş
Çevresel

Göster

Alan 2

Açıklama

Metin

Göster

Alan 3

Ürün

Metin

Göster

Alan 4

Marka

Metin

Göster

Lot Numarası

Metin

Metin

Göster

Alan 6

Çizgi

Metin

Göster

Alan 7

Müşteri

Metin

Göster

27. Varsayılan değerlerden birini değiştirmek için, aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin.
a. Değiştirmek istediğiniz alanı seçmek için Field (Alan) açılır menüsünü kullanın. Toplamda yedi alan mevcuttur.
b. Field Name (Alan Adı) alanına yeni Alan adını girin.
c. Alan tipini seçmek için Field type (Alan tipi) açılır menüsünü kullanın.
i. Metin – Metin alanına serbest biçimli herhangi bir metin girebilirsiniz.
ii. Liste – Liste alanı için ön tanımlı listeden bir alan değeri seçmeniz gerekir.
d. Önceki adımda List (Liste) seçeneğini belirttiyseniz, ön tanımlı listeye yönelik öğeleri Field values (Alan değerleri) alanına girin. Özel
Alanlar Tanımı penceresinde [Next] ([İleri]) düğmesini tıklattıktan ve kurulumu tamamladıktan sonra, Alan değerleri listesine alan
değerleri ekleyebilirsiniz. Ancak, bu Custom Fields Definition (Kişiye Özel Alanlar Tanımı) penceresinde Next (İleri) düğmesini tıklattıktan
(aşağıdaki 29. adım) ve kurulum tamamlandıktan sonra, Alan değerleri listesinden alan değerlerini kaldıramazsınız.
e. Bir alan değeri eklemek için
(sağda gösterilmiştir) açar.

simgesini tıklatın. Bu, yeni alan değeri eklediğiniz bir metin kutusu

simgesini tıklatarak girdiğiniz yeni alan değerini kabul edin.
f.
g. Seçilen alanı göstermek için Show (Göster) onay kutusunu seçin veya seçilen alanı gizlemek için Show (Göster) onay kutusunu
temizleyin. Eğer bir alan gizlenmişse, numune tanımlamada veya rapor oluşturmada kullanılmaz. Ayrıca bu, kurulumdan sonra da
değiştirilebilir.
28. Değiştirmek istediğiniz her bir alan için yukarıdaki adımları tekrar edin.
29. Bu alanları özelleştirmeyi bitirdiğinizde, [Next] ([İleri]) düğmesini tıklatın.
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30. Import/Export Options (İçe/Dışa Aktarma Seçenekleri) ekranında, dosyaları içe ve dışa aktarmak için varsayılan konumları seçebilirsiniz. Bu bilgi
kurulumun ardından, Yönetim>İçe ve Dışa Aktarma Seçenekleri menüsünden de değiştirilebilir.

31. Sonraki üç ekranda kurulum sihirbazı Hedef Klasörünü, Uygulama Kısayolları konumunu ve Başlat Menüsü Klasörünü sorar. Gerekirse, bu alanlar için
varsayılan değerleri değiştirebilirsiniz. Bu alanları değiştirmek için özel bir nedeniniz yoksa, varsayılan değerler önerilir. Her bir ekran arasında
ilerlemek için [Next] (İleri) düğmesini tıklatın.
a. Hedef Klasör – Bu, 3M Moleküler Tayin Yazılımı için kök kurulum dizinidir.
b. MDS Uygulama Kısayolları – Bunlar, kurulum sihirbazının 3M Moleküler Tayin Yazılımı kısayollarını yerleştireceği konumlardır.
c. Başlat Menüsü Klasörü – Bu, kurulum sihirbazının Başlat menüsünde, 3M Moleküler Tayin Yazılımı kısayolunu yerleştirdiği konumdur.
32. Kurulumu başlatmak için Başlat Menüsü Klasörünü Seç penceresinde [Install] ([Kur]) öğesini tıklatın. Bir ilerleme çubuğu gösterilir.
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33. Kurulum sihirbazı, Completing the 3M Molecular Detection Software Setup Wizard (3M Moleküler Tayin Yazılımı Kurulum Sihirbazı Tamamlanıyor) penceresini
gösterdiğinde, [Finish] ([Bitir]) düğmesini tıklatın.

3M Moleküler Tayin Yazılımı'nın Çalıştırılması
3M Moleküler Tayin Yazılımını kullanmadan önce, yazılımın ve etkin bir işlemin yanlışlıkla sonlandırılmasını önlemek için Uyku veya Bekleme modu gibi Windows güç yönetim özelliklerini devre dışı bırakın.
İşlemi sonlandırabileceğinden dolayı, bir işlem etkinken Windows oturumunu kapatmayın veya kullanıcı hesabını
değiştirmeyin.
Oturum Açma
1. 3M Moleküler Tayin Yazılımı'nı başlatmak için, Windows Başlat Menüsü öğesine gidin, Programlar öğesini seçin, ardından
simgesini çift tıklatın.
3M Moleküler Tayin Sistemi öğesini seçin veya Microsoft Windows masaüstündeki
2. User Name (Kullanıcı Adı) alanına kullanıcı adınızı girin ve Password (Parola'nızı yazın).
3. Kullanıcı arayüzü için varsayılan dilin (İngilizce) dışında bir dil seçmek için, kullanıcı arayüzüne yönelik dili seçmek üzere Language (Dil) açılır
menüsünü kullanın.

Oturum Açma Ekranı
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Başlangıç Sayfasının Kullanımı
1. 3M Moleküler Tayin Yazılımı, başarılı bir şekilde oturum açtıktan sonra Başlangıç Sayfası penceresini görüntüler. Simgelerin yanındaki metni
tıklatarak Başlangıç Sayfası'ndan aşağıdaki işlemleri seçebilir ve gerçekleştirebilirsiniz.
•• Yeni İşlem Ayarla – Yeni bir İşlem tanımı oluşturur
•• Yapılandırılmış İşlemleri Başlat – Daha önce tanımlanan bir İşlem'i başlatır.
•• İşlem Sonuçlarını Görüntüle – Daha önce gerçekleştirilen bir İşlem'in sonuçlarını görüntüler
•• Raporları Oluştur – Çeşitli standart raporları oluşturur veya sonuçları veritabanında arar
•• Yönetim – 3M Moleküler Tayin Sistemi Yazılımı'nı yönetir ve yapılandırır
•• Kullanım Kılavuzu – 3M Moleküler Tayin Sistemi Kullanım Kılavuzu'nu (bu belge) açar.
2. Başlangıç Sayfası'nı kapatmak isterseniz, Başlangıç Sayfası sekmesindeki kapat simgesini tıklatın.
3. Başlangıç Sayfası'nı istediğiniz zaman açabilirsiniz.
a. Menü çubuğunda [View] ([Görüntüle]) öğesini seçin.
b. Start Page (Başlangıç Sayfası) öğesini seçin. Daraltılan Kenar Çubuğu ile birlikte Başlangıç Sayfası, Ana Menü ve Durum Çubuğu
aşağıda gösterilmiştir.

Başlangıç Sayfası

Daraltılan Kenar Çubuğunun Kullanımı
1. Menü çubuğunda [View] ([Görüntüle]) öğesini seçin.
2. Etkin sekmeye bakılmaksızın, Kenar Çubuğu düğmesini tüm pencere bölmelerinde görünür hale getirmek için, Sidebar Menu (Kenar Çubuğu
Menüsü) öğesini seçin. Kenar Çubuğu Menüsü, seçerek açabileceğiniz ve yine seçerek kapatabileceğiniz, açılır/kapanır bir özelliktir. Görüntüle
menüsünde Kenar Çubuğu Menüsü seçeneğinin yanında bir onay işareti görüntülendiğinde özellik açıktır. Görüntüle menüsünde Kenar Çubuğu
Menüsü seçeneğinin yanında bir onay işareti görüntülenmediğinde özellik kapalıdır.
3. Daraltılan Kenar Çubuğu'nu açmak için, imleci Kenar Çubuğu düğmesinin

üzerine getirerek vurgulayın.

4. Otomatik Gizle işlevini açmak/kapatmak için kenar çubuğu üzerindeki çıkış düğmesinin yanındaki Otomatik Gizle düğmesini
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5. Daraltılan Kenar Çubuğu'ndan, simgelerin yanındaki metni tıklatarak aşağıdaki işlemleri seçebilir ve gerçekleştirebilirsiniz.
•• Yeni İşlem Ayarla – Yeni bir İşlem tanımı oluşturur
•• Yapılandırılmış İşlemleri Başlat – Daha önce tanımlanan bir İşlem'i başlatır.
•• İşlem Sonuçlarını Görüntüle – Daha önce gerçekleştirilen bir İşlem'in sonuçlarını görüntüler
•• Raporları Oluştur – Numuneler, Test Kitleri, İşlemler ve Cihazlar için çeşitli standart raporlar oluşturur
•• Numuneleri Yönet – Numune tanımlarını oluşturur ve değiştirir
•• Test Kitlerini Yönet – Test Kiti tanımlarını oluşturur ve değiştirir

Menü Çubuğunun Kullanımı
Menü Çubuğu her zaman kullanılabilirdir. 3M Moleküler Tayin Sistemi uygulama yazılımındaki birçok görevi gerçekleştirmek için Menü Çubuğu'nu
kullanabilirsiniz. İtalik olan menü öğeleri Yönetici kullanıcılarla sınırlıdır.
1. Menü çubuğunda kullanmak istediğiniz öğeyi tıklatın.
2. Görüntülenen basamaklı menüde kullanmak istediğiniz öğeyi tıklatın.
Menü Çubuğu Öğesi
Açıklama
Dosya
Yeni İşlem
Yeni bir İşlem tanımı oluşturur
İşlemleri Aç…
Daha önce tanımlanan İşlemler için arama yapar
İşlem Şablonu Yükle…
Kaydedilen Şablon'dan bir İşlem oluşturur
İşlemi Kaydet
İşlem tanımını kaydeder
İşlem'i Şablon Olarak Kaydet…
İşlem tanımını Şablon olarak kaydeder
Yazdır…
İşlem tanımını yazdırır
Oturumu Kapat…
Yazılımdan çıkış yapar, Oturum Açma ekranını gösterir
Çıkış
Yazılımdan çıkış yapar
Yönet
Numuneler…
Numune tanımları oluşturur ve yönetir
Test Kitleri…
Test Kiti tanımları oluşturur ve yönetir
Raporlar
Sonuçları Ara…
Çoklu İşlemler genelinde test sonuçlarının raporu
Numuneler…
Sistemde tanımlanan tüm Numuneler'in raporu
Test Kitleri…
Sistemde tanımlanan tüm Test Kitleri'nin raporu
Tamamlanan İşlemler…
Başarılı bir şekilde tamamlanan tüm İşlemler'in raporu
Kullanıcılar…
Sistemde tanımlanan tüm Kullanıcılar'ın raporu
Cihaz Otomatik Kontrol Sonuçları…
Cihaz tanılama raporu
Cihaz Sıcaklık Günlüğü…
İşlem sıcaklık ölçümleri raporu
Yönetim
Kullanıcılar…
Kullanıcıları oluşturur ve yönetir
Cihazlar…
Bilinen cihazları yönetir
Alanları Yapılandır…
Kullanıcı tanımlı Numune ve Test Kiti alanlarını değiştirir
İçe ve Dışa Aktarma Seçenekleri…
Verileri içe ve dışa aktarmak için seçenekleri ayarlar
Denetim Günlüğü…
Kullanıcı etkinliği raporu
Parola Değiştir…
Etkin kullanıcı parolasını değiştir
Seçenekler…
Ek yönetici seçenekleri
Görüntüle
Başlangıç Sayfası
Başlangıç Sayfası'nı görüntüler
Kenar Çubuğu
Kenar Çubuğu'nu Gösterir/Gizler
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Yardım
Kullanıcı Kılavuzu
3M Moleküler Tayin Sistemi Hakkında

Kullanım Kılavuzu'nu görüntüler
"Hakkında" ekranını görüntüler

Durum Çubuğunun Kullanımı
1. 3M Moleküler Tayin Yazılımı, yazılım ana penceresinin alt tarafında bir durum çubuğu görüntüler. Bu durum çubuğu üç bileşen içerir. Soldan sağa bu
bileşenler şu şekildedir:
1. Geçerli kullanıcı – Oturum açmış olan geçerli kullanıcının Kullanıcı Adı.
2. Cihaz durumu – O anda sisteme bağlı olan 3M Moleküler Tayin Cihazları'nın durumu. Daha fazla bilgi için, bu kılavuzun cihaz durumunu
izlemeyle ilgili bölümüne bakın.
3. Durum mesajı – Sistem bilgilendirme mesajları.

Yazılımın kapatılması
1. Yazılımı kapatmak için iki yoldan birini kullanabilirsiniz.
a. Menü çubuğunda [File] ([Dosya]) öğesini ve ardından Exit (Çıkış) öğesini seçin.
b. Kapat düğmesini tıklatın
2. Yazılımın kapatılması geçerli kullanıcı oturumunu kapatır, etkin tüm test işlemlerini sonlandırır (onay gereklidir), bağlanan tüm cihazları Bekleme
moduna geçirir ve yazılımı sonlandırır.

Oturumun Kapatılması
1. Menü çubuğunda [File] ([Dosya]) öğesini ve ardından Logout… (Oturumu Kapat…) öğesini seçin.
2. 3M Moleküler Tayin Yazılımı, Oturum Aç penceresini görüntüler. Daha fazla bilgi için bu kılavuzdaki oturum açma bölümüne bakın.
3. Yazılım oturumunun kapatılması geçerli kullanıcı oturumunu kapatır, etkin tüm test işlemlerini sonlandırır (onay gereklidir), bağlanan tüm cihazları
Bekleme modunda bırakır ve oturum açma ekranına döner.

Cihaz durumunun izlenmesi
Bir cihazın durumunu aşağıdaki şekillerde kontrol edebilirsiniz:

•• Cihaz durum ışığının rengini kontrol edin.
•• Bir cihazla ilgili ayrıntılı durum bilgilerini görüntülemek için imleci bu cihazın yazılım durum çubuğundaki simgesi üzerine getirerek vurgulayın.
Bunun bir örneği aşağıda gösterilmiştir.

•• Yazılım durum çubuğunda bir cihaz simgesini çift tıklatıp ya da bir cihaz simgesini sağ tıklatıp ardından Show instrument status tab (Cihaz
durumunu göster) sekmesini seçebilirsiniz. Bu, cihazla ilgili ayrıntılı durum bilgilerini içeren yeni bir sekme açar. Bunun bir örneği aşağıda
gösterilmiştir.

Cihaz Durumu Araç İpucu
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Cihaz Durumu Sekmesi
Alan Adı

Açıklama

Cihaz Adı

Cihazı eklediğinizde belirlediğiniz cihaz adı

Cihaz Durumu

Cihazın geçerli işlevsel durumu. Aşağıdaki işlevsel durumlar tablosuna bakın.

Kapak Durumu

Cihazın kapak durumu (açık veya kapalı)

Kilit Durumu

Cihazın kapak kilit durumu (kilitli veya kilit açık)

Isıtıcı Durumu

Cihazın ısıtıcı durumu (açık veya kapalı)

İç Sıcaklık

Cihazın takçıkar ısıtıcısının Celsius derece cinsinden sıcaklığı

Kapak Sıcaklığı

Cihazın kapak ısıtıcısının Celsius derece cinsinden sıcaklığı

Son Otomatik Kontrol Sonucu

Cihazda gerçekleştirilen geçmiş son tanılama testinin sonuçları

Seri Numarası

Cihazın seri numarası

Bellenim Sürümü

Cihazın bellenim sürümü numarası
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Durum Işığı

Simge

Kapalı
(Beyaz)

Kapalı
(Beyaz)

Cihaz Durumu
Cihaz, bir test işlemini gerçekleştirmek üzere ısıtıcının başlatılmasını beklerken ve kapak kapalıyken
Bekleme durumundadır.
VEYA
Cihaz, Otomatik Kontrol işlemini gerçekleştirirken ve kapak kapalıyken Tanılama durumundadır.
Cihaz, bir test işlemini gerçekleştirmek üzere ısıtıcının başlatılmasını beklerken ve kapak açıkken Bekleme
durumundadır.
VEYA
Cihaz, Otomatik Kontrol işlemi gerçekleştirirken ve kapak açıkken Tanılama durumundadır.
Cihaz, sıcaklık gerekli düzeye yükseliyor ve kapak kapalıyken Isıt durumundadır. Cihaz bir işlemi
gerçekleştirmek için henüz hazır değildir.

Turuncu
(Turuncu)

Cihaz, sıcaklık gerekli düzeye yükseliyorken ve kapak açıkken Isıt durumundadır. Cihaz bir işlemi
gerçekleştirmek için henüz hazır değildir.

Turuncu
(Turuncu)

Yeşil
(Yeşil)

Yeşil
(Yeşil)

Cihaz, sıcaklık gerekli düzeyde ve kapak kapalıyken Hazır durumundadır. Cihaz bir işlemi gerçekleştirmek
için hazırdır.
Cihaz, sıcaklık gerekli düzeyde ve kapak açıkken Hazır durumundadır. Cihaz bir işlemi gerçekleştirmek için
hazırdır.
Cihaz, bir işlem gerçekleştirirken ve kapak kapalıyken Test durumundadır.

Mavi
(Mavi)

Cihaz, bir işlemi tamamladıktan ve kapak kapatıldıktan sonra Test Tamamlandı durumundadır.

Kırmızı
(Kırmızı)

Cihaz, bir Otomatik Kontrol işleminde başarısız olduktan sonra Başarısız Oldu durumundadır.

Yanıp Sönen
Kırmızı
(Yanıp Sönen
Kırmızı)
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Yönetici Bilgilerinin Ayarlanması
Kullanıcılar

Kullanıcılar Penceresi

Kullanıcıların Eklenmesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Sadece yönetici seviyesindeki kullanıcılar, kullanıcıları ekleyebilir.
Menü çubuğunda [Administrator] ([Yönetim]) öğesini tıklatın ve ardından Users… (Kullanıcılar…) öğesini seçin.
Kurulum penceresi, geçerli kullanıcıların listesini eklendikleri sırayla Kullanıcılar sekmesinde gösterir.
Yeni bir kullanıcı eklemek için [Add] ([Ekle]) düğmesini tıklatın.
Tam Kullanıcı Adı alanında yeni kullanıcının tam adını girin. Bu, 3M Moleküler Tayin Yazılımı'ndaki raporlarda ve pencerelerde görüntülenen addır.
Bu, genellikle kullanıcının adı ve soyadıdır. Bu alan gereklidir.
Kullanıcı Adı alanında yeni kullanıcının kullanıcı adını girin. Bu, kullanıcının Oturum Açma penceresinde, Kullanıcı Adı alanında girdiği addır.
Kullanıcı adı büyük/küçük harf duyarlıdır. Bu alan gereklidir.
Yeni kullanıcı için bir görev seçmek üzere Görev açılır menüsünü kullanın. Bu alan gereklidir.
•• Bir Kullanıcı (standart kullanıcı) Test Kitlerini, Numuneleri ve İşlemleri belirleyebilir ve yönetebilir, İşlemler gerçekleştirebilir, raporlar
oluşturabilir ve sınırlı cihaz yönetimi uygulayabilir.
•• Bir Yönetici, kullanıcı yönetimi, tam cihaz yönetimi kontrolü ve diğer seçeneklere ilaveten, bir kullanıcının tüm eylemlerini
gerçekleştirebilir.
Parola alanına yeni kullanıcının parolasını girin. Parola büyük/küçük harf duyarlıdır. Parolayı girdiğinizde ***** olarak gösterilir. Bu alan gereklidir.
Yeni kullanıcı parolasını Confirm password (Parolayı onayla) alanına tekrar girin. Bu alan gereklidir.
Eklentiyi uygulamak için [Apply] ([Uygula]) düğmesini tıklatın veya eklentiyi uygulamak ve Start Page (Başlangıç Sayfası) penceresine dönmek
için [OK] ([Tamam]) düğmesini tıklatın.
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Kullanıcıların silinmesi
Sadece yönetici seviyesindeki kullanıcılar, kullanıcıları silebilir.
1. Menü çubuğunda Administration (Yönetim) öğesini tıklatın ve ardından Users… (Kullanıcılar…) öğesini seçin.
2. Kurulum penceresi, geçerli kullanıcıların listesini eklendikleri sırayla Users (Kullanıcılar) sekmesinde gösterir.
3. Listeden silmek istediğiniz kullanıcıya tıklayın. Herhangi bir sistem bileşenini (Test Kiti, Numune, İşlem) tanımlayan bir kullanıcıyı silemezsiniz.
Kullanıcılar kendilerini silemez.
4. [Delete] ([Sil]) düğmesini tıklatın.
5. Silme işlemini uygulamak için [Apply] ([Uygula]) düğmesini tıklatın veya silme işlemini uygulayıp Start Page (Başlangıç Sayfası) penceresine
dönmek için [OK] ([Tamam]) düğmesini tıklatın.

Kullanıcıların gizlenmesi
Sadece yönetici seviyesindeki kullanıcılar, kullanıcıları gizleyebilir. 3M Moleküler Tayin Yazılımı'nı artık kullanmayan, ancak geçmişte herhangi bir sistem
bileşenini (Test Kiti, Numune) tanımlamış olan kullanıcıları gizleyebilirsiniz. Bir kullanıcının gizlenmesi, kullanıcıyı veritabanında bırakırken, kullanıcı adı
listesinden çıkarır. Bu, geçmiş verilerin bütünlüğünü korurken, etkin kullanıcıların yönetimine izin verir.
1.
2.
3.
4.

Menü çubuğunda Yönetim öğesini tıklatın ve ardından Users… (Kullanıcılar…) öğesini seçin.
Kurulum penceresi, geçerli kullanıcıların listesini eklendikleri sırayla Users (Kullanıcılar) sekmesinde gösterir. Gizlemek istediğiniz kullanıcıyı tıklatın.
[Hide] ([Gizle]) düğmesini tıklatın.
Silme işlemini uygulamak için [Apply] ([Uygula]) düğmesini tıklatın veya silme işlemini uygulamak ve Start Page (Başlangıç Sayfası) penceresine
dönmek için [OK] ([Tamam]) düğmesini tıklatın.

Parolaların değiştirilmesi
Menü çubuğunda Administration (Yönetim) öğesini tıklatın ve ardından Change Password… (Parolayı Değiştir…) öğesini seçin.
Change Password (Parola Değiştir) penceresi geçerli kullanıcıyı gösterir.
Kullanıcının mevcut parolasını Current Password (Geçerli Parola) alanına girin.
Kullanıcının yeni parolasını New Password (Yeni Parola) alanına girin.
Kullanıcının yeni parolasını Confirm Password (Parolayı Onayla) alanına tekrar girin.
Yeni Parola girdiğiniz parola ile Parolayı Onayla alanına girdiğiniz parola tam olarak eşleşmelidir. Tam olarak eşleşmemeleri halinde, bir hata mesajı
görüntülenir. Parola büyük/küçük harf duyarlıdır. Parolayı girdiğinizde ***** olarak gösterilir.
7. Değişikliği uygulamak için [OK] ([Tamam]) dügmesini tiklatin.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kullanıcıların görüntülenmesi
1. Menü çubuğunda Administration (Yönetim) öğesini tıklatın ve ardından Users… (Kullanıcılar…) öğesini seçin.
2. Setup (Kurulum) penceresi, geçerli kullanıcıların listesini eklendikleri sırayla Users (Kullanıcılar) sekmesinde gösterir. Gizleneni göster onay kutusunu
tıklatarak, etkin kullanıcılara ek olarak gizlenen tüm kullanıcıları gösterin.
3. Görüntülemek istediğiniz Click the user (kullanıcıyı tıklatın).
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Cihazlar

Cihazlar Penceresi

Cihazların Eklenmesi
3M Moleküler Tayin Yazılımı, yazılım başlatıldığında açık olan ve USB kablosu ile bilgisayara bağlı cihazları otomatik olarak algılar. Yazılım aynı zamanda,
siz cihazları açıp USB kablosu ile bilgisayara bağladığınızda da cihazları otomatik olarak algılar.
1. Menü çubuğunda Administration (Yönetim) öğesini tıklatın ve ardından Instruments…. (Cihazlar…) öğesini seçin.
Administration (Yönetim) penceresindeki Instrument (Cihaz) sekmesi, otomatik olarak algılanan tüm cihazları görüntüler.
2. 3M Moleküler Tayin Yazılımı, en fazla dört cihazı algılar ve yönetir. Maksimum sayıdaki cihazı desteklemek için bir USB huba ihtiyaç duyulabilir.
3. M Moleküler Tayin Yazılımı bir cihazı algılandığında, cihazdan cihazın seri numarasını alır ve seri numarasını, seri numarası alanında saklar. Cihaz
seri numarasını değiştiremezsiniz.
4. 3M Moleküler Tayin Yazılımı ayrıca, seri numarasını varsayılan cihaz adı olarak kullanır. Cihaz adını, cihaz tanımı (başlangıçta boş bırakılır) ile birlikte
değiştirebilirsiniz. Cihaz adı ve tanımı, herhangi bir serbest metin biçiminde olabilir.
5. 3M Moleküler Tayin Yazılımı, cihazı algıladığında cihazı otomatik olarak başlatır. Algılama sırası, temel Microsoft Windows işletim sistemi tarafından
belirlenir. Spesifik USB girişleriyle herhangi bir ilişkisi olmayabilir. Başlatma işlemi üç adımdan oluşur.
•• Cihaz ile USB bağlantısı kurulur
•• Cihaz kilidi açılır
•• Cihaz üzerinde temel tanılama testleri gerçekleştirilir
•• Tüm etkin test işlemlerini sonlandırılır
•• Cihaz ısıtıcıları açılır
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6. Cihaz durum çubuğu, Instruments (Cihazlar) listesinde sadece ilk dört cihazı görüntüler. Görüntülenen bu ilk dört cihaz, 3M Moleküler Tayin Yazılımı
ile bağlantı kurmuş mevcut dört cihaz olabilir veya olmayabilir.

Cihazların Adlandırılması
Sadece yönetici seviyesindeki kullanıcılar cihazları düzenleyebilir.
1.
2.
3.
4.
5.

Menü çubuğunda Administration (Yönetim) öğesini tıklatın ve ardından Instruments… (Cihazlar…) öğesini seçin.
Administration (Yönetim) penceresindeki Instrument (Cihaz) sekmesi, otomatik olarak algılanan tüm cihazları görüntüler.
Yeniden adlandırmak istediğiniz cihaza tıklayın.
Name (Ad) alanına bir ad girin. Cihaz adı, herhangi bir serbest metin biçiminde olabilir. Cihaz seri numarasını değiştiremezsiniz.
Adı uygulamak için [Apply] ([Uygula]) düğmesini tıklatın veya adı uygulamak ve Start Page (Başlangıç Sayfası) penceresine dönmek için [OK]
([Tamam]) düğmesini tıklatın.

Cihazların gizlenmesi
Sadece yönetici seviyesindeki kullanıcılar cihazları gizleyebilir. 3M Moleküler Tayin Yazılımı tarafından artık kullanılmayan, ancak geçmişte en az bir
işlemde kullanılmış olan cihazları gizlemeniz gerekir. Bir cihazın gizlenmesi, cihazı veritabanında bırakırken, cihaz adını cihaz adı listesinden çıkarır. Bu,
geçmiş verilerin bütünlüğünü korurken, etkin cihazların yönetimine izin verir.
1.
2.
3.
4.
5.

Menü çubuğunda Administration (Yönetim) öğesini tıklatın ve ardından Instruments… (Cihazlar…) öğesini seçin.
Administration (Yönetim) penceresindeki Instrument (Cihaz) sekmesi, otomatik olarak algılanan tüm cihazları görüntüler.
Gizlemek istediğiniz cihaza tıklayın.
Cihazı gizlemek için [Hide] ([Gizle]) düğmesini tıklatın.
Değişikliği uygulamak için [Apply] ([Uygula]) düğmesini tıklatın veya değişikliği uygulayıp Start Page (Başlangıç Sayfası) penceresine dönmek için [OK]
([Tamam]) düğmesini tıklatın.

Cihazların sırasının değiştirilmesi
Sadece yönetici seviyesindeki kullanıcılar cihazların sırasını değiştirebilir.
Menü çubuğunda Administration (Yönetim) öğesini tıklatın ve ardından Instruments… (Cihazlar…) öğesini seçin.
Administration (Yönetim) penceresindeki Cihaz sekmesi, otomatik olarak algılanan tüm cihazları görüntüler.
Listede farklı bir konuma taşımak istediğiniz cihaza tıklayın.
Seçilen cihazı listenin en üstü tarafına yakın bir konuma taşımak için [Up] ([Yukarı]) düğmesini tıklatın veya seçilen cihazı listenin en alt tarafına
yakın bir konuma taşımak için [Down] ([Aşağı]) düğmesini tıklatın.
5. Değişikliği uygulamak için [Apply] ([Uygula]) düğmesini tıklatın veya değişikliği uygulayıp Start Page (Başlangıç Sayfası) penceresine dönmek için [OK]
([Tamam]) düğmesini tıklatın.
6. Cihaz durum çubuğu, cihazlar sekmesinde sadece bağlanan ilk dört cihazı görüntüler.
1.
2.
3.
4.

Cihazların silinmesi
Sadece yönetici seviyesindeki kullanıcılar cihazları silebilir.
1.
2.
3.
4.
5.

Menü çubuğunda Administration (Yönetim) öğesini tıklatın ve ardından Instruments… (Cihazlar…) öğesini seçin.
Administration (Yönetim) penceresindeki Cihaz sekmesi, otomatik olarak algılanan tüm cihazları görüntüler.
Listeden silmek istediğiniz cihaza tıklayın. Etkin olan veya geçmişte en az bir işlemde kullanılmış olan bir cihazı silemezsiniz.
[Delete] ([Sil]) düğmesini tıklatın.
Silme işlemini uygulamak için [Apply] ([Uygula]) düğmesini tıklatın veya silme işlemini uygulayıp Start Page (Başlangıç Sayfası) penceresine dönmek için
[OK] ([Tamam]) düğmesini tıklatın.
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Cihazların görüntülenmesi
Herhangi bir seviyedeki kullanıcı, kullanıcıları görüntüleyebilir.
1. Menü çubuğunda Administration (Yönetim) öğesini tıklatın ve ardından Instruments… (Cihazlar…) öğesini seçin.
2. Administration (Yönetim) penceresindeki Instrument (Cihaz) sekmesi, otomatik olarak algılanan tüm cihazları görüntüler. Gizleneni göster onay
kutusunu tıklatarak, gizlenen tüm cihazları gösterin. Cihaz durum çubuğu, cihaz sekmesinde sadece bağlanan ilk dört cihazı görüntüler.

Alanların Yapılandırılması

Sadece yönetici seviyesindeki kullanıcılar alanları yapılandırabilir.
1. 3M Moleküler Tayin Yazılımı, kullanıcı tarafından tanımlanabilen yedi numune alanı sunar. Yazılımın kurulumu sırasında yedi numune alanını (sütun
başlıkları) tanımlayabilirsiniz.
•• Tanımladıktan sonra kurulum sırasında Alan Adları'nı veya Alan Tipleri'ni değiştiremezsiniz.
•• Kurulumun ardından, Alan Tipi Listesi değerlerini ve Etkinleştir onay kutularını değiştirebilirsiniz.
2. Menü çubuğunda Administration (Yönetim) öğesini tıklatın ve ardından Configure Fields… (Alanları Yapılandır…) öğesini seçin.
3. Configure Fields (Alanları Yapılandır) sekmesi, geçerli Alan Adları'nı, Alan Tipleri'ni ve alanı etkinleştirmeye yönelik bir onay kutusunu görüntüler.
4. Alan Tipi Listesi öğesine yeni bir değer ekleyebilirsiniz:
a. Açılır seçicinin yanındaki
simgesini tıklatın.
b. Şekil 21'de gösterildiği gibi liste için yeni değer girin. Yeni değer herhangi bir serbest metin biçiminde olabilir.
c. [Enter] ([Giriş]) tuşuna basın veya
simgesini tıklatın.
d. Değişikliği uygulamak için [Apply] ([Uygula]) düğmesini tıklatın veya değişikliği uygulayıp Başlangıç Sayfas penceresine dönmek için
[OK] ([Tamam]) düğmesini tıklatın.
5. Alan Tipi Listesi öğesinden bir değeri silemezsiniz.
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6. Kurulum penceresindeki Numune sekmesinde görüntülenmek üzere bir Alan Adı öğesini etkinleştirebilir veya Kurulum penceresindeki Numune
sekmesinde görüntülenmesini engellemek üzere bir Alan Adı öğesini devre dışı bırakabilirsiniz.
a. Alan Adı öğesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, sadece Etkinleştirildi sütunundaki onay kutusuna tıklayın. (
)
b. Değişikliği uygulamak için [Apply] ([Uygula]) düğmesini tıklatın veya değişikliği uygulayıp Başlangıç Sayfası penceresine dönmek için
[OK] ([Tamam]) düğmesini tıklatın.
7. Bir alanın yapılandırmasına dair örnek aşağıda gösterilmiştir. Bu örnekte, "Diğer Numune Tipi" değeri Örnek Tipi açılır listesine eklenmiştir.
Etkinleştirilmemiş olan alanların, Numuneler penceresinde gizlenmiş olduğuna dikkat edin.

Bir Liste'ye Yeni Bir Değer Eklenmesi

Yeni Numune Tipi ve Devre Dışı Bırakılan Alanlar
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Alan Değişimi, Numune Düzenleme Sekmesinde Gerçekleştirilir Numuneler

Numuneler Penceresi
30

TR (Türkçe)

Numunelerin eklenmesi
1. Numuneler, patojen varlığını test ettiğiniz gıda veya çevresel numunelerdir.
2. Menü çubuğunda Manage (Yönet) öğesini tıklatın ve ardından Samples… (Numuneler…) öğesini seçin. Aynı zamanda Kenar Çubuğu'nda
Manage Samples (Numuneleri Yönet) öğesini seçebilir veya Yönet penceresi zaten açıksa Numuneler sekmesini seçebilirsiniz. Aynı zamanda
Numune bilgilerini de içe aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu kılavuzdaki Numunelerin İçe/Dışa Aktarılması ile ilgili bölüme bakın.
3. Setup (Kurulum) penceresi, geçerli Numune Kimliklerinin listesini her Numune Kimliği için kişiye özel değerlerle birlikte Numuneler sekmesinde
görüntüler.
4. Numune Kimlikleri listesinin en alt tarafına yeni bir satır eklemek için Add (Ekle) düğmesini tıklatın.
5. Yeni satırın Sample ID (Numune Kimliği) sütununa yeni Numune Kimliğini girin. Numune Kimliği gereklidir ve benzersiz olmalıdır.
6. Kişiye özel her bir alanla ilgili sütundaki yeni satıra kişiye özel alanlar için değerler girin. Kişiye özel alanlar isteğe bağlıdır. Numune Tipi alanı bir liste
alanıdır ve diğer kişiye özel alanlar metin alanlarıdır.
7. Eklentiyi uygulamak için [Apply] ([Uygula]) düğmesini tıklatın veya eklentiyi uygulayıp Start Page (Başlangıç Sayfası) penceresine dönmek için
[OK] ([Tamam]) düğmesini tıklatın.

Numunelerin değiştirilmesi
Sadece yönetici seviyesindeki kullanıcılar, numuneleri yönetebilir. Numuneler yalnızca daha önce bir çalışmada kullanılmamışlarsa değiştirilebilir.
1. Menü çubuğunda Administration (Yönet) öğesini tıklatın ve ardından Samples… (Numuneler…) öğesini seçin. Aynı zamanda Kenar
Çubuğu'nda Manage Samples (Numuneleri Yönet) öğesini seçebilir veya Yönet penceresi zaten açıksa Numuneler sekmesini seçebilirsiniz.
2. Setup (Kurulum) penceresi, geçerli Numune Kimliklerinin listesini her Numune Kimliği için kişiye özel alan değerleriyle birlikte Numuneler
sekmesinde görüntüler.
3. Değiştirmek istediğiniz alana (Numune Kimliği, Numune Tipi veya kişiye özel alan) tıklayın. Gerekirse, ek Numuneler'i görüntülemek için dikey
kaydırma çubuğunu kullanın.
4. Değiştirmek istediğiniz alana değişikliği girin. Numune Kimliği gereklidir ve benzersiz olmalıdır. Kişiye özel alanlar isteğe bağlıdır. Numune Tipi alanı
bir liste alanıdır ve diğer kişiye özel alanlar metin alanlarıdır.
5. Değişikliği uygulamak için [Apply] ([Uygula]) düğmesini tıklatın veya değişikliği uygulayıp Start Page (Başlangıç Sayfası) penceresine dönmek için
[OK] ([Tamam]) düğmesini tıklatın.

Numunelerin silinmesi
Sadece yönetici seviyesindeki kullanıcılar, numuneleri yönetebilir. Numuneler yalnızca daha önce bir çalışmada kullanılmamışlarsa silinebilir.
1. Menü çubuğunda Administration (Yönet) öğesini tıklatın ve ardından Samples… (Numuneler…) öğesini seçin. Aynı zamanda Kenar
Çubuğu'nda Manage Samples (Numuneleri Yönet) öğesini seçebilir veya Samples (Yönet) penceresi zaten açıksa Numuneler sekmesini
seçebilirsiniz.
2. Manage (Yönet) penceresi, geçerli Numune Kimliklerinin listesini her Numune Kimliği için kişiye özel alan değerleriyle birlikte Numuneler
sekmesinde görüntüler.
3. Silmek istediğiniz Numune Kimliği'ne tıklayın. Gerekirse, ek Numuneler'i görüntülemek için dikey kaydırma çubuğunu kullanın. Bir test işleminde
kullanılmış olan Numune Kimliğini silmeyin. Artık ihtiyaç duymadığınız bir Numune Kimliğini gizleyin. Daha fazla bilgi için bu kılavuzdaki
Numunelerin gizlenmesi ile ilgili bölüme bakın.
4. Seçilen Numune Kimliğini silmek için [Delete] ([Sil]) düğmesini seçin.
5. Silme işlemini uygulamak için [Apply] ([Uygula]) düğmesini tıklatın veya silme işlemini uygulayıp Start Page (Başlangıç Sayfası) penceresine
dönmek için [OK] ([Tamam]) düğmesini tıklatın.

Numunelerin gizlenmesi
Sadece yönetici seviyesindeki kullanıcılar, numuneleri yönetebilir. Artık test etmediğiniz Numune Kimliklerini görüntülememek ve ekranlarda
görüntülenen Numune Kimliklerinin sayısını en aza indirmek istediğinizde, bu Numune Kimliklerini gizleyin. Artık kullanmadığınız Numune Kimlikleri
hiçbir zaman test işleminde kullanılmamışsa bu Numune Kimliklerini silin. Daha fazla bilgi için bu kılavuzdaki Numunelerin silinmesi bölümüne bakın.
1. Menü çubuğunda Administration (Yönet) öğesini tıklatın ve ardından Samples… (Numuneler…) öğesini seçin. Aynı zamanda Kenar
Çubuğu'nda Manage Samples (Numuneleri Yönet) öğesini seçebilir veya Manage (Yönet) penceresi zaten açıksa Samples (Numuneler)
sekmesini seçebilirsiniz.
2. Manage (Yönet) penceresi, geçerli Numune Kimliklerinin listesini her Numune Kimliği için kişiye özel alan değerleriyle birlikte Numuneler
sekmesinde görüntüler.
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3. Gizlemek istediğiniz Sample (Numune) Kimliğine tıklayın. Gerekirse, ek Numuneler'i görüntülemek için dikey kaydırma çubuğunu kullanın. Her iki
Numune Kimliğini ve bunlar arasındaki tüm Numune Kimliklerini gizlemek için diğer Numune Kimliğine tıklarken [Shift] tuşunu basılı tutabilirsiniz.
Ayrıca birden fazla Numune Kimliğini gizlemek için birden fazla Numune Kimliğini seçerken [Ctrl] tuşunu basılı tutabilirsiniz.
4. Seçilen Numune Kimliğini silmek için Hide (Gizle) düğmesini seçin.
5. Değişikliği uygulamak için [Apply] ([Uygula]) düğmesini tıklatın veya değişikliği uygulayıp Start Page (Başlangıç Sayfası) penceresine dönmek için
[OK] ([Tamam]) düğmesini tıklatın.
6. Kullanılmış olan, ancak belirlenen bir süre boyunca kullanılmayan numune kimliklerini otomatik olarak gizleyebilirsiniz. Her açılır menüden
numuneleri Otomatik Gizle öğesini kullanarak süreyi seçin. Örneğin, en son bir ay önceki bir işlemde kullanılmış olan numuneleri otomatik
gizlemek için Aylık öğesini seçin.
7. Gizlenmemiş olan Numune Kimlikleriyle birlikte gizlenenleri de görüntülemek için Sample IDs (Gizleneni Göster) öğesini seçin.

Numuneleri içe aktarılması
1. Numune Kimliklerini ve kişiye özel alanlara yönelik ilgili değerleri sınırlandırılmış veri dosyaları biçiminde, örn. Virgülle Ayrılan Değerler (.CSV)
dosyaları olarak içe aktarabilirsiniz. Numune Kimlikleri bir LIMS veya başka bir sistemden 3M Moleküler Tayin Sistemi'ne aktarılabiliyorsa bu özelliği
kullanın.
2. Menü çubuğunda Manage (Yönet) öğesini tıklatın ve ardından Samples… (Numuneler…) öğesini seçin. Sadece yönetici seviyesindeki
kullanıcılar, numuneleri yönetebilir. Aynı zamanda Kenar Çubuğu'nda Manage Samples (Numuneleri Yönet) öğesini seçebilir veya Kurulum
penceresi zaten açıksa Samples (Numuneler) sekmesini seçebilirsiniz.
3. Numuneler sekmesi, geçerli Numune Kimliklerinin listesini her bir Numune Kimliği için kişiye özel alan değerleriyle birlikte görüntüler.
4. Varsayılan dosya tipi, Virgülle Ayrılan Değerler (CSV) dosyasıdır. Diğer dosya tiplerini ve sınırlayıcıları seçebilirsiniz. Bu kılavuzdaki dosya içe/dışa
aktarma biçimleri bölümüne bakın.
•• Varsayılan olarak ilk satır, alan adlarını içeren bir başlık satırıdır. Bunu, İçe ve Dışa Aktarma Seçenekleri'nde değiştirebilirsiniz.
Bu kılavuzdaki, içe ve dışa aktarma seçenekleri bölümüne bakın.
•• Numuneleri içe aktarma dosyasındaki alanların sırası, Setup (Kurulum) penceresinin Samples (Numuneler) sekmesindeki alanların sırası
ile aynı olmalıdır.
•• Numune Kimliği gereklidir ve benzersiz olmalıdır.
•• Bir liste alanına aktarılması amaçlanan içe aktarılan numune dosyasındaki veriler, liste alanı seçimlerinden biri ile eşleşmelidir. Örneğin
numune tipi, İşlenmemiş, İşlenmiş veya Çevresel ya da tanımladığınız numune tiplerinden biri olmalıdır.
•• Varsayılan içe aktarma klasörü, İçe ve Dışa Aktarma Seçenekleri kullanılarak tanımlanır. Bu kılavuzdaki, içe ve dışa aktarma seçenekleri
bölümüne bakın.
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5. [Import] (İçe Aktar) düğmesini tıklatın. İçe aktarma klasöründe içe aktarılacak sadece bir dosya mevcutsa, otomatik olarak içe aktarılır.
Birden fazla dosya varsa veya hiçbir dosya yoksa, Open (Aç) penceresi görüntülenir. İçe aktarmak istediğiniz dosya adına gidin ve dosya adına çift
tıklayın.

6. İçe aktarma başarıyla tamamlandığında, Samples (Numuneler) sekmesi içe aktarılan numune tanımlarını görüntüler. 3M Moleküler Tayin Yazılımı,
Numune Kimliği listesinin sonunda yeni satırlar oluşturur ve içe aktarılan dosya içeriklerini yeni satırlara ekler.
7. Numune tanımlarını [OK] ([Tamam]) düğmesine veya Apply (Uygula) düğmesine tıklayarak kaydedin.

Veriler Başarıyla İçe Aktarıldıktan Sonra Numuneler Penceresi
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Numunelerin dışa aktarılması
1. Numune Kimliklerini ve bunlarla ilgili kişiye özel alanlara yönelik değerleri sınırlandırılmış veri dosyaları biçiminde, örn. Virgülle Ayrılan Değerler
(.CSV) dosyaları olarak dışa aktarabilirsiniz. Numune Kimlikleri 3M Moleküler Tayin Sistemi'nden bir LIMS veya diğer bir sisteme aktarılabiliyorsa bu
özelliği kullanın.
2. Menü çubuğunda Manage (Yönet) öğesini tıklatın ve ardından Samples … (Numuneler…) öğesini seçin. Aynı zamanda Kenar Çubuğu'nda
Manage Samples (Numuneleri Yönet) öğesini seçebilir veya Manage (Yönet) penceresi zaten açıksa Samples (Numuneler) sekmesini
seçebilirsiniz. Ayrıca Numune tanımlarını da içe aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu kılavuzdaki numunelerin içe aktarılması bölümüne bakın.
3. Setup (Kurulum) penceresi, geçerli Numune Kimliklerinin listesini her Numune Kimliği için kişiye özel değerlerle birlikte Numuneler sekmesinde
görüntüler.
4. Export (Dışa Aktar) düğmesini tıklatın. Save as (Farklı Kaydet) penceresi görüntülendiğinde, dosyayı dışa aktarmak istediğiniz klasöre gidin.
Varsayılan dışa aktarma klasörü, İçe ve Dışa Aktarma Seçenekleri kullanılarak belirlenir. Bu kılavuzdaki, içe ve dışa aktarma seçenekleri bölümüne
bakın.
5. Save (Kaydet) düğmesini tıklatın.

Test Kitleri

Test Kitleri Penceresi

Test Kitlerinin Eklenmesi
1. Menü çubuğunda Manage (Yönet) öğesini tıklatın ve ardından Assay Kits… (Test Kitleri…) öğesini seçin. Aynı zamanda kenar çubuğunu
kullanabilir veya zaten açık olan Manage (Yönet) penceresindeki Test Kitleri sekmesine tıklayabilirsiniz.
2. Test Kitleri sekmesi, eklendikleri sırayla test kitlerinin geçerli listesini görüntüler.
3. Yeni bir test kiti eklemek için [Add] ([Ekle]) düğmesini tıklatın.
4. Kit Lot Numarası alanına kit lot numarasını girin. Bu alan gereklidir ve her bir kit lot numarası benzersiz olmalıdır. Lot numaraları, 3M Moleküler
Tayin Testi kitleri üzerine basılan 3M üretim lotu kimlik numaralarıdır. Numunenin laboratuvara alınmasından, bir test işlemine eklenmesi ve son
test sonuçlarının görüntülenmesine kadar olan iş akışı aracılığı ile numuneleri takip etmek için, Test Kiti ve Numune kombinasyonunu
kullanabilirsiniz.
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5. Test tipini seçmek için Test Tipi açılır menüsünü kullanın. Bu alan gereklidir. Kit etiketi üzerinde belirtildiği gibi, dört patojen hedeften birini veya
Matris Kontrolünü seçin:
•• Matris Kontrolü
•• Salmonella
•• E. coli O157
•• Listeria
•• Listeria monocytogenes
6. Son Kullanma Tarihi alanına, yeni test kitinin son kullanma tarihini girin. Tarihi YYYY-AA-GG formatında yazabilir veya bir tarih seçmek için tarih
seçiciyi kullanabilirsiniz. Bu alan gerekli değildir.
7. Eklentiyi uygulamak için [Apply] ([Uygula]) düğmesini tıklatın veya eklentiyi uygulayıp Start Page (Başlangıç Sayfası) penceresine dönmek için
[OK] ([Tamam]) düğmesini tıklatın.

Test Kitlerinin Silinmesi
1. Menü çubuğunda Manage (Yönet) öğesini tıklatın ve ardından Assay Kits… (Test Kitleri…) öğesini seçin. Ayrıca kenar çubuğunu kullanabilir
veya zaten açık olan Manage (Yönet) penceresindeki Test Kiti sekmesine tıklayabilirsiniz.
2. Test Kitleri sekmesi, eklendikleri sırayla test kitlerinin geçerli listesini görüntüler.
3. Listeden silmek istediğiniz Kit Lot Number (Kit Lot Numarasına) tıklayın. Etkin olan veya geçmişte en az bir işlemde kullanılmış olan bir kit lot
numarasını silemezsiniz.
4. [Delete] ([Sil]) düğmesini tıklatın.
5. Silme işlemini uygulamak için [Apply] ([Uygula]) düğmesini tıklatın veya silme işlemini uygulayıp Start Page (Başlangıç Sayfası) penceresine
dönmek için [OK] ([Tamam]) düğmesini tıklatın.

Test Kitlerinin Gizlenmesi
1. 3M Moleküler Tayin Yazılımı tarafından artık kullanılmayan test kitlerini saklamanız gerekir. Bir Test Kiti numarasının saklanması, kit lot numarasını
veritabanında bırakırken, Test Kiti numarasını Test Kiti numara listesinden çıkarır. Bu, geçmiş verilerin bütünlüğünü korurken, etkin kit lot
numaralarının yönetimine izin verir.
2. Menü çubuğunda Manage (Yönet) öğesini tıklatın ve ardından Assay Kits… (Test Kitleri…) öğesini seçin.
3. Test Kitleri sekmesi, eklendikleri sırayla test kitlerinin geçerli listesini görüntüler.
4. Gizlemek istediğiniz Kit Lot Number (Kit Lot Numarası'na) tıklayın.
5. Test Kiti Numarası'nı gizlemek için [Hide] ([Gizle]) düğmesini tıklatın.
6. Değişikliği uygulamak için [Apply] ([Uygula]) düğmesini tıklatın veya değişikliği uygulayıp Start Page (Başlangıç Sayfası) penceresine dönmek için
[OK] ([Tamam]) düğmesini tıklatın.
7. Son kullanma tarihi biten lotları otomatik gizle öğesini seçerek, son kullanma tarihi dolan kitleri otomatik olarak gizleyebilirsiniz. Son kullanma
tarihi dolan kitler, hangisi daha önce geliyorsa, uygulamanın yeniden başlatılması sırasında veya kitin son kullanma tarihinin bitme gecesinde
otomatik olarak gizlenir.
8. “Show hidden” ("Gizleneni göster") onay kutusunu seçerek, gizlenen Test Kitleri'ni görüntüleyebilirsiniz.
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İşlemlerin Gerçekleştirilmesi
Yeni bir işlemin ayarlanması
1. Masaüstünde bulunan
simgesini kullanarak, 3M Moleküler Tayin Yazılımı'nı başlatın.
2. Oturum açmak için Kullanıcı Adı ve Parola'nızı girin.
3. Yeni bir işlem ayarlamak için, menü çubuğunda File (Dosya) öğesini ve ardından New Run (Yeni İşlem) öğesini seçin. Aynı zamanda yeni bir
işlem başlatmak için, Başlangıç sayfasındaki Setup New Run (Yeni İşlem Ayarla) simgesinin yanındaki Setup New Run (Yeni İşlem Ayarla)
öğesine tıklayabilir veya Kenar Çubuğu'ndaki Setup New Run (Yeni İşlem Ayarla) simgesinin yanındaki Setup New Run (Yeni İşlem Ayarla)
öğesine de tıklayabilirsiniz.
4. Bir kılavuz görüntüsü, bir liste görüntüsü veya verilerin içe aktarılmasıyla gibi çeşitli yöntemleri kullanarak işlemleri tanımlayabilirsiniz. Bu
yöntemler, aşağıdaki alt bölümlerde tanımlanır. İşlemlerin içe aktarılması hakkında daha fazla bilgi için, bu kılavuzdaki İşlemlerin içe aktarılması
bölümüne bakın.
5. 3M Moleküler Tayin Yazılımı, yazılımın kurulum işlemi sırasında, İşlem Kimlikleri için seçilen şablonu temel alarak, İşlem Kimliğini otomatik olarak
atar. Run ID (İşlem Kimliği) alanına tıklayarak ve otomatik olarak atanan İşlem Kimliğini güncelleyerek değiştirebilirsiniz. İşlem Kimliği benzersiz
olmalıdır.
6. Yeni işlemi tanımlayan kullanıcıyı seçmek için Teknisyen açılır menüsünü kullanın. Oturum açmış olan geçerli kullanıcı varsayılan Teknisyen'dir.
7. Comment (Yorum) alanına tıklayabilir ve isteğe bağlı bir işlem yorumu girebilirsiniz.
8. Bu yöntemlerden herhangi birini veya tümünü kullanarak yeni işlem için kuyucuklar seçmek amacıyla Kurulum (Kılavuzu) görüntüsündeki kılavuzu
kullanın.
•• Tek bir kuyucuğu tıklatarak 96 kuyucuklu kılavuz ekranından tek bir kuyucuk seçin.
•• Multipl kuyucuklar üzerine tıklarken, [Ctrl] düğmesini basılı tutarak bitişik olmayan multipl kuyucukları seçin.
•• İlk kuyucuğa tıklayın ve [Shift] düğmesini basılı tutarak son kuyucuğu tıklatarak, sütunlarda bir kuyucuk serisi seçin.
•• Multipl kuyucukları tıklatıp sürükleyerek birden çok bitişik kuyucuk seçin.
•• Ancak işlem için kullanılmayacak olan bir kuyucuğu seçmeyin.
3M Moleküler Tayin Yazılımı, mavi bir çerçeve ile seçtiğiniz kuyucukları vurgular.
9. Kılavuz üzerinde bulunan uygun renkli açılır menüyü tıklayarak vurgulanan kuyular için Test Tipi'ni seçin. Açılır menüden uygun Kuyucuk Tipi'ni
seçerek, vurgulanan kuyucuklar için Kuyucuk Tipi seçin. Bunlar, olası Test Tipi ve Kuyucuk Tipi kombinasyonlarıdır:
Numune
Test Tipi
Salmonella
E. coli O157 (H7 dahil)
Listeria
L. Monocytogenes
Matris Kontrolü
Eksik Özellik
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Kuyucuk Tipi
Reaktif
Kontrolü

Negatif Kontrol
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Aynı zamanda, içeriğe duyarlı menüyü kullanarak Test Tipi ve Kuyucuk Tipi'ni seçmek için bir hücre veya hücre grubuna sağ tıklayabilirsiniz.

10. İşleme yönelik tüm test tiplerini ve kuyucuk tiplerini tanımlayana kadar 8. ve 9. adımı tekrarlayın. Aşağıdaki ekran görüntüsü, tamamlanan yeni bir
işlem tanımlamasına ait bir örnektir. Yeni İşlem Kimliği, sekme başlığı olarak görüntülenir ve yıldız (*) işareti işlem tanımlamasının en son
kaydedildikten sonra değiştirildiğini belirtir.

11. Kuyucuk Ayrıntıları pencere bölmesine Kit Lot Number (Kit Lot Numarası'nı) girin. Kuyucuk Ayrıntıları pencere bölmesindeki Kuyucuk Kimliği
alanı hangi kuyucuğun/kuyucukların seçildiğini gösterir ve girdiğiniz Kit Lot Numarası'nı alır.
•• Lot numarasını Kit Lot Number (Kit Lot Numarası) alanına (beyaz) girin, ardından girişi kaydetmek için öğesini tıklatın veya
[Enter] (Gir) düğmesine basın.
•• Önceden yapılandırılan bir Kit Lot Numarası'nı seçmek için, açılır listeye (mavi) geçiş yapmak üzere öğesini tıklatın, ardından listeden
bir kimlik seçin. Bu alan mavi olduğunda yeni değerler giremezsiniz.
12 Kuyucuk Ayrıntıları pencere bölmesindeki Sample ID (Numune Kimliği) öğesini girin.
•• Sample ID (Numune Kimliği) alanına (beyaz) girin ve girişi kaydetmek için öğesini tıklatın veya [Enter] ([Gir]) düğmesine basın.
•• Önceden yapılandırılmış olan bir Numune Kimliğini seçmek için, açılır listeye (mavi) geçiş yapmak üzere öğesini tıklatın, ardından
listeden bir kimlik seçin. Bu alan mavi olduğunda yeni değerler giremezsiniz.
Not: Bir Numune Kimliği, Reaktif Kontrolleri ve Negatif Kontroller'e atanamaz.
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13. Matris Kontrolü kullanıyorsanız, aynı Numune Kimliğini, hem numuneye, hem de Matris Kontrolü'ne atayarak, numuneyi Matris Kontrolü'yle
ilişkilendirin. Bu ilişki, numune sonucunun, Matris Kontrolü sonucuna bağlı olmasına neden olur.
Aynı zamanda, tek bir MC'yi birden fazla numune kuyucuğuyla da ilişkilendirebilirsiniz; ancak, tüm kuyucuklar aynı Numune Kimliğine sahip
olmalıdır. Ayrı kuyucukların, numuneleri takip etmek üzere kullanılabilen farklı kodları mevcuttur (örn., A1, A2). Kuyucukların daha ileri ayrımını
yapmak üzere, her biri için bir açıklama girin. Açıklama, İşlem Raporu'nda ve dışa aktarma dosyası sonuçlarında gösterilir. Bu kılavuzdaki işlem
sonuçlarının görüntülenmesi bölümüne bakın.
14. Kuyucuk önceki bir örneğe ait bir tekrar testi içeriyorsa, Well Details (Kuyucuk Ayrıntıları) pencere bölmesindeki Retest (Tekrar Testi) seçeneğini
belirleyin. Tekrar testi yapılan işlemi ve kuyucuğu seçmek

için, ekle simgesini tıklatın .

15. Retest) Tekrar Testi penceresi görüntülendiğinde, tekrar testi yapılan işlemi ve kuyucuğu seçin.
16. OK (Tamam) düğmesini tıklatın.

	
  

17. Ayrıca Well Details (Kuyucuk Ayrıntıları) pencere bölmesini kullanarak Comment: (Açıklama) alanına kuyucuk tanımlaması ile ilgili bir açıklama
girebilirsiniz.
18. Kuyucuk ayrıntılarını, imleci bir kuyucuk üzerine getirip vurgulayarak Kurulum (Kılavuz) pencere bölmesinde görüntüleyebilirsiniz. Tekrar Testi hariç,
tüm kuyucuk ayrıntısı bilgileri gösterilir.
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19.
kuyucuklar
içinand
Kit Lot
Numune
Kimliği
girmekand
içinthe
11 veSample
12. adımları
tekrar
Kullanılmayan
kuyucukları
boş bırakın
19. Kalan
Repeat
Steps 11
12Numarası
to entervethe
Kit Lot
Number
ID for
theedin.
remaining
wells.tüm
Leave
any unused
wells
(gri
çemberler).
blank
(gray circles).
20.
Kurulum
(Kılavuz)
büyükprovide
simgeler,quick
işlem tanımlama
sıkçacommonly
kullanılan işlevlere
hızlıca erişmeyi
20. The
large
iconspencere
below bölmesinin
the Setupaltındaki
(Grid) pane
access tosürecinde
functions
used during
the runsağlar.
definition process.
Etkin
Devre Dışı
Active
Inactive
Temizle
Clear
Kaydet
Save
Yazdır
Print

21.
21.
22.
22.
23.
23.
24.
24.

İşlem
Run
Ayrıca yeni bir işlemi 96 kuyucuklu kılavuz grafik görüntüsünde gösterilen simgeler ve metin yerine, sadece tabloda gösterilen metni kullanarak
görüntülemek
tanımlamak
amacıylatab
Setupto(List)
(Liste))a sekmesini
kullanabilirsiniz.
You can alsoveuse
the Setup(List)
view(Kurulum
and define
new run de
using
only text displayed in a table instead of symbols
Liste
görüntülemek
için yeni
işlemofsekmesinin
tarafındaki Kurulum (Liste) sekmesine tıklayın. Liste görüntüsü, kuyucuk konumuna
and görüntüsünü
text displayed
in a graphic
image
a 96 wellaltgrid.
göre
bir tablodatab
tümatkuyucuk
ayrıntılarını
görüntüler.
tümview.
bilgilerThe
tabloda
gösterilir.
Bu bilgiler
Kurulum
(Kılavuz)
Clicksıralanan
the Setup(List)
the bottom
of the
new runHer
tabbirtokuyucukla
displayilişkili
the list
list view
displays
all well
details
in a
sekmesindeki
aynıdır.
table sortedmevcut
by wellbilgilerle
location.
All information associated with each well appears in the table. This is the same information
Numuneler
ve the
Kit Lot
Numaraları
ilişkili kişiye özel alanları görüntülemek için, Show Kit lot and Sample details (Kit lot numarasını ve
available in
Setup
(Grid)iletab.
Numune
ayrıntılarını
Select the
Show Kitgöster)
lot andseçeneğini
Samplebelirleyin.
details option to display the custom fields associated with Samples and Kit Lots.
Kuyucuk
alanlara tıklayıp
bilgileri in
girerek
ya da açılır
seçeneği belirleyerek
girebilirsiniz.
You cantanımlamalarını
enter well definitions
by clicking
the fields
andmenülere
enteringtıklayıp
the information
or by clicking
the dropdown menus
and selecting the option.

25. İçe
YouAktar
canveya
import
export
the information
in bir
a new
run bilgileri
by clicking
thedışa
Import
button orDaha
Export
to the section
25.
Dışa or
Aktar
düğmesine
tıklayarak, yeni
işlemdeki
içe veya
aktarabilirsiniz.
fazlabutton.
bilgi için,Refer
bu kılavuzdaki
in
this
manual
on
Importing
runs
and
on
Exporting
runs
for
more
information.
İşlemlerin içe ve dışa aktarılması bölümüne bakın.
26. Tüm
When
finished
entering
all sample
information,
to save
the new run. You
can also
save
run by menü
26.
numune
bilgilerinin
girilmesi
tamamlandığında,
yeniclick
işlemiSave
kaydetmek için
Save (Kaydet)
düğmesini
tıklatın.
Aynıthe
zamanda,
selecting
File
on
the
menu
bar,
then
selecting
Save
Run
or
by
using
the
keyboard
to
press
<CTRL>+s.
çubuğundaki Dosya öğesini ve ardından Save Run (İşlemi Kaydet) öğesini seçerek veya <CTRL>+s tuşlarına basmak üzere klavyeyi kullanarak
da işlemi kaydedebilirsiniz.
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Bir işlemin başlatılması
1. Testi gerçekleştirmek için test kiti Ürün Talimatları'ndaki yönergeleri takip edin.
Lizis aşamasını tamamlayana kadar, numune reaktif tüplerini hızlı yükleyici tepsisine yerleştirmeyin. Lizis testi aşaması sırasında uygun
şekilde ısıl işleme tabi tutulmamış olan numuneler, olası bir biyolojik tehlike olarak değerlendirilmeli ve 3M Moleküler Tayin
Cihazı'na YERLEŞTİRİLMEMELİDİR. Lizis aşaması sırasında bir kronometre ve Isıtma Bloğu'nun köşesinde bunun için ayrılmış olan kuyucuğa
yerleştirilen kalibre edilmiş bir termometre kullanarak, lizis aşamasında kullandığınız Isıtma Bloğu'nun önerilen sürede önerilen sıcaklığa ulaştığını
onaylayın.
2. Yapılandırılmış bir işlemi başlatmak için, menü çubuğunda File (Dosya) öğesini ve ardından Open Runs (İşlemleri Aç) öğesini seçin. Aynı
zamanda, Başlangıç sayfasındaki veya Kenar Çubuğu'ndaki Start Configured Runs (Yapılandırılmış İşlemleri Başlat) simgesinin yanındaki
Start Configured Runs (Yapılandırılmış İşlemleri Başlat)
öğesine de tıklayabilirsiniz.
3. Yapılandırılmış işlemler listesi görüntülendiğinde, başlatmak istediğiniz yapılandırılmış işlemi seçin.
4. 3M Moleküler Tayin Yazılımı seçilen işlemi, Setup (Grid) (Kurulum (Kılavuz)) sekmesini ve Setup (List) (Kurulum (Liste)) sekmesini içeren, yeni bir
sekmede görüntüler.
5. İşlemde değişiklikler yapabilirsiniz. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Save (Kaydet) düğmesini tıklatın. Ayrıca tüm değişiklikleri kaydetmek
için menü çubuğunda Dosya öğesine tıklayıp ardından Save Run (İşlemi Kaydet) öğesini seçebilirsiniz.
6. Setup (Grid) (Kurulum (Kılavuz)) görünümünde Start (Başlat) düğmesini tıklatın.
7. Açılır listeden cihaz seçin. Bu açılır listedeki cihazlar, Hazır durumda ve bir test işlemini gerçekleştirebilecek olanlardır. Cihazı seçtikten sonra,
OK (Tamam) düğmesini tıklatın.

Cihaz Seçimi İletişimi Kutusu
8. Seçilen cihaz kapağı otomatik olarak açılır.
9. 3M Hızlı Yükleyici Tepsisi'ni cihaza yerleştirin ve işlemi başlatmak için cihaz kapağını kapatın.
10. Sonuçlar (Kılavuz) görüntüsündeki İşlem Ayrıntıları kısmındaki başlık, işlem ayrıntılarını, ilerleme çubuğunu ve işlem için kalan süreyi gösterir. İşlem
süresi 75 dakikadır.
11. Devam etmekte olan herhangi bir işlemi durdurmak için [Abort]
iletişim kutusu göründüğünde [Yes] ([Evet]) düğmesini tıklatın.

([İptal Et]) düğmesine tıklayabilirsiniz. İşlemi iptal etmek için onaylama

Yeni bir işlemin içe aktarılması
1. Yeni bir işlem ayarlamak için, menü çubuğunda File (Dosya) öğesini ve ardından New Run (Yeni İşlem) öğesini seçin. Aynı zamanda yeni bir işlem
başlatmak için, Başlangıç sayfasındaki Yeni İşlem Ayarla simgesinin yanındaki Setup New Run (Yeni İşlem Ayarla)

öğesine tıklayabilir

veya Kenar Çubuğu'ndaki Setup New Run (Yeni İşlem Ayarla) simgesinin yanındaki Setup New Run (Yeni İşlem Ayarla)
öğesine de
tıklayabilirsiniz.
2. Yeni Plak penceresinin Setup (List) (Kurulum (Liste)) bölmesini seçin.
3. Yeni bir işlemi sınırlandırılmış veri dosyaları biçiminde, örn. Virgülle Ayrılan Değerler (.CSV) dosyaları olarak içe aktarabilirsiniz. Yeni bir işlemi
tanımlamak için gerekli olan bilgiler bir LIMS veya diğer bir sistemden 3M Moleküler Tayin Sistemi'ne aktarılabiliyorsa bu özelliği kullanın. Aynı içe
aktarılan yeni işlem dosyasında bulunan tüm yeni numune tanımlamaları veya kit lotu tanımlamaları da yeni işlemle birlikte içe aktarılabilir.
4. İçe veya dışa aktarılan dosyadaki sınırlayıcı karakteri seçmek için İçe Aktar düğmesinin yanındaki açılır menüye tıklayın. Sınırlayıcı karakter bir virgül,
sekme, boşluk veya noktalı virgül olabilir. İçe aktarma dosyasında kullanılan sınırlayıcı, oluşturulduğu LIMS veya diğer sistem tarafından önceden
tanımlanmıştır.
•• İçe aktarma dosyaları sıklıkla, .CSV veya virgülle ayrılan değerler dosyaları olarak anılacaktır.
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•• Bir liste alanına aktarılması amaçlanan içe aktarılan numune dosyasındaki veriler, liste alanı seçimlerinden biri ile eşleşmelidir. Örneğin

numune tipi, İşlenmemiş, İşlenmiş veya Çevresel ya da tanımladığınız numune tiplerinden biri olmalıdır.
5. [Import] (İçe Aktar) düğmesini tıklatın. Open (Aç) penceresi görüntülendiğinde, içe aktarmak istediğiniz dosyaya gidin ve dosya adına çift tıklayın.
Test Tipi

Test Kodu

Kuyucuk Tipi

Kuyucuk Kodu

Salmonella

SAL

Numune

Numune

E. coli O157

ECO

Reaktif Kontrolü

RC

Listeria

LIS

Negatif Kontrol

NC

Listeria monocytogenes

LM

Matris Kontrolü

MC

Matris Kontrolü

MC

Bir işlem tanımlamasının dışa aktarılması
1. Yeni İşlem penceresinin Kurulum (Liste) sekmesini seçin.
2. Bir işlem tanımlamasını, sınırlandırılmış veri dosyaları biçiminde, örn. Virgülle Ayrılan Değerler (.CSV) dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz. İşlem
tanımlaması için bilgileri LIMS veya diğer bir sisteme aktarmak isterseniz ya da bir işlem tanımlamasını dışa aktarmak, işlem tanımlamasını
düzenlemek ve ardından düzenlenen işlem tanımlamasını içe aktarmak isterseniz, bu özelliği kullanın.
3. Varsayılan dosya tipi, Virgülle Ayrılan Değerler (CSV) dosyasıdır. Diğer dosya tiplerini ve sınırlayıcıları, İçe ve Dışa Aktarma Seçenekleri'nde
seçebilirsiniz. Dosyanın aktarıldığı LIMS veya diğer sistem tarafından tercih edilen sınırlayıcıyı seçin. Bu kılavuzdaki, içe/dışa aktarılan dosya
biçimleri bölümüne bakın.
•• Varsayılan olarak ilk satır, alan adlarını içeren bir başlık satırıdır. Bunu, İçe ve Dışa Aktarma Seçenekleri'nde değiştirebilirsiniz. Bu
kılavuzdaki, içe ve dışa aktarma seçenekleri bölümüne bakın.
•• Aralarında hiçbir şey olmayan iki ardışık sınırlayıcı, boş bir alanı gösterir.
4. Varsayılan dışa aktarma klasörü, İçe ve Dışa Aktarma Seçenekleri kullanılarak belirlenir. Bu kılavuzdaki, içe ve dışa aktarma seçenekleri bölümüne
bakın.
5. Export (Dışa Aktar) düğmesini tıklatın. Save as (Farklı Kaydet) penceresi görüntülendiğinde, dosyayı dışa aktarmak istediğiniz klasöre gidin.
Varsayılan dışa aktarma klasörü, İçe ve Dışa Aktarma Seçenekleri kullanılarak belirlenir. Bu kılavuzdaki, içe ve dışa aktarma seçenekleri bölümüne
bakın.
6. Save (Kaydet) düğmesini tıklatın.

Bir işlemin test tipine göre görüntülenmesi
Bir işlemi tanımlarken Test Tipi pencere bölmesi, Kurulum (Kılavuz) pencere bölmesi ve Well Details (Kuyucuk Ayrıntıları) pencere bölmesi ile birlikte
görüntülenir ve seçilen test tipi için bu işlem tanımlamasında belirlenen tüm kuyucukların listesini sunar. Örnekte, Salmonella testi için tanımlanan
kuyucuklar görüntülenmiştir ve "SAL" seçicisi etrafındaki açık mavi kutu ile gösterilir.
Test Tipi

Sembol

Salmonella
E. coli O157
Listeria
Listeria monocytogenes
Matris Kontrolü
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Kurulum (Kılavuz) Test Tipi Pencere Bölmesi

Bir işlemin şablon olarak kaydedilmesi
1. Well Details (Kuyucuk Ayrıntıları) pencere bölmesindeki ayrıntıların ayarlaması yapılmadan, Kurulum (Kılavuz) veya Setup (Kurulum) (List (Liste))
pencere bölmelerini kullanarak, bir işlem yapısı ayarlayıp, bir işlem şablonu oluşturun. Daha sonra bir işlem şablonunu, şablondan yeni bir işlem
ayarlamak üzere kullandığınızda, yeni işlemin yapısı işlem şablonuna göre belirlenir, dolayısıyla işlem yapısını belirlemek zorunda kalmazsınız.
Sadece Numuneleri, Kit Lot Numaralarını ve Tekrar Testi bilgilerini belirlemeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, bu kılavuzdaki Yeni bir işlemin
ayarlanması bölümüne bakın.
2. İşlemi bir şablon olarak kaydetmek için, menü çubuğundaki File (Dosya) öğesini ve ardından Save Run as Template…
(İşlemi Şablon olarak Kaydet…) öğesini seçin.
3. Save (Farklı kaydet) penceresi görüntülendiğinde, işlem şablonu dosyasını kaydetmek istediğiniz klasöre gidin ve File name: (Dosya adı:)
alanında işlem şablonu için dosya adı girin.
4. Save (Kaydet) düğmesini tıklatın. 3M Moleküler Tayin Yazılımı, işlem şablonunu Virgülle Ayrılan Değerler (.CSV) metin dosyası olarak kaydeder.

Bir şablondan yeni bir işlem ayarlanması
1. Bir işlem yapısını Setup (Kurulum) (Grid (Kılavuz)) veya Setup (Kurulum) (List (Liste)) pencere bölmelerini kullanmadan ayarlamak için işlem
şablonunu kullanın ve yeni işlemin ayrıntılarını (Numuneler, Kit Lot Numaraları, Açıklamalar ve Tekrar Testi), Well Details (Kuyucuk Ayrıntıları)
pencere bölmesini kullanarak ayarlayın. Daha fazla bilgi için, bu kılavuzdaki Bir işlemin şablon olarak kaydedilmesi bölümüne bakın.
2. Şablondan yeni bir işlem ayarlamak için, menü çubuğunda File (Dosya) öğesini ve ardından Load Run Template… (İşlem Şablonu Yükle…)
öğesini seçin.
3. Open (Aç) penceresi görüntülendiğinde, kullanmak istediğiniz işlem şablonu dosyasını içeren klasöre gidin. Varsayılan klasör, Şablonlar dosyasıdır.
4. Kullanmak istediğiniz işlem şablonunu seçin ve Open (Aç) düğmesini tıklatın.
5. Yeni işlem için ayrıntıları (Numuneler, Kit Lot Numaraları, Açıklamalar ve Tekrar Testi) ayarlamak için Well Details (Kuyucuk Ayrıntıları) pencere
bölmesini kullanın. Well Details (Kuyucuk Ayrıntıları) pencere bölmesinin kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, bu kılavuzdaki Yeni bir işlemin
ayarlanması bölümüne bakın.
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Şablonu Kaydet İletişim Kutusu

Şablonu Yükle İletişim Kutusu
Bir Şablon'u temel alarak oluşturulan (yüklenen) bir İşlem oluşturulduğunda, tanımlanan tüm kuyucuklar, eksik olarak tanımlandı şeklinde işaretlenir.
Bir Şablon'dan oluşturulan bir İşlem örneği Error! (Hata!) öğesinde verilmiştir. Hata! Referans kaynak bulunamadı... iletişim mesajında sunulur.
Kullanıcının İşlem kaydedilmeden ve yürütülmeden önce, eksik bilgileri (Kit Lot Numarası ve Numune) sağlayarak kuyucuk tanımlamalarını
tamamlaması gerekir.
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İşlem Şablondan Oluşturuldu

İşlem sonuçlarının görüntülenmesi

1. Devam etmekte olan bir işlemi izlemek için Sonuçlar-Kılavuz görünümünü kullanabilirsiniz. Sonuçlar gerçek zamanlı olarak gösterilir.
2. Önceki işlemlerin işlem sonuçlarını görüntülemek için, menü çubuğunda File (Dosya) daha sonra da Open Runs (İşlemleri Aç) öğesini seçin. Aynı
zamanda, tamamlanan son beş işlemin sonuçlarını görüntülemek için Başlangıç sayfasındaki veya Kenar Çubuğu'ndaki View Run Results
(İşlem Sonuçlarını Görüntüle) simgesine tıklayabilirsiniz.
3. Görüntülemek istediğiniz işlemi bulamazsanız, plak filtre parametrelerini ayarlamak için Run filters (İşlem filtreleri) öğesini kullanabilirsiniz.
Filtre parametrelerinin tümü isteğe bağlıdır.
4. Herhangi bir tarihte oluşturulan işlemleri eklemek için All Dates (Tüm Tarihler) seçeneğini belirleyin veya bir tarih aralığında oluşturulan işlemleri
dahil etmek için Date Range (Tarih Aralığı) seçeneğini belirleyin. Date Range (Tarih Aralığı) seçeneğini belirlerseniz, başlangıç ve bitiş
tarihlerini doğrudan yazarak veya takvimi kullanarak seçin. Varsayılan seçenek, geçen haftayı içeren tarih aralığıdır.
5. Dahil edilecek işlemleri oluşturan belirli bir kullanıcıyı seçmek üzere Technician (Teknisyen) alanının açılır menüsüne tıklayın. Varsayılan seçenek
geçerli kullanıcıdır.
6. Eklenecek spesifik bir plak durumunu seçmek üzere, Run Status (İşlem Durumu) öğesi için açılır menüye tıklayın. Varsayılan seçenek All (Hepsi)
öğesidir.

7.
8.
9.
10.

İşlem Durumu

Açıklama

Tümü

Veritabanındaki tüm işlemler

Tamamlandı

Tamamlanan işlemler

Tamamlandı (başarılı)

Geçersiz, İnhibe Olmuş, İnceleme veya Hata sonuçları olmadan başarılı bir şekilde tamamlanan
işlemler

Tamamlandı (inceleme
gerektiriyor)

En az bir Geçersiz, İnhibe Olmuş, İnceleme veya Hata sonucu olan başarılı bir şekilde
tamamlanan işlemler

Yapılandırıldı

Yapılandırılan, ancak henüz başlatılmayan işlemler

İptal Et

Bir kullanıcı tarafından iptal edilen işlemler

Başarısız Oldu

Cihaz bağlantısının kesilmesi vs. gibi hatalar nedeniyle başarısız olan işlemler

Kullanmak istediğiniz filtreleri seçtikten sonra, Apply Filter (Filtre Uygula) düğmesini tıklatın.
İşlemler listesi görüntülendiğinde, görüntülemek istediğiniz işleme ve ardından Tamam düğmesini tıklatın.
Yazılım seçilen işlemi yeni bir sekmede görüntüler.
Her bir kuyucuk için sonuçları görüntülemek amacıyla, Results (Sonuçlar) (Grid (Kılavuz)) öğesini seçin. Bir sonuç sembolleri tablosu aşağıda
gösterilmiştir. Bu seçenek etkinleştirilirse, zaman içindeki RLU ölçümlerinin bir grafiği de görüntülenir. Grafiğin etkinleştirilmesi ile ilgili daha fazla
bilgi için, bu kılavuzdaki Yönetimsel Seçenekler bölümüne bakın.
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Kuyucuk
Tipi

Kuyucuk Sonucu
Sembolü

Sonuç

Sonuçları Yorumlama

Numune

Pozitif

Numune hedef patojen için tahmini olarak pozitif.

Numune

Negatif

Numune hedef patojen için negatif.

Numune

İnhibe Oldu

Numune

Denetle

Numune

Hata

Reaktif
Kontrolü

Geçerli

Reaktif
Kontrolü

Geçersiz

Reaktif
Kontrolü

Denetle

Reaktif
Kontrolü

Hata

Negatif
Kontrol

Geçerli

Negatif
Kontrol

Geçersiz

Negatif
Kontrol

Denetle

Negatif
Kontrol

Hata

Matris
Kontrolü

Geçerli

Matris
Kontrolü

İnhibe Oldu

Matris
Kontrolü

Hata

Numune matrisi test için inhibitördür. Bir tekrar testi gerekli olabilir.
Daha fazla bilgi için sorun giderme bölümü ve test kit Ürün
Yönergelerine bakın.
Hedef patojenin varlığı veya yokluğu şüpheli. Bir tekrar testi gerekli
olabilir. Daha fazla bilgi için sorun giderme bölümü ve test kit Ürün
Yönergelerine bakın.
Biyoluminesans tespit edilmedi. Bir tekrar testi gerekli olabilir. Daha
fazla bilgi için sorun giderme bölümü ve test kit Ürün Yönergelerine
bakın.
Reaktif Kontrolü geçersizdir.
Reaktif Kontrolü geçersizdir. Bir tekrar testi gerekli olabilir. Daha
fazla bilgi için sorun giderme bölümü ve test kit Ürün Yönergelerine
bakın.
Reaktif Kontrolü şüphelidir. Bir tekrar testi gerekli olabilir. Daha fazla
bilgi için sorun giderme bölümü ve test kit Ürün Yönergelerine
bakın.
Biyoluminesans tespit edilmedi. Bir tekrar testi gerekli olabilir. Daha
fazla bilgi için sorun giderme bölümü ve test kit Ürün Yönergelerine
bakın.
Negatif Kontrol geçerlidir.
Negatif Kontrol geçersizdir. Bir tekrar testi gerekli olabilir. Daha fazla
bilgi için sorun giderme bölümü ve test kit Ürün Yönergelerine
bakın.
Negatif Kontrol şüphelidir. Bir tekrar testi gerekli olabilir. Daha fazla
bilgi için sorun giderme bölümü ve test kit Ürün Yönergelerine
bakın.
Biyoluminesans tespit edilmedi. Bir tekrar testi gerekli olabilir. Daha
fazla bilgi için sorun giderme bölümü ve test kit Ürün Yönergelerine
bakın.
Matris Kontrolü geçerlidir.
Numune matrisi Matris Kontrol için inhibitördür. Bir tekrar testi
gerekli olabilir. Daha fazla bilgi için sorun giderme bölümü ve test
kit Ürün Yönergelerine bakın.
Biyoluminesans tespit edilmedi. Bir tekrar testi gerekli olabilir. Daha
fazla bilgi için sorun giderme bölümü ve test kit Ürün Yönergelerine
bakın.

45

TR (Türkçe)

11. Grafiği seçmeyi ve görüntülemeyi herhangi bir kuyucuk veya tüm kuyucuklar için tercih edebilirsiniz.
a. Belirli bir kuyucuk için grafiği seçmek ve görüntülemek üzere, bu kuyucuğa sağ tıklayın veya Ctrl tuşuna basarak tıklayın. Seçilen
kuyucuğun arkaplan rengi, kuyucuğun seçildiğini ve seçilen kuyucuk eğrisinin grafikte görüntülendiğini göstermek için, griden açık
maviye değişir.
b. Seçimini kaldırmak için seçilen kuyucuğu sağ tıklatın ve bu kuyucuk için grafiği kaldırın.
c. Ek kuyucuklar için grafikler seçmek ve görüntülemek için ek kuyucuklara sağ tıklayın. Görüntü birikimlidir. Seçilen tüm kuyucuklar için
eğriler grafikte görüntülenir.
d. Birden fazla kuyucuk için grafikleri seçmek ve görüntülemek için, Ctrl tuşuna basılı tutun, sol tıklatın ve bir grup kuyucuk üzerine
sürükleyin. Seçilen tüm kuyucuklar için eğriler grafikte görüntülenir.
12. Bu kuyucuk(lar) için eğriyi/eğrileri vurgulamak üzere, seçilen bir kuyucuğa sol tıklayabilir veya sol tıklayıp bir grup kuyucuk üzerine
sürükleyebilirsiniz. Aynı zamanda, ilgili kuyucuğu vurgulamak için bir eğriye sol tıklayabilirsiniz.
•• Grafik görünümünü aşağıdaki gibi özelleştirebilirsiniz: Tanımlanan tüm kuyucuklar için eğrileri görüntülemek üzere
Select all (Tümünü seç) düğmesini tıklatın.
•• Kuyucuk seçimlerini sıfırlamak ve hiçbir eğri görüntülememek için, Clear (Temizle) düğmesini tıklatın.
•• Grafiği bir seviye büyütmek için Zoom in (Yaklaştır) düğmesini tıklatın. Bu aynı zamanda, imleç grafik üzerine getirilip vurgulanarak ve
fare tekerliği kullanılarak da gerçekleştirilebilir.
•• Grafiği bir seviye küçültmek için Zoom out (Uzaklaştır) düğmesini tıklatın.
•• Grafikte büyütme veya küçültme yapmak için, imleci grafik üzerine getirip vurgulayarak Fare Tekerleği'ni kullanın.
•• Seçilen çizimler için, en uygun yerleşimi gerçekleştirmek üzere, Fit to view (Görüntüye sığdır) düğmesini tıklatın.
13. Kuyucukların rengi, aşağıda gösterildiği gibi, grafik üzerinde gösterilen eğrilere işaret eder.
Kuyucuk Alanı
Kuyucuk Arkaplanı

Kuyucuk Çerçevesi

Renk
Gri

Sonuçları Yorumlama
Bu kuyucuk için eğri, grafikte gösterilmemiştir

Mavi

Bu kuyucuk için eğri, grafikte gösterilmiştir

Çerçeve Yok
Mavi Çerçeve

Kuyucuk seçilmemiştir
Kuyucuk seçilmiştir ve eğrisi vurgulanmıştır
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14. Sonuçlar (Kılavuz) içinde verilenlerle aynı sonuçları liste şeklinde görüntülemek için Sonuçlar (Liste) öğesini seçebilirsiniz. Aşağıdaki alanlar
gösterilir:
•• Kuyucuk Kimliği – 96 kuyucuklu kılavuzda, kuyucuk konumu ile ilişkilendirilen kuyucuk kimliği.
•• Numune Kimliği – Bu testte kullanılan numune tanımlayıcı. Sonuçlar (Kılavuz) görünümünde bu bilgi, fare kuyucuk üzerine getirilip
vurgulanarak gösterilir.
•• Test Tipi – Kullanılan test tipi. Sonuçlar (Kılavuz) görünümünde bu bilgi, kuyucuk etrafında renk kodlu bir kutu olarak gösterilir.
•• Kuyucuk Tipi – Numune, Reaktif Kontrolü, Negatif Kontrol veya Matris Kontrolü.
•• Kit Lot Numarası – Bu testte kullanılan kit lotu tanımlayıcısı. Sonuçlar (Kılavuz) görünümünde bu bilgi, fare kuyucuk üzerine getirilip
vurgulanarak gösterilir.
•• Sonuç – Test sonucu.

İşlem sonuçlarının dışa aktarılması
1. Results (Sonuçlar) (Grid (Kılavuz)) öğesini ve ardından Dışa Aktar
düğmesini tıklatın.
2. Sonuçları sınırlandırılmış veri dosyaları biçiminde, örn. Virgülle Ayrılan Değerler (.CSV) dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz. İşlem tanımlaması için
bilgileri LIMS veya diğer bir sisteme aktarmak isterseniz ya da bir işlem tanımlamasını dışa aktarmak, işlem tanımlamasını düzenlemek ve ardından
düzenlenen işlem tanımlamasını içe aktarmak isterseniz, bu özelliği kullanın.
3. Varsayılan dosya tipi, Virgülle Ayrılan Değerler (CSV) dosyasıdır. değiştirin. Diğer dosya tiplerini ve sınırlayıcıları, İçe ve Dışa Aktarma Seçenekleri'nde
seçebilirsiniz. Dosyanın aktarıldığı LIMS veya diğer sistem tarafından tercih edilen sınırlayıcıyı seçin. Bu kılavuzdaki, içe/dışa aktarılan dosya
biçimleri bölümüne bakın.
•• Varsayılan olarak ilk satır, alan adlarını içeren bir başlık satırıdır. Bunu, İçe ve Dışa Aktarma Seçenekleri'nde değiştirebilirsiniz. Bu
kılavuzdaki, içe ve dışa aktarma seçenekleri bölümüne bakın.
•• Aralarında hiçbir şey olmayan iki ardışık sınırlayıcı, boş bir alanı gösterir.
4. Varsayılan dışa aktarma klasörü, İçe ve Dışa Aktarma Seçenekleri kullanılarak belirlenir. Bu kılavuzdaki, içe ve dışa aktarma seçenekleri bölümüne
bakın.
5. Export (Dışa Aktar) düğmesini tıklatın. Farklı kaydet penceresi görüntülendiğinde, dosyayı dışa aktarmak istediğiniz klasöre gidin. Varsayılan dışa
aktarma klasörü, İçe ve Dışa Aktarma Seçenekleri kullanılarak belirlenir. Bu kılavuzdaki, içe ve dışa aktarma seçenekleri bölümüne bakın.
6. Save (Kaydet) düğmesini tıklatın.
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İşlem raporlarının oluşturulması
İşlem Düzeni Raporu
1. Bu raporu, test ayarlarında yardımcı olması için kullanın.
2. İşlemdeki tüm kuyucuklar için kurulum tanımlarını gösteren İşlem Düzeni'ni yazdırmak veya kaydetmek üzere görüntülemek için Setup (Grid)
(Kurulum (Kılavuz} öğesini seçin.
3. Rapor görüntüleyicide baskı önizlemeyi açmak için yazdır simgesini

tıklatın.
görüntüler. Bu raporun

4. 3M Moleküler Tayin Yazılımı, ekranda görüntü için baskı önizleme oluştururken, bir yükleme göstergesi
bir örneği için Ek'e bakın.
5. Raporu yazdırmak için pencerenin üst tarafındaki Print (Yazdır) simgesini

tıklatın.

6. İşlem Düzeni'ni kaydetmek için, Export (Dışa Aktar) simgesini
tıklatın, ardından listeden bir dosya formatı seçin (Microsoft Excel,
Adobe PDF ve Microsoft Word). Windows Farklı Kaydet iletişim penceresi açıldığında, dosyayı saklayacağınız klasörü seçin ve Save (Kaydet)
düğmesini tıklatın.

İşlem Raporu
1. İşlemdeki tüm kuyucuklar için test sonuçlarını listeleyen İşlem raporunu yazdırmak veya kaydetmek için Results (Grid) (Sonuçlar (Kılavuz}
öğesini seçin.
2. Rapor görüntüleyicide baskı önizlemeyi açmak için [Run Report] ([İşlem Raporu]) butonunu

tıklatın.
görüntüler. Bu raporun

3. 3M Moleküler Tayin Yazılımı, ekranda görüntü için baskı önizleme oluştururken, bir yükleme göstergesi
bir örneği için Ek'e bakın.
4. Raporu yazdırmak için pencerenin üst tarafındaki Print (Yazdır) simgesini

tıklatın.

5. İşlem Raporu'nu kaydetmek için, [Export] ([Dışa Aktar]) simgesini
tıklatın, ardından listeden bir dosya formatı seçin (Microsoft Excel,
Adobe PDF ve Microsoft Word). Windows Farklı Kaydet iletişim penceresi açıldığında, dosyayı saklayacağınız klasörü seçin ve Save (Kaydet)
düğmesini tıklatın.

Cihaz Sıcaklık Günlüğü
1. İşlem sırasında 15 saniyelik aralıklarla ölçülen iç ve kapak ısıtıcısı sıcaklıklarını listeleyen Cihaz Sıcaklık Günlüğünü yazdırmak veya kaydetmek üzere
görüntülemek için Sonuçlar (Kılavuz)'u seçin.

2. Rapor görüntüleyicide baskı önizlemeyi açmak için, [Temperature Log] ([Sıcaklık Günlüğü]) simgesini
3. 3M Moleküler Tayin Yazılımı, ekranda görüntü için baskı önizleme oluştururken, bir yükleme göstergesi
bir örneği için Ek'e bakın.
4. Raporu yazdırmak için pencerenin üst tarafındaki Print (Yazdır) simgesini

tıklatın.
görüntüler. Bu raporun

tıklatın.

5. Sıcaklık Günlüğü raporunu kaydetmek için, [Export] ([Dışa Aktar]) düğmesini
tıklatın, ardından listeden bir dosya formatı seçin
(Microsoft Excel, Adobe PDF ve Microsoft Word). Windows Save As (Farklı Kaydet) iletişim penceresi açıldığında, dosyayı saklayacağınız bir klasör
seçin ve [Save] ([Kaydet]) düğmesini tıklatın.

Kaydedilmiş işlemin açılması
1. Sadece yapılandırılmış olan işlemler değiştirilebilir. Yapılandırılmış bir işlem için saklanan herhangi bir bilgiyi değiştirmek için, menü çubuğunda
File (Dosya) öğesini ve ardından Open Runs (İşlemleri Aç) öğesini seçin. Aynı zamanda, Başlangıç sayfasındaki Yapılandırılmış İşlemleri Başlat
simgesinin yanındaki Start Configured Runs (Yapılandırılmış İşlemleri Başlat)
öğesini tıklatın.
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2. Silmek istediğiniz işlemi bulamazsanız, plak filtre parametrelerini ayarlamak için Run filters (İşlem filtreleri) öğesini kullanabilirsiniz. Filtre
parametrelerinin tümü isteğe bağlıdır.
a. Herhangi bir tarihte oluşturulan işlemleri eklemek için All dates (Tüm Tarihler) seçeneğini belirleyin veya bir tarih aralığında oluşturulan
işlemleri dahil etmek için Date range (Tarih Aralığı) seçeneğini belirleyin. Date range (Tarih aralığı) seçeneğini belirlerseniz, başlangıç ve
bitiş tarihlerini doğrudan yazarak veya takvimi kullanarak seçin. Varsayılan seçenek, geçen haftayı içeren tarih aralığıdır.
b. Dahil edilecek işlemleri oluşturan belirli bir kullanıcıyı seçmek üzere Technician (Teknisyen) alanının açılır menüsüne tıklayın. Varsayılan
seçenek geçerli kullanıcıdır.
c. Eklenecek spesifik bir plak durumunu seçmek üzere, İşlem Durumu öğesi için açılır menüye tıklayın. Varsayılan seçenek Hepsi öğesidir.
İşlem Durumu
Tümü
Tamamlandı
Tamamlandı (başarılı)
Tamamlandı (inceleme gerektiriyor)
Yapılandırıldı
İptal Et
Başarısız Oldu

Açıklama
Veritabanındaki tüm işlemler
Tamamlanan işlemler
Geçersiz, İnhibe Olmuş, İnceleme veya Hata sonuçları olmadan başarılı bir şekilde tamamlanan işlemler
En az bir Geçersiz, İnhibe Olmuş, İnceleme veya Hata sonucu olan başarılı bir şekilde tamamlanan işlemler
Yapılandırılan, ancak henüz başlatılmayan işlemler
Bir kullanıcı tarafından iptal edilen işlemler
Cihaz bağlantısının kesilmesi vs. gibi hatalar nedeniyle başarısız olan işlemler

3. Kullanmak istediğiniz filtreleri seçtikten sonra, [Filtre Uygula] düğmesini tıklatın.
4. 3M Moleküler Tayin Yazılımı, seçtiğiniz filtre parametreleri ile eşleşen işlemler listesini görüntüler.
5. İşlemi görüntülemek ve düzenlemek için listeden bir işlem seçin ve [OK] ([Tamam]) düğmesini tıklatın.

Bir işlemin silinmesi
1. Bir işlemin silinmesi kalıcıdır ve işlem silindikten sonra veriler kurtarılamaz. Bir işlemi silmeden önce, işlem raporlarını dışa aktarmayı göz önünde
tutun.
2. Bir işlemi silmek için, menü çubuğunda Dosya öğesini ve ardından İşlemleri Aç öğesini seçin.
3. İşlemleri Aç penceresi görüntülendiğinde, silmek istediğiniz işlemi seçin. 3M Moleküler Tayin Yazılımı, seçilen işlemi vurgular.
4. Silmek istediğiniz işlemi bulamazsanız, plak filtre parametrelerini ayarlamak için İşlem filtreleri öğesini kullanabilirsiniz. Filtre parametrelerinin
tümü isteğe bağlıdır.
a. Herhangi bir tarihte oluşturulan işlemleri eklemek için Tüm Tarihler seçeneğini belirleyin veya bir tarih aralığında oluşturulan işlemleri dahil
etmek için Tarih Aralığı seçeneğini belirleyin. Tarih aralığı seçeneğini belirlerseniz, başlangıç ve bitiş tarihlerini doğrudan yazarak veya
takvimi kullanarak seçin. Varsayılan seçenek, geçen haftayı içeren tarih aralığıdır.
b. Dahil edilecek işlemleri oluşturan belirli bir kullanıcıyı seçmek üzere Teknisyen alanının açılır menüsüne tıklayın. Varsayılan seçenek
geçerli kullanıcıdır.
c. Eklenecek spesifik bir plak durumunu seçmek üzere, İşlem Durumu öğesi için açılır menüye tıklayın. Varsayılan seçenek Hepsi öğesidir.
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İşlem Durumu
Tümü
Tamamlandı
Tamamlandı (başarılı)
Tamamlandı (inceleme gerektiriyor)
Yapılandırıldı
İptal Et
Başarısız Oldu
5.
6.
7.
8.

Açıklama
Veritabanındaki tüm işlemler
Tamamlanan işlemler
Geçersiz, İnhibe Olmuş, İnceleme veya Hata sonuçları
olmadan başarılı bir şekilde tamamlanan işlemler
En az bir Geçersiz, İnhibe Olmuş, İnceleme veya Hata sonucu
olan başarılı bir şekilde tamamlanan işlemler
Yapılandırılan, ancak henüz başlatılmayan işlemler
Bir kullanıcı tarafından iptal edilen işlemler
Cihaz bağlantısının kesilmesi vs. gibi hatalar nedeniyle
başarısız olan işlemler

Kullanmak istediğiniz filtreleri seçtikten sonra, Filtre Uygula düğmesini tıklatın.
3M Moleküler Tayin Yazılımı, seçtiğiniz filtre parametreleri ile eşleşen işlemler listesini görüntüler.
Listeden bir işlem seçin ve Sil düğmesini tıklatın.
"Bu işlemi kalıcı olarak silmek istediğinizden emin misiniz? sorusunu soran açılır kutuda", işlemi veritabanından kalıcı olarak silmek için Evet
düğmesini tıklatın.

Open Runs (İşlemleri Aç) Penceresi
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Yönetim Raporlarının Oluşturulması
Arama Sonuçları raporunun oluşturulması
1. Bu rapor, tamamlanan işlemlere ait belirli sonuçlar için veritabanı sorgulaması yapmanıza olanak verir.
2. Arama Sonuçları raporu oluşturmak için, menü çubuğunda Raporlar öğesini ve ardından Sonuçları Ara… öğesini seçin. Arama Sonuçları
raporu oluşturmak için ayrıca Başlangıç sayfasında Generate Reports (Raporları Oluştur) simgesinin yanındaki Generate Reports (Raporları
Oluştur)
öğesine tıklayabilir veya Kenar Çubuğu'ndaki Raporları Oluştur
simgesinin yanındaki Raporları Oluştur öğesine tıklayabilirsiniz.
3. Sonuçları Ara rapor penceresi görüntülendiğinde, dahil edilecek tarih aralığını seçin ve kullanmak istediğiniz filtre parametreleri ile seçtiğiniz filtre
parametreleri değerlerini seçin.
a. Herhangi bir tarihte gerçekleştirilen test sonuçlarını eklemek için Tüm tarihler seçeneğini
belirleyin veya bir tarih aralığında gerçekleştirilen test sonuçlarını dahil etmek için Tarih
aralığı seçeneğini belirleyin. Tarih aralığı seçeneğini belirlerseniz, başlangıç ve bitiş tarihlerini
doğrudan yazarak veya takvimi kullanarak seçin. Varsayılan seçenek, geçen haftayı içeren tarih
aralığıdır.
b. Search Results (Sonuçları Ara) report (rapor) penceresindeki tüm filtre parametreleri isteğe
bağlıdır.
i. Test Tipi, Kuyucuk Tipi ve Sonuç Parametreleri için, rapora eklemek istediğiniz değerlerle
ilişkili onay kutusunu işaretleyin.
ii. Liste tipi parametreler için, açılır menüyü tıklatın ve rapora dahil etmek istediğiniz değeri seçin.
iii. Metin tipi parametreler için, rapora eklemek istediğiniz değeri girmek üzere alanı tıklatın. Metin tipi bir parametre için tam metin veya
anahtar kelime girebilirsiniz. Joker karakter kullanamazsınız.
Filtre
Parametreleri
Kullanıcı
Test Tipi
Kuyucuk Tipi

Açıklama

Varsayılan

Tür

İşlemi gerçekleştiren kullanıcı
Kullanılan 3M Moleküler Tayin Test Tipi
Numune, Reaktif Kontrolü, Negatif Kontrol veya Matris Kontrolü

Liste
Onay Kutusu
Onay Kutusu

Kit Lotu
Sonuç
İşlem Kimliği
Tekrar test edildi
Cihaz

Tüm kullanıcılar dahil edildi.
Tüm test tipleri dahil edildi
Tüm Kuyucuk tipleri dahil
edildi
Tüm kit lotları dahil edildi
Tüm sonuçlar dahil edildi
Tüm işlemler dahil edildi
Tüm testler dahil edildi
Tüm cihazlar dahil edildi

Kullanılan test kiti için Lot Numarası
Raporlanan test sonucu.
Kurulduğunda işleme atanan Kimlik
Sadece tekrar testlerini eklemek için bu seçeneği belirleyin.
Testin gerçekleştirildiği cihazın seri numarası (bağlanan ve
bağlanmamış olan cihazlar listelenmiştir).
Setup (Kurulum) penceresinin Samples (Numuneler) sekmesinde Tüm numune kimlikleri
belirlenen Numune Kimliği.
dahil edildi
İsteğe bağlı alan.
Tüm numune Tipleri dahil
edildi
İsteğe bağlı alan.
Tüm açıklamalar dahil edildi
İsteğe bağlı alan.
Tüm ürünler dahil edildi
İsteğe bağlı alan.
Tüm markalar dahil edildi

Numune Kimliği
Numune Tipi *
Açıklama *
Ürün *
Marka *
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Onay Kutusu
Liste
Onay kutusu
Liste
Metin
Liste
Metin
Metin
Metin
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Lot Numarası *

İsteğe bağlı alan.

Çizgi *
Müşteri *

İsteğe bağlı alan.
İsteğe bağlı alan.

Tüm lot numaraları dahil
edildi
Tim çizgiler dahil edildi
Tüm donanımlar dahil
edildi

Metin
Metin
Metin

* Bu alanlar, yazılım kurulumu sırasında özelleştirilebilir. Bu tablo varsayılan alan adlarını gösterir ve. Eğer bu alanlar kurulum sırasında özelleştirilmişse,
Arama Sonuçları penceresinde hem alan adları hem de alan tipleri farklı olabilir. Gizli alanlar Arama Sonuçları penceresinde gösterilmez.
1. Kullanmak istediğiniz filtreleri seçtikten ve girdikten sonra, [Generate] ([Oluştur]) düğmesini tıklatın. Bir rapor oluşturmadan Start Page (Başlangıç
Sayfası)'na dönmek için [Cancel] ([İptal Et]) düğmesini de tıklatabilirsiniz. Bu sorgulamanın büyük miktarda veri taraması gerekir ve çok sayıda
sonuç getirebilir. Bu raporun oluşturulması ciddi zaman alabilir ve büyük miktarda bilgi üretebilir.
2. 3M Moleküler Tayin Yazılımı, ekranda görüntü için baskı önizleme oluştururken, bir yükleme göstergesi
bir örneği için Ek'e bakın.
3. Raporu yazdırmak için pencerenin üstündeki [Print] ([Yazdır]) simgesini

görüntüler. Bu raporun

tıklatın.

4. İşlem ayrıntıları raporunu kaydetmek için, [Export] ([Dışa Aktar]) simgesini
tıklatın, ardından listeden bir dosya formatı seçin
(Microsoft Excel, Adobe PDF ve Microsoft Word). Windows Save As (Farklı Kaydet)iletişim penceresi açıldığında, dosyayı saklayacağınız bir klasör
seçin ve [Save] (Kaydet]) düğmesini tıklatın.

Numuneler raporunun oluşturulması
1. Arama Sonuçları raporu oluşturmak için, menü çubuğunda Reports (Raporlar) öğesini ve ardından Samples… (Sonuçları Ara…) öğesini
seçin. Arama Sonuçları raporu oluşturmak için ayrıca Başlangıç sayfasında Generate Reports (Raporları Oluştur)

simgesinin yanındaki

simgesinin
Generate Reports (Raporları Oluştur) öğesine tıklayabilir veya Kenar Çubuğu'ndaki Generate Reports (Raporları Oluştur)
yanındaki Generate Reports (Raporları Oluştur) öğesine tıklayabilirsiniz.
2. Samples Report (Numune Raporu) penceresi görüntülendiğinde, dahil edilecek tarih aralığını seçin ve kullanmak istediğiniz filtre parametreleri ile
seçtiğiniz filtre parametreleri değerlerini seçin.
a. Herhangi bir tarihte gerçekleştirilen test sonuçlarını eklemek için Tüm tarihler seçeneğini
belirleyin veya bir tarih aralığında gerçekleştirilen test sonuçlarını dahil etmek için
Tarih aralığı seçeneğini belirleyin. Tarih aralığı seçeneğini belirlerseniz, başlangıç ve bitiş
tarihlerini doğrudan yazarak veya takvimi kullanarak seçin. Varsayılan seçenek, geçen haftayı
içeren tarih aralığıdır.
b. Numuneler raporu penceresindeki tüm filtre parametreleri isteğe bağlıdır.
i. Liste tipi parametreler için, açılır menüyü tıklatın ve test sonuçları raporuna dahil etmek istediğiniz değeri seçin.
ii. Metin tipi parametreler için, test sonuçları raporuna eklemek istediğiniz değeri girmek üzere alanı tıklatın. Metin tipi bir parametre
için tam metin veya anahtar kelime girebilirsiniz. Joker karakter kullanamazsınız.
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Filtre
Parametreleri
Kullanıcı
Numune Kimliği

Açıklama

Varsayılan

Tür

Açıklama *

İsteğe bağlı alan

Ürün *
Marka *
Lot Numarası *

İsteğe bağlı alan
İsteğe bağlı alan
İsteğe bağlı alan

Çizgi *
Müşteri *

İsteğe bağlı alan
İsteğe bağlı alan

Tüm kullanıcılar dahil edildi.
Tüm numune kimlikleri
dahil edildi
Tüm numune Tipleri dahil
edildi
Tüm açıklamalar dahil
edildi
Tüm ürünler dahil edildi
Tüm markalar dahil edildi
Tüm lot numaraları dahil
edildi
Tim çizgiler dahil edildi
Tüm donanımlar dahil edildi

Liste
Metin

Numune Tipi *

Testi gerçekleştiren kullanıcı.
Setup (Kurulum) penceresinin Samples (Numuneler) sekmesinde belirlenen Numune Kimliği.
İsteğe bağlı alan

Liste
Metin
Metin
Metin
Metin
Metin
Metin

* Bu alanlar, yazılım kurulumu sırasında özelleştirilebilir. Bu tablo varsayılan alan adlarını gösterir ve. Eğer bu alanlar kurulum sırasında özelleştirilmişse,
Arama Sonuçları penceresinde hem alan adları hem de alan tipleri farklı olabilir. Gizli alanlar Arama Sonuçları penceresinde gösterilmez.
1. Kullanmak istediğiniz filtreleri seçtikten ve girdikten sonra, [Generate] ([Oluştur]) düğmesini tıklatın. Bir rapor oluşturmadan Başlangıç sayfasına
dönmek için [Cancel] ([İptal]) düğmesini de tıklatabilirsiniz. Bu sorgulamanın büyük miktarda veri taraması gerekir ve çok sayıda sonuç getirebilir.
Bu raporun oluşturulması ciddi zaman alabilir ve büyük miktarda bilgi üretebilir.
2. 3M Moleküler Tayin Yazılımı, ekranda görüntü için baskı önizleme oluştururken, bir yükleme göstergesi
bir örneği için Ek'e bakın.
3. Raporu yazdırmak için pencerenin üstündeki [Print] ([Yazdır]) simgesini

görüntüler. Bu raporun

tıklatın.

4. Numuneler raporunu kaydetmek için, [Export] (Dışa Aktar]) simgesini
tıklatın, ardından listeden bir dosya formatı seçin (Microsoft Excel,
Adobe PDF ve Microsoft Word). Windows Save As (Farklı Kaydet)iletişim penceresi açıldığında, dosyayı saklayacağınız bir klasör seçin ve [Save]
(Kaydet]) düğmesini tıklatın.

Bir Test Kitleri raporunun oluşturulması
1. Bir Test (Kit) Lot raporu oluşturmak için, menü çubuğunda Raporlar öğesini ve ardından Assay Kits… (Test Kitleri...) öğesini seçin Aynı zamanda
Test Kitleri raporu oluşturmak için, Başlangıç sayfasında Generate Reports (Rapor Oluştur) simgesinin yanındaki

Generate Reports

(Rapor Oluştur) öğesini tıklatabilir veya Kenar Çubuğu'nda Generate Reports (Rapor Oluştur) simgesinin yanındaki
Generate Reports
(Rapor Oluştur) öğesini tıklatabilirsiniz.
2. Görüntülenen raporlar listesinden Test Kitleri... öğesini seçin.
3. Test Kitleri raporu penceresi görüntülendiğinde, eklenecek tarih aralığını seçin ve kullanmak istediğiniz filtre parametreleri ile seçtiğiniz filtre
parametreleri değerlerini seçin.
a. Herhangi bir tarihte gerçekleştirilen test sonuçlarını eklemek için Tüm tarihler seçeneğini
belirleyin veya bir tarih aralığında gerçekleştirilen test sonuçlarını dahil etmek için Tarih
aralığı seçeneğini belirleyin. Tarih aralığı seçeneğini belirlerseniz, başlangıç ve bitiş
tarihlerini doğrudan yazarak veya takvimi kullanarak seçin. Varsayılan seçenek, geçen haftayı
içeren tarih aralığıdır.
b. Test Kitleri raporu penceresindeki filtre parametrelerinin her ikisi de isteğe bağlıdır. Açılır
menüyü tıklatın ve Test Kitleri raporuna eklemek istediğiniz değeri seçin. Varsayılan
seçenekler, tüm kullanıcılar ve tüm test tipleridir.
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Filtre
Parametreleri
Kullanıcı
Test Tipi

Açıklama

Varsayılan

Tür

Testi gerçekleştiren kullanıcı.
Hedef patojen veya test tipi.

Tüm kullanıcılar dahil edildi.
Tüm test tipleri dahil edildi

Liste
Liste

1. Kullanmak istediğiniz filtreleri seçtikten ve girdikten sonra, [Generate] ([Oluştur]) düğmesini tıklatın. Bir rapor oluşturmadan Başlangıç Sayfası'na
dönmek için [Cancel] ([İptal Et]) düğmesini de tıklatabilirsiniz. Bu sorgulamanın büyük miktarda veri taraması gerekir ve çok sayıda sonuç
getirebilir. Bu raporun oluşturulması ciddi zaman alabilir ve büyük miktarda bilgi üretebilir.
2. 3M Moleküler Tayin Yazılımı, ekranda görüntü için baskı önizleme oluştururken, bir yükleme göstergesi
bir örneği için Ek'e bakın.
3. Raporu yazdırmak için pencerenin üstündeki [Print] ([Yazdır]) simgesini

görüntüler. Bu raporun

tıklatın.

4. Test Kitleri raporunu kaydetmek için, [Export] (Dışa Aktar]) simgesini
tıklatın, ardından listeden bir dosya formatı seçin (Microsoft Excel,
Adobe PDF ve Microsoft Word). Windows Save As (Farklı Kaydet)iletişim penceresi açıldığında, dosyayı saklayacağınız bir klasör seçin ve [Save]
(Kaydet]) düğmesini tıklatın.

Bir Tamamlanan İşlemler raporunun oluşturulması
1. Kullanıcı tarafından iptal edilmeden veya bir hata nedeniyle durdurulmadan 75 dakikalık test döngüsünü tamamlayan tüm işlemleri listeleyen bir
Tamamlanan İşlemler raporu oluşturmak için, menü çubuğunda şunları seçin: Reports (Raporlar) ve ardından Completed Runs...
(Tamamlanmış İşlemler...) Ayrıca Başlangıç sayfasında Generate Reports (Rapor Oluştur) simgesinin yanındaki

Generate Reports

(Rapor Oluştur) öğesini veya Kenar çubuğu üzerindeki Generate Reports (Rapor Oluştur) simgesinin yanındaki
Generate Reports
(Rapor Oluştur) öğesini tıklatabilirsiniz.
2. Görüntülenen raporlar listesinden Completed Runs... (Tamamlanan İşlemler…) öğesini seçin.
3. Tamamlanan İşlemler raporu penceresi görüntülendiğinde, eklenecek tarih aralığını seçin ve kullanmak istediğiniz filtre parametreleri ile seçtiğiniz
filtre parametreleri değerlerini seçin.
a. Herhangi bir tarihte gerçekleştirilen test sonuçlarını eklemek için Tüm tarihler seçeneğini
belirleyin veya bir tarih aralığında gerçekleştirilen test sonuçlarını dahil etmek için Tarih
aralığı seçeneğini belirleyin. Tarih aralığı seçeneğini belirlerseniz, başlangıç ve bitiş
tarihlerini doğrudan yazarak veya takvimi kullanarak seçin. Varsayılan seçenek, geçen haftayı
içeren tarih aralığıdır.
b. Tamamlanan İşlemler raporu penceresindeki filtre parametrelerinin her ikisi de isteğe bağlıdır.
Açılır menüye tıklayın ve Tamamlanan İşlemler raporuna eklemek istediğiniz değeri seçin.
Varsayılan seçenekler, tüm kullanıcılar ve tüm cihazlardır.

Filtre
Parametreleri
Kullanıcı
Cihaz

Açıklama

Varsayılan

Testi gerçekleştiren kullanıcı
Testin gerçekleştirildiği cihazın seri numarası (bağlanan ve
bağlanmamış olan cihazlar listelenmiştir).

Tüm kullanıcılar dahil edildi. Liste
Tüm cihazlar dahil edildi
Liste
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1. Kullanmak istediğiniz filtreleri seçtikten ve girdikten sonra, [Generate] ([Oluştur]) düğmesini tıklatın. Bir rapor oluşturmadan Başlangıç Sayfası'na
dönmek için [Cancel] ([İptal Et]) düğmesini de tıklatabilirsiniz. Bu sorgulamanın büyük miktarda veri taraması gerekir ve çok sayıda sonuç
getirebilir. Bu raporun oluşturulması ciddi zaman alabilir ve büyük miktarda bilgi üretebilir.
2. 3M Moleküler Tayin Yazılımı, ekranda görüntü için baskı önizleme oluştururken, bir yükleme göstergesi
bir örneği için Ek'e bakın.
3. Raporu yazdırmak için pencerenin üstündeki [Print] ([Yazdır]) simgesini

görüntüler. Bu raporun

tıklatın.

4. Tamamlanmış İşlemler raporunu kaydetmek için, [Export] (Dışa Aktar]) simgesini
tıklatın, ardından listeden bir dosya formatı seçin
(Microsoft Excel, Adobe PDF ve Microsoft Word). Windows Save As (Farklı Kaydet)iletişim penceresi açıldığında, dosyayı saklayacağınız bir klasör
seçin ve [Save] (Kaydet]) düğmesini tıklatın.

Bir Denetim Günlüğü raporunun oluşturulması
1. Bir Denetim Günlüğü raporu oluşturmak için, menü çubuğunda Administration (Yönetim) öğesini ve ardından Denetim Günlüğü... öğesini
seçin. Denetim Günlüğü raporu sadece yönetici seviyesindeki kullanıcılar için mevcuttur. Bu tip olayların her meydana gelişi, denetim günlüğünde
kaydedilir:
•• Kullanıcı oturum açma/oturum kapatma.
•• Kullanıcı oluşturma, güncelleme ve silme.
•• Cihaz oluşturma, güncelleme ve silme.
•• Cihaz tanılama.
•• Cihaz bellenim güncellemesi.
•• Numune oluşturma, güncelleme ve silme.
•• Kit Lotu oluşturma, güncelleme ve silme.
•• İşlem oluşturma, güncelleme ve silme.
•• İşlem başlatma ve durdurma (otomatik olarak ve kullanıcı tarafından iptal edilen).
•• Rapor oluşturma.
2. Etkinlikler raporu penceresi görüntülendiğinde, eklenecek tarih aralığını ve eklemek istediğiniz
kullanıcıyı seçin.
a. Herhangi bir tarihte gerçekleştirilen test sonuçlarını eklemek için Tüm tarihler seçeneğini
belirleyin veya bir tarih aralığında gerçekleştirilen test sonuçlarını dahil etmek için Tarih
aralığı seçeneğini belirleyin. Tarih aralığı seçeneğini belirlerseniz, başlangıç ve bitiş
tarihlerini doğrudan yazarak veya takvimi kullanarak seçin. Varsayılan seçenek, geçen
haftayı içeren tarih aralığıdır.
b. Eklemek istediğiniz kullanıcıyı seçmek için kullanıcı açılır menüsüne tıklayın. Varsayılan
seçenek tüm kullanıcılardır.
3. Kullanmak istediğiniz filtreleri seçtikten ve girdikten sonra, [Generate] ([Oluştur]) düğmesini tıklatın. Bir rapor oluşturmadan Başlangıç Sayfası'na
dönmek için [Cancel] ([İptal Et]) düğmesini de tıklatabilirsiniz. Bu sorgulamanın büyük miktarda veri taraması gerekir ve çok sayıda sonuç
getirebilir. Bu raporun oluşturulması ciddi zaman alabilir ve büyük miktarda bilgi üretebilir.
4. 3M Moleküler Tayin Yazılımı, ekranda görüntü için baskı önizleme oluştururken, bir yükleme göstergesi
bir örneği için Ek'e bakın.
5. Raporu yazdırmak için pencerenin üstündeki [Print] ([Yazdır]) simgesini

görüntüler. Bu raporun

tıklatın.

6. Denetim Günlüğü raporunu kaydetmek için, [Export] ([Dışa Aktar]) simgesini
tıklatın, ardından listeden bir dosya formatı seçin
(Microsoft Excel, Adobe PDF ve Microsoft Word). Windows Save As (Farklı Kaydet) iletişim penceresi açıldığında, dosyayı saklayacağınız bir klasör
seçin ve [Save] (Kaydet]) düğmesini tıklatın.
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Kullanıcı Raporlarının Oluşturulması
Kullanıcılar raporu sadece yönetici seviyesindeki kullanıcılar için mevcuttur.
1. Etkin kullanıcıları listeleyen bir Kullanıcılar raporu oluşturmak için, menü çubuğunda Reports (Raporlar) öğesini ve ardından Users…
(Kullanıcılar...) öğesini seçin. Ayrıca Başlangıç sayfasında Rapor Oluştur simgesinin yanındaki

Generate Reports (Rapor Oluştur) öğesini

veya Kenar Çubuğu'nda Rapor Oluştur simgesinin yanındaki
Generate Reports (Rapor Oluştur) öğesini tıklatabilirsiniz.
2. Kullanıcılar raporu penceresi görüntülendiğinde, eklenecek tarih aralığını seçin. Herhangi bir tarihte gerçekleştirilen test sonuçlarını eklemek için
Tüm tarihler seçeneğini belirleyin veya bir tarih aralığında gerçekleştirilen test sonuçlarını dahil etmek için Tarih aralığı seçeneğini belirleyin.
Tarih aralığı seçeneğini belirlerseniz, başlangıç ve bitiş tarihlerini doğrudan yazarak veya takvimi kullanarak seçin. Varsayılan seçenek, geçen
haftayı içeren tarih aralığıdır.
3. Kullanmak istediğiniz filtreleri seçtikten ve girdikten sonra, [Generate] ([Oluştur]) düğmesini tıklatın. Bir rapor oluşturmadan Başlangıç Sayfası'na
dönmek için [Cancel] ([İptal Et]) düğmesini de tıklatabilirsiniz. Bu sorgulamanın büyük miktarda veri taraması gerekir ve çok sayıda sonuç
getirebilir. Bu raporun oluşturulması ciddi zaman alabilir ve büyük miktarda bilgi üretebilir.
4. 3M Moleküler Tayin Yazılımı, ekranda görüntü için baskı önizleme oluştururken, bir yükleme göstergesi
bir örneği için Ek'e bakın.
5. Raporu yazdırmak için pencerenin üstündeki [Print] ([Yazdır]) simgesini

görüntüler. Bu raporun

tıklatın.

6. Kullanıcılar raporunu kaydetmek için, [Export] ([Dışa Aktar]) simgesini
tıklatın, ardından listeden bir dosya formatı seçin (Microsoft Excel,
Adobe PDF ve Microsoft Word). Windows Save As (Farklı Kaydet)iletişim penceresi açıldığında, dosyayı saklayacağınız bir klasör seçin ve [Save]
(Kaydet]) düğmesini tıklatın.

Bir Cihaz Otomatik Kontrol Sonuçları raporunun oluşturulması
1. Cihaz otomatik kontrol sonuçlarını listeleyen bir Cihaz Otomatik Kontrol raporu oluşturmak için, menü çubuğunda şunları seçin: Reports (Raporlar)
ve ardından Instrument Self-Check Results... (Cihaz Otomatik Kontrol Sonuçları...) Ayrıca Başlangıç sayfasında Rapor Oluştur

simgesinin

Generate Reports (Rapor Oluştur) öğesini veya Kenar çubuğu üzerindeki Rapor Oluştur simgesinin yanındaki Generate Reports
yanındaki
(Rapor Oluştur) öğesini tıklatabilirsiniz. Cihaz Otomatik Kontrol raporu sadece yönetici seviyesindeki kullanıcılar için mevcuttur. Kullanıcının servis
verebileceği arızalar mevcut değildir. Bir cihaz otomatik kontrol testi başarısız olursa, onarım için cihazı 3M'e gönderin.
2. Cihaz Otomatik Kontrol Sonuçları raporu penceresi görüntülendiğinde, eklenecek tarih aralığını seçin ve kullanmak istediğiniz filtre parametreleri ile
seçtiğiniz filtre parametreleri değerlerini seçin. Herhangi bir tarihte gerçekleştirilen test sonuçlarını eklemek için Tüm tarihler seçeneğini belirleyin
veya bir tarih aralığında gerçekleştirilen test sonuçlarını dahil etmek için Tarih aralığı seçeneğini belirleyin. Tarih aralığı seçeneğini belirlerseniz,
başlangıç ve bitiş tarihlerini doğrudan yazarak veya takvimi kullanarak seçin. Varsayılan seçenek, geçen haftayı içeren tarih aralığıdır.
3. Kullanmak istediğiniz filtreleri seçtikten ve girdikten sonra, [Generate] ([Oluştur]) düğmesini tıklatın. Bir rapor oluşturmadan Başlangıç Sayfası'na
dönmek için [Cancel] ([İptal Et]) düğmesini de tıklatabilirsiniz. Bu sorgulamanın büyük miktarda veri taraması gerekir ve çok sayıda sonuç
getirebilir. Bu raporun oluşturulması ciddi zaman alabilir ve büyük miktarda bilgi üretebilir.
4. 3M Moleküler Tayin Yazılımı, ekranda görüntü için baskı önizleme oluştururken, bir yükleme göstergesi
bir örneği için Ek'e bakın.
5. Raporu yazdırmak için pencerenin üstündeki [Print] ([Yazdır]) simgesini

görüntüler. Bu raporun

tıklatın.

6. Cihaz Otomatik Kontrol raporunu kaydetmek için, [Dışa Aktar] butonuna
basın ve listeden bir dosya formatı seçin (Microsoft Excel, Adobe
PDF ve Microsoft Word). Windows Save As (Farklı Kaydet)iletişim penceresi açıldığında, dosyayı saklayacağınız bir klasör seçin ve [Save] (Kaydet])
düğmesini tıklatın.
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Bir Cihaz Sıcaklık Günlüğü raporunun oluşturulması
1. Tüm işlemler sırasında 5 saniyelik aralıklarla cihazın sıcaklık değerlerini listeleyen bir Sıcaklık Günlük raporu oluşturmak için, menü çubuğunda
şunları seçin: Reports (Raporlar) ve ardından Instrument Temperature Log... (Cihaz Sıcaklık Günlüğü...) Ayrıca Başlangıç sayfasında Rapor
Oluştur simgesinin yanındaki

Generate Reports (Rapor Oluştur) öğesini veya Kenar çubuğu üzerindeki Rapor Oluştur simgesinin yanındaki

Generate Reports (Rapor Oluştur) öğesini tıklatabilirsiniz.
2. Görüntülenen raporlar listesinden Cihaz Sıcaklık Günlüğü… öğesini seçin.
3. Cihaz Sıcaklık Ayrıntıları raporu penceresi görüntülendiğinde, eklenecek tarih aralığını seçin ve kullanmak istediğiniz filtre parametreleri ile seçtiğiniz
filtre parametreleri değerlerini seçin.
a. Herhangi bir tarihte gerçekleştirilen test sonuçlarını eklemek için Tüm tarihler seçeneğini belirleyin veya bir tarih aralığında
gerçekleştirilen test sonuçlarını dahil etmek için Tarih aralığı seçeneğini belirleyin. Tarih aralığı seçeneğini belirlerseniz, başlangıç ve
bitiş tarihlerini doğrudan yazarak veya takvimi kullanarak seçin. Varsayılan seçenek, geçen haftayı içeren tarih aralığıdır.
b. Cihaz Sıcaklık Günlüğü raporu penceresindeki filtre parametrelerinin her ikisi de isteğe bağlıdır. Açılır menüyü tıklatın ve
Cihaz Sıcaklık Günlüğü raporuna eklemek istediğiniz değeri seçin. Varsayılan seçenekler, tüm işlem kimlikleri ve tüm cihazlardır.
Filtre
Parametreleri
İşlem Kimliği
Cihaz

Açıklama

Varsayılan

Ayarlandığında işleme atanan kimlik (en eski işlemler öncelikli Tüm işlemler dahil edildi
olmak üzere, sadece tamamlanan işlemler listelenir).
Testin gerçekleştirildiği cihazın seri numarası (bağlanan ve
Tüm cihazlar dahil edildi
bağlanmamış olan cihazlar listelenmiştir).

Tür
Liste
Liste

4. Kullanmak istediğiniz filtreleri seçtikten ve girdikten sonra, [Generate] ([Oluştur]) düğmesini tıklatın. Bir rapor oluşturmadan Başlangıç Sayfası'na
dönmek için [Cancel] ([İptal Et]) düğmesini de tıklatabilirsiniz. Bu sorgulamanın büyük miktarda veri taraması gerekir ve çok sayıda sonuç
getirebilir. Bu raporun oluşturulması ciddi zaman alabilir ve büyük miktarda bilgi üretebilir.
5. 3M Moleküler Tayin Yazılımı, ekranda görüntü için baskı önizleme oluştururken, bir yükleme göstergesi
bir örneği için Ek'e bakın.
6. Raporu yazdırmak için pencerenin üstündeki [Print] ([Yazdır]) simgesini

görüntüler. Bu raporun

tıklatın.

7. Cihaz Sıcaklık Günlük raporunu kaydetmek için, [Export] ([Dışa Aktar]) butonuna
basın ve listeden bir dosya formatı seçin (Microsoft Excel,
Adobe PDF ve Microsoft Word). Windows Save As (Farklı Kaydet) iletişim penceresi açıldığında, dosyayı saklayacağınız bir klasör seçin ve
[Save] (Kaydet]) düğmesini tıklatın.
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Terimler ve Tanımlar
Aşağıdaki terim ve tanımlar, bu dokümanını genelinde kullanılır.
CSV

Virgülle Ayrılan Değerler – verilerin, genellikle bir virgül olmak üzere, sınırlayıcı bir karakter ile ayrıldığı
bir veri dosyası.

DB

Veritabanı

EULA

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

GUI

Grafik Kullanıcı Arayüzü

İşlem

Hedef patojenlerin varlığına yönelik bir test.

Kit Lotu

3M Moleküler Tayin Test kit kutusunda yer alan 3M üretim lot tanımlayıcısı

LED

Işık Yayan Diyot

LIMS

Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi

MC

Matris Kontrolü

MDS

Moleküler Tayin Sistemi

NC

Negatif Kontrol

Numune

Test için tedarik edilen bir gıda veya çevresel numune.

RAM

Negatif Kontrol

RC

Reaktif Kontrolü

RLU

Bağıl Işık Birimleri

SQL

Yapılandırılmış Sorgulama Dili

SRAM

Statik Rasgele Erişilir Bellek

USB

Evrensel Seri Veriyolu

58

TR (Türkçe)

Yönetici Görevleri
Veritabanının Yedeklenmesi
1. Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) uygulamasını açın ve SQLMDS sunucusuna bağlanın.

2. Nesne Gezgini pencere bölmesinde, Databases (Veritabanları) öğesini genişletin.

3. Databases (Veritabanları) öğesine sağ tıklayın, Tasks (Görevler) öğesini ve ardından Back Up… (Yedekle…) öğesini seçin.
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4. Hedef bölümünde, listelenen yedekleme konumunu vurgulayın ve varsayılan hedefi silmek için Remove (Kaldır) düğmesini tıklatın.

5. Yeni bir yedekleme konumu eklemek için, Add… (Ekle…) düğmesini tıklatın ve ardından Select Backup Destination (Yedekleme Hedefi Seç)
iletişim penceresinde […] düğmesini tıklatın.

60

TR (Türkçe)

6. Yedekleme hedefinizi seçin ve .bak uzantısı ile bir dosya adı girin. extension. Kolayca ayrımlarını yapmak için, herbir yedekleme dosyası için
benzersiz bir ad kullanın. [OK] ([Tamam]) düğmesini tıklatın ve ardından [OK] ([Tamam]) düğmesine tekrar tıklayın. NOT: Varsayılan yedekleme
hedefi, Microsoft SQL program klasöründedir. Dosyanın daha kolay kurtarılması için, bir USB flaş belleğe yedekleyin. (E:\ aşağıdaki ekran
görüntüsündeki sürücü konumudur).
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7. Yeni yedekleme hedefinin Destination (Hedef) bölümünde listelendiğini doğrulayın ve ardından işlemi başlatmak için [OK] (Tamam) düğmesini
tıklatın.

8. İlerleme, ekranın sol alt tarafında gösterilir. Onarım tamamlandığında, bir "başarılı" mesajı görüntülenir.

9. Yedekleme hedefinizi kontrol edip .bak uzantılı dosyanınmevcut olduğunu doğrulayın.
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Bir Yedekten Veritabanının Geri Yüklenmesi
Not: Veritabanı sürümü, yazılım sürümünden daha eski ise, aşağıdaki talimatları takip ederek veritabanını geriyükleyin ve ardından
3M Moleküler Tayin Yazılımı'nı tekrar yükleyin. Yükleme sırasında mevcut Mds veritabanının kullanıldığından emin olun.
1. Microsoft QL Server Management Studio uygulamasını açın ve SQLMDS sunucusuna bağlayın.

2. Nesne Gezgini öğesinde, Databases (Veritabanları) öğesini genişletin. Eğer bir Mds veritabanı mevcut ise, yedekle ve sonra sil. Mds veritabanına
sağ tıklayın, Sil öğesini seçin ve [OK] ([Tamam]) öğesini tıklatın. Ardından, Databases (Veritabanları) öğesine sağ tıklayın ve Restore
Database (Veritabanını Geriyükle) öğesini seçin.

3. To database: (Veritabanı'na:) alanında, "Mds" yazın.
4. Source for restore (Geriyükleme kaynağı) bölümünde, From device: (Cihazdan öğesini seçin:) […] düğmesini tıklatın.
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5. [Add] ([Ekle]) düğmesini tıklatın ve ardından, depolama konumunuzdan veritabanı yedekleme (*.bak) öğesini seçin. [OK] ([Tamam]) öğesini
tıklatın ve ardından [OK] ([Tamam]) düğmesine tekrar tıklayın.
Not: Bu görüntüde klasörlere gidilmesi zor olabilir. Eğer veritabanı sabit diskinizde ise C:\ sürücüsüne,veya bir USB flash belleğe, bu adımdan önce
kopyalayın. (E:\ aşağıdaki ekran görüntüsündeki sürücü konumudur).

6. Restore (Geri Yükle) kutusunu işaretleyin ve işlemi başlatmak için [OK] ([Tamam]) düğmesini tıklatın.
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7. İlerleme, ekranın sol alt tarafında gösterilir. Onarım tamamlandığında, bir “successful” ("başarılı") mesajı görüntülenir.

8.

Nesne Gezgini öğesinde, Databases (Veritabanları) öğesini genişletin. Mds (Mds) veritabanı listelenmelidir.
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Yazılımın Kaldırılması
Şu üç yöntemden birini kullanarak 3M Moleküler Tayin Yazılımı'nı kaldırabilirsiniz: Tüm Programlar menüsü, Uninstall.exe veya Denetim Masası.

Tüm Programlar Menüsü
Windows Masaüstü'nde Start (Başlat) öğesini tıklatın ve ardından All Programs (Tüm Programlar) öğesini seçin.
3M 'i seçin
3M Moleküler Tayin Sistemi'ni seçin
Kaldır öğesini seçin
3M Moleküler Tayin Sistemi'ni Kaldır Kaldır iletişim penceresi görüntülenir. Mevcut 3M Moleküler Tayin Sistemi veritabanını silme veya kaydetme
seçeneğine sahipsinizdir. Varsayılan seçenek, veritabanını kaydetmektir. Veritabanını silmek için, Veritabanı sil onay kutusuna tıklayın.
6. Yazılımı kaldırmak için [Uninstall] ([Kaldır]) düğmesini tıklatın veya kaldırma eylemini iptal etmek için [Cancel] ([İptal Et]) düğmesini tıklatın.

1.
2.
3.
4.
5.

Uninstall.exe
1. Gezinmek için Windows Explorer kullanın: C:\Program Files\3M\3M Molecular Detection System. Kurulum sihirbazı prosesi sırasında kurulum kök
dizini için varsayılan hedef klasörü seçmediyseniz, kurulum sihirbazı prosesi sırasında seçtiğiniz kurulum kök dizini için hedef klasöre gidin.
2. .exe Dosyasını Kaldır öğesine çift tıklayın
3. 3M Moleküler Tayin Sistemi'ni Kaldır Kaldır iletişim penceresi görüntülenir. Mevcut 3M Moleküler Tayin Sistemi veritabanını silme veya kaydetme
seçeneğine sahipsinizdir. Varsayılan seçenek, veritabanını kaydetmektir. Veritabanını silmek için, Veritabanı sil onay kutusuna tıklayın.
4. Yazılımı kaldırmak için [Uninstall] ([Kaldır]) düğmesini tıklatın veya kaldırma eylemini iptal etmek için [Cancel] ([İptal Et]) düğmesini tıklatın.

Denetim Masası
1.
2.
3.
4.

Windows Masaüstü'nde Start (Başlat) öğesini tıklatın ve ardından Control Panel (Denetim Masası) öğesini seçin.
Add or Remove Programs (Programlar Ekle veya Kaldır) öğesine çift tıklayın.
3M Molecular Detection System (3M Moleküler Tayin Sistemi'ni) seçin.
Change/Remove (Değiştir/Kaldır) öğesini seçin.
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5. 3M Moleküler Tayin Sistemi'ni Kaldır Kaldır iletişim penceresi görüntülenir. Mevcut 3M Moleküler Tayin Sistemi veritabanını silme veya kaydetme
seçeneğine sahipsinizdir. Varsayılan seçenek, veritabanını kaydetmektir. Veritabanını silmek için, Delete database (Veritabanı sil) onay
kutusuna tıklayın.
6. Yazılımı kaldırmak için [Uninstall] ([Kaldır]) düğmesini tıklatın veya kaldırma eylemini iptal etmek için [Cancel] ([İptal Et]) düğmesini tıklatın.

Kaldır Ekranı

3M Moleküler Tayin Cihaz Otomatik Kontrolü Çalıştırılıyor
Başlamadan önce
•• 3M Moleküler Tayin Cihaz Otomatik Kontrol otomatik olarak cihaz açıldığında başlar ve ayrıca yazılım kullanılarak da başlatılabilir. 3M, 3M Moleküler
••

••

••
••

Tayin Cihazını kullandığınız her gün Otomatik Kontrol yapılmasını önermektedir.
Otomatik Kontrol aşağıdaki testleri içerir:
–– Bellenim Geçerliliği
–– LED işlevi
–– Güç dağıtımı
–– Isıtıcı işlevi
–– Fotodiyot işlevi
–– Bellek bütünlük kontrolü
Arızayı önlemek için bir Otomatik Kontrol işlemini başlatmadan önce aşağıdakileri gerçekleştirin:
–– Takçıkar ısıtıcının doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun
–– 3M Hızlı Yükleyici Tepsisi'ni cihazdan çıkarın
–– Cihaz kapağını kapatın
Otomatik Kontrol'ün sonlanması için yaklaşık2 dk. Otomatik Kontrol sırasında, cihaz durum ışığı salınımları renklenir, güç ışığı bir süre kırmızı renkte
yanıp söner ve ardından tüm ışıklar kapanır.
Yazılımda Otomatik Kontrol başlat sonucu yakalamak isterseniz, cihazı bilgisayara bağlayın ve cihazı çalıştırmadan önce yazılımı açın.
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Bir Otomatik Kontrol İşleminin Başlatılması
1. Cihazı yeniden başlatın veya içeriğe duyarlı menüyü görüntülemek için yazılım durum çubuğundaki cihaz simgesini sağ tıklatın. Aynı zamanda,
cihaz sekmesini açmak için cihaz double-click the instrument icon (simgesine de çift tıklayabilirsiniz).
2. Otomatik Kontrol Başlat öğesini seçin
3. Cihaz simgesi beyaz renge dönüşecek ve Instrument Status (Cihaz Durumu) Diagnose (Tanıla) öğesine değişecektir. Cihaz sekmesinde Otomatik
Kontrol ilerleme çubuğunu görüntüleyebilirsiniz.
4. Otomatik Kontrol tamamlandığında, bir açılır bildirim mesajı görüntülenir ve sonucu gösterir (örn. başarılı veya başarısız). Aşağıdaki tabloda
gösterildiği gibi, cihaz durum çubuğu ve simgesi de sonucu gösterir:
Cihaz Durum Işığı

Cihaz Simgesi

Sonuç

Yoğun Turuncu veya Yeşil

Geçer

Yanıp Sönen Kırmızı

Başarısız
(Yanıp Sönüyor)

5. Bildirim mesajını reddetmek için [OK] düğmesini tıklatın veya özel testlerin sonuçlarını görüntülemek için [View Report] ([Raporu Görüntüle])
düğmesini tıklatın.
6. Reports (Raporlar) menüsünde Instrument Self-Check Results (Cihaz Otomatik Kontrol Sonuçları) öğesini seçerek geçmiş Otomatik Kontrol
sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bu kılavuzdaki Raporların Oluşturulması bölümüne bakın.
7. Otomatik Kontrol arızaları sorun giderme bilgileri için Sorun Giderme bölümüne bakın.

Hata Günlüğü Dosyasının Görüntülenmesi
3M Moleküler Tayin Yazılımı, sorun giderme yazılım hatalarına yardımcı olan bir hata günlüğü oluşturur. Yazılımda görüntülene hata mesajları, spesifik
hata ile ilgili daha fazla bilgi için bu dosyaya gönderilebilir. Bilgisayarda her kullanıcı için bu dosyanın bir kopyası mevcuttur ve her 3M Moleküler Tayin
Yazılımı işlemi sürecinde kullanılır. Dosya aşağıdaki klasörde konumlanmıştır:
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

Windows XP için Bellenimin Güncellenmesi
1. Bir 3M temsilcisi tarafından yönlendirilmedikçe cihaz bellenimini yükseltmeye çalışmayın. Cihaz performansını artırmak için bir bellenim yükseltimi
gerekli ise, bir 3M temsilcisi sizinle iletişime geçecek ve size yükseltmeyi içeren bir medya sağlayacaklardır.
2. Bellenim sürüm yükseltme dosyası firmware.bin 'i şuraya kopyalamak içinWindows Explorer kullanın. C:\Program Files\3M\3M Molecular Detection
System\Firmware\DFU folder. Bu, varsayılan kurulum Hedef klasörüdür. Yazılım yüklemesi sırasına farklı bir klasör seçerseniz, Firmware\Dfu
belirlediğiniz konumda bulunur. mevcut firmware.bin dosyasınıdeğiştirin.
3. firmware.bin dosyasını doğru klasöredoğru dosyaya kopyaladıktan sonra, yükseltme işlemine başlamalısınız. Bellenimi yükseltme Yönetici
kullanıcılarla sınırlıdır. Cihazın bağlam duyarlı menüsünden Upgrade firmware (Ürün yazılımını yükselt) öğesini tıklatarak veya cihaz
sekmesinden [Upgrade Firmware] ([Ürün Yazılımını Yükselt]) butonunu tıklatarak sürüm yükseltmeyi başlatabilirsiniz. Yükseltme işlemine
başladığınızda, cihaz bağlantısı sistemden mantıklı bir şekile kesilir ve cihaz simgesi durum çubuğunda görüntülenir.
4. Siyah bir Upgradelt komut penceresi açılır.
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Bellenim Kurulum Klasörü
5. Eğer bu bilgisayarı kullanırken ilk defa bellenim sürümünü yükseltecekseniz, şimdi Upgradelt penceresini simge durumuna küçültmeli ve
destekleyici aygıt sürücülerini yüklemelisiniz.
6. Yeni Donanım Sihirbazı Bulundu öğesi görüntülendiğinde, spesifik bir konum listesinden (Advanced (Gelişmiş)) Install (Kur) öğesini seçin.
7. Search for the best driver in these locations (Bu konumlardaki en iyi sürücü için) Search (Ara) öğesini seçin ve Include this location in
the search (Bu konumu aramaya dahil et onay kutusunu işaretleyin).
8. Yukarıdaki 2. adımda açıklanan Moleküer Tayin Sistem klasöründeki Dfu/Drivers klasör konumuna gözatın.
9. Sihirbaz sürücüleri yükledikten sonra, bilgisayar aygıt tanıma sürecini tamamlar ve size yeni aygıtın kullanıma hazır olduğunu bildirir.

Windows XP Bellenim Güncelleme Sürücü Kurulumu (1)
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Windows XP Bellenim Güncelleme Sürücü Kurulumu (2)

Windows XP Bellenim Güncelleme Sürücü Kurulumu (3)
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Windows XP Bellenim Güncelleme Sürücü Kurulumu (4)
10. Sürücü yüklendikten sonra, bilgisayarı yeniden başlatmak gerekiyor.
11. Yeniden başlattıktan sonra, yazılımı açın, cihaz simgesini sağ tıklatın ve Upgrade firmware (Ürün yazılımını yükselt) öğesini seçin.
12. Aşağıda gösterildiği gibi komut penceresine "Yes" veya "Y" girin. Yeni bellenim cihaza indirilir ve cihaz yeniden başlatılır ve bir otomatik kontrol
işlemi başlar.
13. Cihaz 3M Moleküler Tayin Yazılımı tarafından tanındı ve cihaz simgesi durum çubuğunda belirir. Cihaz simgesine vurgulanması, yeni bellenim
revizyon sayısını gösterir.
14. Cihaz tanınmazsa, bir hata meydana gelmiştir. Geri almak için, cihazı kapatın ve açın, ardından yükseltme işlemine baştan başlayın.

Upgradelt Komut Penceresi

Windows 7/Vista için Bellenimin Güncellenmesi
1. Bir 3M temsilcisi tarafından yönlendirilmedikçe cihaz bellenimini yükseltmeye çalışmayın. Cihaz performansını artırmak için bir bellenim yükseltimi
gerekli ise, bir 3M temsilcisi sizinle iletişime geçecek ve size yükseltmeyi içeren bir medya sağlayacaklardır.
2. Bellenim sürüm yükseltme dosyası firmware.bin 'i şuraya kopyalamak içinWindows Explorer kullanın. C:\Program Files\3M\3M Molecular Detection
System\Firmware\DFU folder. Bu, varsayılan kurulum Hedef klasörüdür. Yazılım yüklemesi sırasına farklı bir klasör seçtiyseniz, belirlediğiniz
konumda bu klasör bulunur. mevcut firmware.bin dosyasınıdeğiştirin.
3. Firmware.bin dosyasını doğru klasöredoğru dosyaya kopyaladıktan sonra, yükseltme işlemine başlamalısınız. Bellenimi yükseltme Yönetici
kullanıcılarla sınırlıdır. Cihazın bağlam duyarlı menüsünden Ürün yazılımını yükselt öğesini tıklatarak veya cihaz sekmesinden [Upgrade Firmware]
([Ürün Yazılımını Yükselt]) butonunu tıklatarak sürüm yükseltmeyi başlatabilirsiniz. Yükseltme işlemine başladığınızda, cihaz bağlantısı sistemden
mantıklı bir şekile kesilir ve cihaz simgesi durum çubuğunda görüntülenir.
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4. Siyah bir Upgradelt komut penceresi açılır.

Bellenim Kurulum Klasörü
5. Eğer bu bilgisayarı kullanırken ilk defa bellenim sürümünü yükseltecekseniz, şimdi Upgradelt penceresini simge durumuna küçültmeli ve
destekleyici aygıt sürücülerini yüklemelisiniz.
6. Otomatik kurulum hata verecek. Cihaz Yöneticisini açın, Cihaz Bellenim Yükseltme öğesini sağ tıklatın ve Sürücü Yazılımını Yükselt öğesini seçin.
7. Sürücü yazılımı için Browse my computer (Bilgisayarım'a gözat) öğesini seçin.
8. Browse (Gözat) öğesini tıklatın.
9. Yukarıdaki 2. adımda açıklanan Moleküer Tayin Sistem klasöründeki Dfu/Drivers klasör konumuna gözatın.
10. Bir Windows Güvenlik penceresi belirecektir. Install this software anyway (Yine de bu yazılımı yükle) öğesini tıklatın.
11. Sihirbaz sürücüleri yükledikten sonra, bilgisayar aygıt tanıma sürecini tamamlar ve size yeni aygıtın kullanıma hazır olduğunu bildirir.

Cihaz Yöneticisi
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Windows 7/Vista Bellenim Güncelleme Sürücü Kurulumu (1)

Windows 7/Vista Bellenim Güncelleme Sürücü Kurulumu (2)
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Windows 7/Vista Bellenim Güncelleme Sürücü Kurulumu (3)

Windows 7/Vista Bellenim Güncelleme Sürücü Kurulumu (4)
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Windows 7/Vista Bellenim Güncelleme Sürücü Kurulumu (5)
12. Sürücü yüklendikten sonra, aşağıda gösterildiği gibi komut penceresine "Yes" veya "Y" yazın. Yeni bellenim cihaza indirilir ve cihaz yeniden başlatılır
ve bir otomatik kontrol işlemi başlar.
13. Cihaz 3M Moleküler Tayin Yazılımı tarafından tanındı ve cihaz simgesi durum çubuğunda belirir. Cihaz simgesine vurgulanması, yeni bellenim
revizyon sayısını gösterir.
14. Cihaz tanınmazsa, bir hata meydana gelmiştir. Geri almak için, cihazı kapatın ve açın, ardından yükseltme işlemine baştan başlayın.

Upgradelt Komut Penceresi
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Cihazın Temizlenmesi ve Dekontamine Edilmesi
UYARI: Cihazı veya plakları kullanıyorken ya da cihazı temizliyorken ve dekontamine ediyorken, belirlenmiş laboratuvar uygulamalarını takip edin ve
uygun Kişisel Koruma Ekipmanı (PPE) giyin.
UYARI: Tehlikeli gerilim ile ilişkili riskleri azaltmak için, cihazı temizlemeden ve dekontamine etmeden önce daima cihazı kapatın ve priz bağlantısını
kesin.
Sıvı dökülmesi halinde cihazı derhal temizleyin ve dekontamine edin.
Cihazın dış yüzeylerini her ay düzenli olarak temizleyin.
Cihazın çi kısmını her ay düzenli olarak dekontamine edin

Dış yüzeylerin temizlenmesi
1. Gücü kapatın (1) ve ardından arka paneldeki güç kablosunu (2) ve USB kablosunu çıkarın.

2. Cihazın dış yüzeylerini hafifçe silmek için %1-5 (suda,v suda) çamaşır suyu çözeltisi ile hafifçe nemlendirilmiş tek kullanımlık bir havlu kullanın. Tek
kullanımlık havluyu, nemli olacak, ancak damlama yapmayacak şekilde sıkın. Dış yüzeyleri temizliyorken, güç kablosu bağlantısını ve USB kablosu
bağlantısını kesin.
3. DI su (distile su veya deiyonize su) ile prosedürü tekrar etmek için başka tek kullanımlık bir havlu kullanın.

İç kısmın dekontamine edilmesi
4. Cihaz kapağını kaldırmadan önce, kapak ısıtıcısının ve takçıkar ısıtıcının beş dakika soğumasına izin verin.
5. Cihaz kapağını kaldırın ve 3M Hızlı Yükleyici Tepsisi'ni (1) cihazdan çıkarın.

6. %1-5 (suda,Çamaşır suyunu hızlı yükleyiciye püskürtmek için %1-5 (v:v suda) çamaşır suyu çözeltisi kullanın.
7. Hızlı yükleyici tepsisinden çamaşır suyunu silmek için tek kullanımlık bir havlu kullanın.
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8. 3M Hızlı Yükleyici Tepsisi'ni durulamak için, 3M Hızlı Yükleyici Tepsisi'ni laboratuvardaki bir lavaboda musluktan akan su altına tutun.
9. 3M Hızlı Yükleyici Tepsisi'ni, en az bir saat hava ile kuruyabileceği bir bölgeye koyun.

10. Takçıkar ısıtıcıyı cihazdan çıkarın ve %1-5 (suda,v suda) çamaşır suyu çözeltisi kullanın.

11. Takçıkar ısıtıcıdaki çamaşır suyunu silmek için tek kullanımlık bir havlu kullanın.
12. Takçıkar ısıtıcıyı durulamak için, takçıkar ısıtıcıyı laboratuvardaki bir lavaboda musluktan akan su altına tutun.
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13. Kuruyana kadar, takçıkar ısıtıcıyı silmek için kuru tek kullanımlık bir havlu kullanın.

14. Takçıkar ısıtıcıdaki herbir yay pime (1) hafifçe bastırmak üzere kuru tek kullanımlık bir havlu kullanın.

15. Takçıkar ısıtıcıyı, en az bir saat hava ile kuruyabileceği bir bölgeye koyun.
16. Cihazın iç yüzeylerini hafifçe silmek için 1-5% (suda,v suda) çamaşır suyu çözeltisi ile hafifçe nemlendirilmiş tek kullanımlık bir havlu kullanın. Tek
kullanımlık havluyu, nemli olacak, ancak damlama yapmayacak şekilde sıkın.
17. DI su (distile su veya deiyonize su) ile prosedürü tekrar etmek için başka tek kullanımlık bir havlu kullanın.
18. Kuruyana kadar, cihazın iç yüzeylerini silmek için kuru tek kullanımlık bir havlu kullanın. Cihaz iç yüzeylerinin hava ile en az 1 saat kurumasına izin
verin. Cihazın en az 1 saat süreyle normal ortamda kurumasına izin verene kadar, güç kablosu ve USB kablosunu tekrar bağlamayın.
19. USB kablosunu (3) bağlayın, güç kablosunu (2) takın ve gücü (1) açın.

Servis amacıyla cihazın 3M'e yüklenmesi için ambalajlanması
UYARI: servis için cihazı göndermeden önce, daima temizleme ve dekontaminasyon prosedürünü takip edin.
1. Cihaz arka panelindeki on/off (açık/kapalı) anahtarını kullanarak 3M Moleküler Tayin Sistemi'ni kapatın.
2. USB kablosunu, cihazın arka panelinden (5) ve bilgisayarınızın USB 2.0 girişinden (6) çıkarın.
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3. Güç kaynağı kablosunu (1) AC güç prizinden (4) çıkarın, ardından güç kaynağı bağlantısının (2) 3M Moleküler Tayin Sistemi güç girişinden (3)
çıkarın.

4. 3M Moleküler Tayin cihazını, 3M Moleküler Tayin cihazının ulaştığı yükleme konteynerine ambalajlayın.
5. 3M Moleküler Tayin Sistemi ve aksesuarlarını yükleme konteynerine boşluk bırakmadan yerleştirmek için yükleme konteynerini kapatın.
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Sorun Giderme
3M Moleküler Tayin Cihazı Sorun Giderme
Sorun

Olası Neden

Çözüm

Takçıkar ısıtıcı, doğru şekilde
yerleştirilmemiş

Takçıkar ısıtıcıyı tekrar yerleştirin ve cihazı yeniden başlatın

Takçıkar ısıtıcı yakın bir zaman önce
temizlenmiş ve tam olarak kurumamış

Isıtıcının hava ile daha uzun bir süre kurumasına izin verin

İç Isıtıcı ve/veya Kapat Isıtıcı
testinde Otomatik Kontrol hata
verdi

Isıtıcı yaylı pimleri sıkılmamış

Pimleri dik duruma getirin

İç kabuktaki pim kafaları kirli veya
aşınmış

Pimleri temizleyin

İç Sıcaklık "NaN" gösterir

Yazılım ve cihaz uyumsuzdur

Cihazı yeniden başlatın

Otomatik Kontrol, Fotodiyotlar
testini geçemiyor

Otomatik kontrol sırasında cihaz kapağı
veya cihaz içindeki tepsi/tüpler açıktır

Kapağı kapatın, tepsiyi/tüpleri çıkarın ve Otomatik Kontrol
işlemini yeniden başlatın

Otomatik Kontrol Güç testini
geçemiyor

Güç bağlantıları sabit değil

Güç anahtarını kapalı konuma getirin, bağlantıları kontrol
edib ve anahtarı açık konuma getirin.

Otomatik Kontrol SRAM testini
geçemiyor

Bellek bozulması

Bellenimi tekrar yükleyin. Arıza devam ederse, onarım için
cihazı geri gönderin.

Cihaz, Isıt durumunda kalır
(turuncu durum ışığı)
İç Sıcaklık, - Sonsuz °C'yi
gösterir.

Otomatik Kontrol Bellenim
testini geçemiyor
Otomatik Kontrol Seri Numarası
testini geçemiyor

Bellek bozulması

Bellenimi tekrar yükleyin. Arıza devam ederse, onarım için
cihazı geri gönderin.

Sağlama toplamı uyumsuz
Geçersiz seri numarası

Bellenimi tekrar yükleyin. Arıza devam ederse, onarım için
cihazı geri gönderin.

Takçıkar ısıtıcı ve/veya Hızlı Yükleyici
Tepsisi doğru şekilde oturmamış

1. Cihazı yeniden başlatın. 2. Ana kapak butonunu ile
kapağı açamazsanız, cihazın altında yer alan acil durum
kapak açma işlemini uygulayın. Butonu kapatan vidayı
söktükten sonra deliğe ince bir cisim (örn., ataç) sokarak
butona basın. 3. Isıtıcı ve/veya tepsinin sağlam olduğunu
kontrol edin.

Solenoid arızası

1. Cihazı yeniden başlatın. 2. Ana kapak butonunu ile
kapağı açamazsanız, cihazın altında yer alan acil durum
kapak açma işlemini uygulayın. Butonu kapatan vidayı
söktükten sonra deliğe ince bir cisim (örn., ataç) sokarak
butona basın. 3. Kapağı açın, kapak kilit pimini aşağıda
tutun ve kapağı aç düğmesine basın. 4. Solenoid
çalışmazsa (tıklama sesi yok), cihazı onarım için geri
gönderin.

Kapak açılmıyor
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Sorun
Kapak kapalı kalmıyor

Durum çubuğu kapalı, ancak
güç ışığı yanıyor

Olası Neden

Çözüm

Mandal ve/veya iç kabukta debris

Mandal ve/veya iç kabuğu temizleyin

Solenoid açık konumda sıkışmış

Cihazı yeniden başlatın. Arıza devam ederse, onarım için
cihazı geri gönderin.

Cihaz Bekleme modundadır

Yazılımı kullanarak veya cihazı yeniden başlatarak Bekleme
konumundan uyanın

LED'ler çalışmıyor

Bir Otomatik Kontrol işlemi başlatın ve renk değişiklikleri
için durum çubuğunu takip edin. Kırmızı, yeşil ve mavi
renkler görmüyorsanız, onarım için cihazı geri gönderin.

Güç bağlantıları sabit değil

Güç anahtarını kapalı konuma getirin, bağlantıları kontrol
edib ve anahtarı açık konuma getirin.

Güç ışığı yanmıyor

Cihazı bilgisayara bağlayın, güç anahtarını açın ve
yazılımda cihaz durumunu kontrol edin

Cihaz açılmıyor

Sorun Giderme 3M Moleküler Tayin Yazılımı’nın Kurulumu
Sorun

Olası Neden

Çözüm

SQL Sunucu kurulumu sırasında, belli
bileşenlerin/bağlılıkların yüklenmediğini
ifade eden bir mesaj görüntülenir

Gerekli bileşen eksik

Özel bileşeni yükleyin

SQL Sunucu kurulumu sırasında, "SQL
Sunucu Kurulumu, bir Windows yükleyici
dosyası çalışıyorken bir hata meydana geldi"
mesajı görüntülenir

Çeşitli nedenler

İptal Et düğmesini tıklatın. Kurulum
bittiğinde bir hata mesajı görüntülenir.
Bilgisayarı yeniden yükleyin ve SQL Sunucu
kurulumunu yeniden başlatın.

SQL Sunucu kurulumunun sonunda hata

Çeşitli nedenler

SQL Sunucusu'nu yeniden başlatın ve yeniden
yükleyin.

Uygulama yönetici haklarına sahip değildir.

Kurulumu iptal edin, ardından 3M.Mds.exe
dosyasını sağ tıklatın ve Run as
administrator (Yönetici olarak çalıştır)
öğesini seçin.

SQL Sunucusu, sunucu adı hatalı

Genellikle "/SQLMDS"'yi takip eden yerel
bilgisayar adı olan doğru sunucu adını girin.
Bilgisayar adı, Windows işletim sistemindeki
Bilgisayar Özellikleri öğesinde bulunabilir.

Windows kullanıcı hesabının SQLMDS
sunucusuna erişim yetkisi yok

SQL Sunucu Yönetim Stüdyosu'nu kullanarak
Windows kullanıcı hesabının SQLMDS
sunucusuna erişimini sağlayın

Windows Vista veya 7 işletim sisteminde,
MDS uygulaması sırasında, "Yazdırılacak
dosyayı açma hatası" mesajı görüntülenir.

MDS uygulama kurulumu, Veritabanı
Bağlantı Ayarları ekranında "SQL Sunucusu
yok veya erişim reddedildi" mesajı
görüntülenir
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Sorun

MDS uygulaması açıldıktan sonra "Uygulama
dili başlatılması sırasında bir hata meydana
geldi. Lütfen veritabanı bağlantısını kontrol
edin."mesajı görüntülenir.

Olası Neden

Çözüm

SQL Sunucusu çevrimiçi değil

Sunucu durumunu kontrol etmek ve
sunucuyu başlatmak için SQL Sunucusu
Yapılandırma Yöneticisi'ni kullanın

Veritabanı doğru şekilde yüklenmemiş

MDS uygulamasını yeniden yükleyin

SQL Sunucusu doğru şekilde yüklenmemiş

SQL Sunucusu'nu yeniden yükleyin
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Sorun Giderme 3M Moleküler Tayin Yazılımı’nın Çalıştırılması
Sorun

Olası Neden

Çözüm

İçe aktar dosyası doğru dosya uzantısına veya
sınırlayıcı tipe sahip değil.

İçe aktarmak istediğiniz dosyayı eşleştirmek için İçe
ve Dışa Aktarma Seçenekleri'ndeki dosya uzantısı ve
sınırlayıcı tipini ayarlayın

İçe aktar dosyasındaki başlık satırlarının
sayısı, İçe ve Dışa Aktarma Seçenekleri'ndeki
ayarla eşleşmiyor

İçe aktarmak istediğiniz dosyayı eşleştirmek için İçe
ve Dışa Aktarma Seçenekleri'ndeki başlık satırları
sayısını ayarlayın

Satırdaki en son değerden sonra bile, boş
alanlar, CSV dosyalarındaki bir virgül ile
sınırlandırılmalıdır.

Not defterinde CSV dosyasını açın ve gerekli olan
yerlere virgüller koyun

Bir işlem kurulum dosyası içe
aktarıldıktan sonra, tanımlanması
gereken ilk sütundaki kuyucuklar
boştur

İçe aktar dosyasındaki başlık satırlarının
sayısı, İçe ve Dışa Aktarma Seçenekleri'ndeki
ayarla eşleşmiyor

İçe aktarmak istediğiniz dosyayı eşleştirmek için İçe
ve Dışa Aktarma Seçenekleri'ndeki başlık satırları
sayısını ayarlayın

Dosyadaki içe aktarma hatası,
"gereken izne sahip değilsiniz" diyor

İçe aktarma dosyası konumu, Windows 7'de
Program Dosyaları dizinine ayarlıdır

İçe ve Dışa Aktarma Seçenekleri'ne gidin ve içe
aktarma dosyası konumunu Belgeler Klasörü gibi
başka bir konuma ayarlayın

Veri İçe Aktar hatası "Geçersiz dosya
formatı" diyor

Veri dışa aktarma dosyası konumu,
Dosya dışa aktarmadaki hata, "gereken
Windows 7'de Program Dosyaları dizinine
izne sahip değilsiniz" diyor
ayarlıdır

İçe ve Dışa Aktarma Seçenekleri'ne gidin ve veri
aktarma dosyası konumunu Belgeler Klasörü gibi
başka bir konuma ayarlayın

İşlem kaydedilmemiş

İşlemi kaydedin

Cihaz Hazır konumunda değildir (yeşil durum
çubuğu)

İşlemi başlatmadan önce cihazın Hazır konumuna
gelmesine izin verin. Cihaz Bekleme modunda ise
(durumu çubuğu renksizdir), cihazı uyandırın.

Cihaz TestTamamlandı durumundadır (kırmızı
durum çubuğu)

Cihaz kapağını açın ve kapatın.

Numune Kimliği ve/veya Kit Lot
Numarası değerleri, Kurulum (Kılavuz)
veya Kurulum (Liste) sekmelerine
kaydedilmemiş

Gri açılır listede bir değer girmeye
çalışıyorsunuz. Alan liste modunda iken, yeni
değerler girilemez.

1. Alanı metin girişine (beyaz) değiştirmek için +
düğmesine tıklayın
2. Değeri yazın
3. Yeşil düğmeye tıklayın veya Enter tuşuna basın.

Kit Lot Numarası, Kurulum (Kılavuz)
veya Kurulum (Liste) sekmelerine
kaydedilmemiş

Aynı Kit Lot Numarası girmeye çalışıyorsunuz

Kit Lot Numarasını kontrol edin ve tekrar deneyin.
Kit Lot Numaraları benzersiz olmalıdır (örn., SAL ve
ECO kitleri aynı lot numarasına sahip olamaz).

Yeni bir işlemi başlatamıyor

Sıcaklık Hatası nedeniyle bir işlem
başarısız oldu

1.
2.
3.
4.

Sıcaklık hatası
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Tepsiyi cihazdan çıkarın
Takçıkar ısıtıcıyı yeniden oturtun
Bir Otomatik Kontrol gerçekleştirin
Bu hata nedeniyle, otomatik Kontrol veya ek
işlemler başarısız olursa, cihazı onarım için geri
gönderin.
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Sorun

Olası Neden

Çözüm

Cihaz Bağlantı Kesilmesi nedeniyle bir
işlem başarısız oldu

USB kablosu takılı değil

Cihaz USB bağlantısını kontrol edin

Güç kaybı

Cihaz gücünü kontrol edin

Rapor görüntüleyicide halihazırda bir rapor
açık durumda. Rapor görüntüleyici açıkken
ana yazılım ekranı kullanılamaz.

Windows Görev Çubuğu'ndaki simgeyi kullanarak
raporu açın. Rapor görüntüleyiciyi kapatın ve ana
yazılım ekranına dönün.

Yazılım bir tepki vermiyor veya
donmuş durumda

Ürün ve servis bilgileri için 3M ile iletişime geçin
1. www.3M.com/foodsafety websitesinde 3M Gıda Güvenliği ürün Bilgileri'ne gitmek için web tarayıcınızı kullanın
2. 3M Teknik Destek birimini arayın

3M Teknik Destek
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
1-800-563-2921

3M Europe and MEA
3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz - Strasse 1
D41453 Neuss/Germany
+49-2131-14-3000
49 2131 143000

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

Ticari Markalar
3M ve 3M Logosu, 3M'in ticari markalarıdır. Microsoft Windows XP, Microsoft Vista ve Microsoft Windows 7, Microsoft Corp. Şirketinin tescili ticari
markalarıdır.

Ek
Bu ek, 3M Moleküler Tayin Yazılımı tarafından kullanılan veya oluşturulan dosyaların örneklerini sunar.
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Örnek Raporlar
Example
Reports
Aşağıdaki
ekran görüntüsü,
3M Moleküler
Tayin
Yazılımı raporlarına
ait Software
örnekleri göstermektedir.
Bazıexamples
örnekler, tekrarlayan
bilgileri to
kaldırmak
The
following
shows examples
of 3M
Molecular
Detection
reports. Some
are shortened
removeiçin
kısaltılmıştır.information.
Geçerli tüm veriler
gösterilmiştir.
repetitive
All pertinent
data has been shown.

Arama Sonuçları
Search
Results
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Numuneler
SamplesRaporu
Report
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Test Kitleri
Assay
KitsRaporu
Report
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Tamamlanan
Raporu
Completedİşlemler
Runs Report
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Kullanıcılar
Raporu
Users Report
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Cihaz
OtomatikSelf-Check
Kontrol Raporu
Instrument
Report
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Cihaz
Sıcaklık Günlüğü
Instrument
Temperature Log
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Denetim
Günlüğü
Audit Log
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İşlem
RunDüzeni
Layout
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İşlem
ile)
RunRaporu
Report(etkinleştirilmiş
(with graphsgrafikler
enabled)

9494

(Türkçe)
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İçe Aktarma/Dışa Aktarma Dosyaları Örneği
Numune Virgülle Ayrılmış Değerler (.CSV) Dosyası
Aşağıdaki şekil, Numune tanımlamalarını içe aktarmak için kullanılabilen Virgülle Ayrılmış Değerler (.CSV) dosyası içeriğidir. Herbir satır, yeni bir Numune
tanımlamasıdır. Herbir satırdaki veri sıralıdır. Aralarında hiçbir şey olmayan iki ardışık sınırlayıcı, boş bir alanı gösterir. Aşağıdaki liste, ilk tanımlamada
belirtildiği gibi, Numune tanımlayıcı alanların konumunu, değerleri ile ilişkilendirir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Numune Kimliği
à Numune01,
Numune Tipi
à İşlenmiş (izin verilebilen değerler, bu kılavuzdaki Alanların Yapılandırılması bölümünde açıklanmıştır,
Açıklama
à Sığır Eti,
Ürün
à Franks,
Marka
à Marka X,
Lot Numarası
à 20110408-A,
Çizgi
à 5,
Müşteri
à Müşteri X.
Numune01, İşlenmiş, Sığır Eti, Franks, Marka X, 20110408-A, 5, Müşteri X
Numune02, Çevresel, Öğütücü A,,,,6, Müşteri Y
Numune03,,,,,,,

Virgülle Ayrılmış Değerler (.CSV) Dosyası İşlem Kurulumu

Aşağıdaki şekil, Numune, İşlem ve Kit Lotu tanımlamaları içe aktarmak için kullanılabilen Virgülle Ayrılmış Değerler (.CSV) dosyası içeriğidir. Veriler
sıralıdır. Aralarında hiçbir şey olmayan iki ardışık sınırlayıcı, boş bir alanı gösterir. Aşağıdaki liste, ilk tanımlamada belirtildiği gibi, İşlem, Numune ve Kit
Lotu tanımlayıcı alanların konumunu, değerleri ile ilişkilendirir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

İşlem Kimliği
Kuyucuk Kimliği
Test Tipi
Kuyucuk Tipi
Kuyucuk Yorumu
Tekrar test
Tekrar test İşlem Kimliği
Tekrar test Kuyucuk Kimliği
Kit Lot No
Son Kullanma Tarihi (Kit Lot)
Numune Kimliği
Numune Tipi
Tanım
Ürün
Marka
Lot No
Satır
Müşteri

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

04062001(2),
A1,
SAL (izin verilebilen değerler, bu kılavuzdaki Yeni İşlem bölümünde açıklanmıştır,
Numune (izin verilebilen değerler, bu kılavuzdaki Yeni İşlem bölümünde açıklanmıştır,
<blank>,
FALSE,
<blank>,
<blank>,
KitLot_SAL,
2012-12-31,
Sample01,
İşlenmiş (izin verilebilen değerler, bu kılavuzdaki Alanların Yapılandırılması bölümünde açıklanmıştır,
Beef,
Franks,
Brand X,
20110408-A,
5,
Customer X.
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04062011(2),A1,SAL,Numune,,Yanlış,,,KitLot_SAL,2012-12-31,Numune01,İşlenmiş,Sığır Eti ,Franks,Marka X, 20110408-A,5,Müşteri X
04062011(2),A2,MC,,,Yanlış,,,KitLot_MC,2012-12-31,Numune01,İşlenmiş,Sığır Eti ,Franks,Marka X,20110408-A,5,Müşteri X
04062011(2),B1,SAL,RC,,Yanlış,,,KitLot_SAL,2012-12-31,,,,,,,,
04062011(2),C1,SAL,NC,,Yanlış,,,KitLot_SAL,2012-12-31,,,,,,,,

Virgülle Ayrılmış Değerler (.CSV) Dosyası İşlem Sonuçları
Aşağıdaki şekil, Virgülle Ayrılmış Değerler (.CSV) dosyasına aktarılan bir İşlem sonuçları örneğidir. Aşağıdaki liste, ilk tanımlamada belirtildiği gibi,
tanımlayıcı alanları konumunu, değerleri ile ilişkilendirir. Aralarında hiçbir şey olmayan iki ardışık sınırlayıcı, boş bir alanı gösterir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

İşlem Kimliği
Kuyucuk Kimliği
Test Tipi
Kuyucuk Tipi
Kuyucuk Yorumu
Tekrar test
Tekrar test İşlem Kimliği
Tekrar test Kuyucuk Kimliği
Kit Lot No
Son Kullanma Tarihi (Kit Lot)
Numune Kimliği
Numune Tipi

04062001(2),
A1,
SAL (izin verilebilen değerler, bu kılavuzdaki Yeni İşlem bölümünde açıklanmıştır,
Numune (izin verilebilen değerler, bu kılavuzdaki Yeni İşlem bölümünde açıklanmıştır,
<blank>,
FALSE,
<blank>,
<blank>,
KitLot_SAL,
2012-12-31,
Sample01,
İşlenmiş (izin verilebilen değerler, bu kılavuzdaki Alanların Yapılandırılması bölümünde
açıklanmıştır,
Tanım
à Beef,
Ürün
à Franks,
Marka
à Brand X,
Lot Numarası
à 20110408-A,
Satır
à 5,
Müşteri
à Customer X.
Sonuç
à Positive
04062011(2), A1, SAL, Numune,,Yanlış,,,KitLot_SAL, 2012-12-31, Numune01, İşlenmiş, Sığır Eti, Franks, Marka X, 20110408-A, 5,
Müşteri X, Pozitif
04062011(2), A2, MC,,,Yanlış,,,KitLot_MC, 2012-12-31, Numune01, İşlenmiş, Sığır Eti, Franks, Marka X, 20110408-A, 5, Müşteri X, Valid
04062011(2), B1, SAL, RC,,Yanlış,,,KitLot_SAL,2012-12-31,,,,,,,,,Geçerli
04062011(2), C1, SAL, NC,,Yanlış,,,KitLot_SAL,2012-12-31,,,,,,,,,Geçerli
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
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Lisans sözleşmesi
Aşağıdaki hüküm ve koşullar, 3M Moleküler Tayin Sistemi'ni ve yazılım lisansını satın almanız için geçerlidir:
3M SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ
3M™ MOLEKÜLER TAYİN SİSTEM YAZILIMI
İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ ("SÖZLEŞME") SİZİN ("SİZ" ya da "KULLANICI") İLE 3M ŞİRKETİ ("3M") ARASINDA İŞBU BELGEDE TANIMLANAN
YAZILIMA ERİŞİMİNİZ VE YAZILIMI KULLANIMINIZ İLE İLGİLİ YASAL BİR SÖZLEŞMEDİR. İŞBU VESİLEYLE GÖRÜNTÜLENEN "KABUL EDİYORUM" DÜĞMESİNE
TIKLATMAK VE/VEYA YAZILIMI İNDİRMEK, YÜKLEMEK, KOPYALAMAK YA DA AKSİ TAKDİRDE KULLANMAK SURETİYLE İŞBU SÖZLEŞME İLE YASAL OLARAK BAĞLI
OLDUĞUNUZU KABUL EDERSİNİZ. İŞBU SÖZLEŞMEYİ BİR ŞİRKET YA DA TÜZEL BİR KİŞİLİK ADINA KABUL EDİYORSANIZ, SÖZ KONUSU TEŞEBBÜSÜ İŞBU SÖZLEŞME
İLE YASAL OLARAK BAĞLAMA YETKİSİNİ HAİZ OLDUĞUNUZU BEYAN VE TEKEFFÜL EDERSİNİZ VE BÖYLE BİR DURUMDA SÖZ KONUSU TEŞEBBÜS "SİZ", "SİZİN" VE
"KULLANICI" İBARELERİ İLE ANILIR. SÖZ KONUSU YETKİYİ HAİZ DEĞİLSENİZ YA DA İŞBU SÖZLEŞME İLE BAĞLI OLMAYI KABUL ETMİYORSANIZ, "KABUL
ETMİYORUM" DÜĞMESİNE TIKLATMALI, YAZILIMI YÜKLEMEMELİ, İNDİRMEMELİ, KOPYALAMAMALI YA DA AKSİ TAKDİRDE KULLANMAMALISINIZ VE 3M
MOLEKÜLER TAYİN SİSTEMİNİ İADE ETMEK ÜZERE 3M SATIŞ ACENTENİZ İLE İRTİBATA GEÇMELİ VE PARA İADESİNİ ALMALISINIZ.
1. LİSANS
Kullanıcının 3M'ye satın alma fiyatını ödemesi karşılığında 3M Kullanıcıya aşağıdakileri yapmak üzere münhasır olmayan ve devredilmeyen bir hak verir:
(a) 3M Moleküler Tayin Sisteminin içerdiği 3M Moleküler Tayin Yazılım programının kodunu sadece 3M Moleküler Tayin Sisteminin kullanımı ile bağlantılı
olmak üzere dahilen ve kendi işinde kullanmak ("Yazılım" olarak anılıp da 3M tarafından Kullanıcıya tüm Kullanıcı Belgeleri ve gelecekteki tüm
sürümleri, güncellemeleri ve geliştirmeleri dahil temin edilen yazılım); (b) Kullanıcının İşbu Sözleşmenin izin verdiği şekilde Yazılımı kullanımı için gerekli
olduğu takdirde Yazılımın bir yedek kopyasını yapmak; ve (c) sadece Kullanıcının dahili kullanımı için Kullanıcı Belgelerinin kopyalarını yapmak. Kullanıcı,
Yazılım ya da Kullanıcı Belgelerinin sair kopyalarını yapmamayı kabul eder. İşbu Sözleşmede yer alan hiçbir madde Kullanıcıya Yazılıma ilişkin herhangi
bir kaynak kodunu alma ya da kullanma hakkı vermez. İşbu Sözleşmenin amaçları dahilinde 3M Moleküler Tayin Sistemi, 3M Moleküler Tayin Sistem
Kullanıcı Kılavuzunda tanımlanan ("Kullanıcı Belgeleri") 3M Moleküler Tayin Enstrümanını, Yazılımı ve 3M tarafından tedarik edilen sair bileşenleri içerir.
2. MÜLKİYET.
Taraflar, Yazılımın 3M ve/veya lisans verenlerinin yegane ve münhasır mülkiyeti olduğunu kabul eder. Kullanıcı, Yazılımın veya Kullanıcı Belgelerinin
Kullanıcı tarafından oluşturulan her bir kopyasında 3M'nin telif ve mülkiyet hakları bildirilerini ve ayrıca Yazılım veya Kullanıcı Belgelerinde adı geçen
diğer tüm tarafların benzer uyarılarını da yeniden oluşturmayı kabul eder.
3. KULLANIMLA İLGİLİ KISITLAMALAR.
Kullanıcı söz konusu Yazılımı kiralamamayı, Yazılımın alt lisansını vermemeyi, satmamayı, kaynak koduna dönüştürmemeyi, Yazılımın kaynak kodunu
oluşturmamayı, Yazılımı değiştirmemeyi, Yazılım üstünde tersine mühendislik yapmamayı ya da Yazılımı aktarmamayı ya da başka bir dile çevirmemeyi
kabul eder. Kullanıcı Yazılımın kullanıcısının görebildiği ekran görüntüleri hariç Yazılımın hiçbir kısmını Kullanıcıdan başka bir tarafa ifşa etmemeyi ve
Kullanıcının şirketi dışında herhangi bir kişiye ağ aracılığıyla veya sair yollarla Yazılıma erişim sağlamamayı kabul eder.
4. SINIRLI GARANTİ
3M Gıda Güvenlik Donanımı ("Donanım") 3M Moleküler Tayin Sistem Cihazı, ve ilgili tüm yazılımları ve Kurulum ve Kullanıcı Kılavuzunda
("Kullanıcı Belgeleri") açıklanan 3M tarafından sağlanan tüm bileşenleri içerir.
SINIRLI GARANTİ VE SORUMLULUKTAN FERAGAT
3M, Donanımın gönderim tarihinden itibaren bir yıl boyunca Kullanıcı Belgelerine büyük oranda uygun şekilde işleyeceğini garanti etmektedir. İŞBU
GARANTİ AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA GEÇERSİZDİR: (A) DONANIM 3M TARAFINDAN YETKİLİ KILINMAYAN KİŞİLER TARAFINDAN ONARILIRSA; YA DA (B)
DONANIM DÜZELTİLİR, DEĞİŞTİRİLİR YA DA KÖTÜ KULLANILIRSA; YA DA (C) DONANIM, 3M TARAFINDAN DONANIM İLE BİRLİKTE KULLANILMAK ÜZERE TEDARİK
EDİLMEYEN ÜRÜNLER, GEREÇLER, BİLEŞENLER YA DA YAZILIM İLE BİRLİKTE KULLANILIRSA; YA DA (D) DONANIM YA DA BİR BİLEŞEN SAİR AMAÇLAR İÇİN
KULLANILIRSA (ÖRNEĞİN SAİR DEVRE KARTI YA DA YAZILIM İLE) YA DA (E) DONANIM, KULLANICI BELGELERİNE UYGUN OLARAK MUHAFAZA EDİLMEMİŞ YA DA
KULLANILMAMIŞSA. YASALAR TARAFINDAN YASAKLANMADIĞI SÜRECE İŞBU GARANTİ, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, TİCARİ ELVERİŞLİLİK ZIMNİ
GARANTİLERİ VE MUAMELE SÜRECİ YA DA İFA, TİCARİ ÖRF YA DA KULLANIMDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZIMNİ GARANTİ DAHİL ANCAK BUNLARLA
SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA TÜM SARİH YA DA ZIMNİ GARANTİLERİN YERİNE GEÇER. 3M YAZILIMIN HATASIZ ÇALIŞACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTEDİR.
Gönderimden sonra bir yıl içinde Donanım'ın yukarıda belirtilen açık garantiye uyumlu olmaması durumunda, 3M'in yegane sorumluluğu ve
Kullanıcı'nın yegane yasal çözümü, 3M'in seçimine göre şöyle olacaktır: 1) uygun olmayan bileşeni onarma veya değiştirme; ya da 2) satın alma
bedelinin geri ödenmesi.
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5. GİZLİLİK
Taraflar, Yazılım'ın ve işlevleri ve yetenekleri ile ilgili bilgilerin gizli olduğunu ve münhasıran 3M'nin sahip olduğu özel bilgiler ("Gizli Bilgiler") olduğunu
kabul ederler. Kullanıcı, Gizli Bilgileri saklı tutmayı ve işbu Sözleşme ile özellikle yetkili kılındığı durumlar hariç Gizli Bilgileri kullanmamayı ya da ifşa
etmemeyi kabul eder. Kullanıcı, Gizli Bilgilerin ifşasını sadece işbu Sözleşme ile izin verildiği şekilde Yazılımın kullanımı ile doğrudan ilgili olan ve Gizli
Bilgilerin gizliliğini korumayı kabul eden görevlileri, çalışanları ve aracıları ile sınırlandıracağını kabul eder. Söz konusu Gizli Bilgiler herkese açıksa veya
Kullanıcının hatası olmaksızın herkese açık hale gelirse ya da söz konusu bilgileri 3M'den almadan veya işbu Sözleşme kapsamında geliştirmeden önce
Kullanıcının bu tür bilgilere zaten sahip olması halinde Kullanıcı herhangi bir Gizli Bilgiyi saklı tutmak zorunda olmayacaktır. Kullanıcı'nın bu Bölüm 5
kapsamındaki yükümlülükleri, işbu Sözleşme'nin sona ermesi veya feshedilmesinden sonra 5 yıl devam edecektir.
6. SINIRLI SORUMLULUK
KANUN TARAFINDAN YASAKLANMADIKÇA 3M SÖZ KONUSU HASARLARA İLİŞKİN OLASILIKTAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA BİLE, ÖRNEĞİN KAYBEDİLEN
KAZANÇLAR, TİCARİ YATIRIMLAR YA DA FIRSATLAR DAHİL HİÇBİR SAİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, NETİCE KABİLİNDEN, TALİ YA DA ÖZEL HASAR İÇİN KULLANICI
YA DA DİĞERLERİNE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR. Taraflar 3M'in Kullanıcı'ya olan tüm sebeplerle oluşan doğrudan zararlar için toplam kümülatif
sorumluluğunun Yüz Amerikan Doları veya Donanım için ödenen bedelden hangisi yüksekse bunu aşmayacağını kabul etmektedir. BAZI DEVLET YA DA
ÜLKELERDE YUKARIDA BELİRTİLENLERDEN FARKLI SORUMLULUK HAKLARI GEREKTİREN YASALAR OLABİLİR. Söz konusu devlet ya da ülkelerde asgari talep
edilen sorumluluk koşulları geçerli olacaktır.
Hizmet talep etmek için hizmet merkezinden bir İade edilen Malzeme Yetki Belgesi (RMA) numarası talep etmeniz gerekmektedir. Lütfen
1-800‑328‑1671'i arayınız.
7. FESİH
İşbu Sözleşme (a) Kullanıcının işbu Sözleşmenin bir hükmünü esaslı olarak ihlal etmesi ve ihlale ilişkin olarak 3M'den yazılı bir ihbarı tesellüm
etmesinden itibaren 30 gün içerisinde söz konusu ihlali giderememesi halinde; ya da (b) Kullanıcının Yazılımı kullanmayı durdurması halinde sona erer.
Bu Sözleşme'nin herhangi bir nedenle feshedilmesi durumunda, Kullanıcı kendi sahipliğinde veya kontrolünde bulunan tüm Yazılım kopyalarını 3M'ye
iade edecektir.
8. SÖZLEŞMEYİ İHLAL
3M, Kullanıcı aleyhine açılıp da Yazılımın bir Birleşik Devletler patent ya da telif hakkını ihlal ettiğini iddia eden herhangi bir dava ya da talebe karşı
masrafı kendisine ait olmak üzere savunma yapabilir ve 3M'nin söz konusu talebe ilişkin olarak derhal yazılı olarak ihbar edilmiş olması şartıyla ve talebe
karşı savunma yapmak ve talebi halletmek üzere münferit yetki ve makul desteğin verilmesi şartıyla nihai olarak hükmedilen tüm masraf ve zararları
öder. Talebin savunulması ya da hallinde 3M, Kullanıcı için yazılımı kullanmaya devam etme hakkını elde edebilir, Yazılımın artık ihlal edici olmayacağı
şekilde Yazılımı yenileyebilir ya da değiştirebilir ya da 3M'in takdirine göre söz konusu çözüm yolları makul bir şekilde mevcut değilse, amorti edilmek
suretiyle Kullanıcıya bir kredi verir ve iadeyi kabul eder. İddia edilen ihlal Yazılımın 3M tarafından üretilmeyen sair yazılım ya da aygıtlar ile bağlantılı
olarak kullanımı ya da satışına dayanıyorsa ya da 3M tarafından yazılı olarak yetkili kılınmamış bir şekilde Yazılımın kullanımı ya da Yazılımda
değişikliklere dayanıyorsa, 3M'nin hiçbir sorumluluğu olmaz. Bu, üçüncü tarafların iddia ettiği patent veya telif hakkı ihlalleriyle ilgili olarak 3M'nin
Kullanıcı'ya karşı tek yükümlülüğüdür.
9. TAZMİN
Kullanıcı; 3M'i, görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını, aracılarını, bağlı iştirak ve bağlı ortaklıklarını ve bunların halefleri ile temlik alanlarını ("Tazmin
edilenler") makul vekalet ücretleri ve yargılama giderleri dahil aşağıdakilerden kaynaklanan iddia, sorumluluk, kayıp, hasar, ipotek, hüküm, yükümlülük,
para cezası ve masraf için tazmin etmeyi ve bunlardan zarar görmemesini sağlamayı kabul eder: (a) Kullanıcının işbu Sözleşmeyi ihlali; (b) Kullanıcının
3M Moleküler Tayin Sistemi ve Yazılımı kullanımı; (d) 3M Moleküler Tayin Sistemi ve Yazılımı Kullanıcı Belgelerine uygun bir şekilde yüklemek, kullanmak
ve muhafaza etmekteki başarısızlığı ve (c) Kullanıcının ABD Gıda ve İlaç Kurumu tarafından duyurulan kural ve talimatlar dahil ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere geçerli mevzuat ve düzenlemelere uymaktaki başarısızlığı.
10. TEMLİK
Kullanıcı, 3M'nin önceden yazılı izni olmaksızın işbu Sözleşmeyi ya da işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir menfaati temlik edemez ve bu konuda
herhangi bir teşebbüs geçersizdir.
11. BÜTÜN SÖZLEŞME
Kullanıcı işbu Sözleşmenin konusu itibariyle 3M ile Kullanıcı arasındaki bütün sözleşme metni olduğunu kabul eder. İşbu Sözleşme, bahsi geçen konuya
ilişkin olarak 3M ile Kullanıcı arasında daha önce yapılmış tüm sözlü veya yazılı anlaşmaları ve diğer iletişimleri ilga eder. İşbu Sözleşmenin herhangi bir
hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz veya icra edilemez olduğuna kanaat getirilirse, söz konusu hükmün işbu Sözleşmeden çıkarıldığı
kabul edilecek ve geride kalan hükümler tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.
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12. HÜKÜMET KULLANIMI
İşbu Madde işbu Yazılımın ABD Federal Hükümeti tarafından ya da ABD Federal Hükümeti yararına veya ABD Federal Hükümeti ile yapılan herhangi bir
sözleşme, verme, işbirliği anlaşması, diğer bir muamele ya da diğer anlaşmalar uyarınca ABD Federal Hükümeti için çalışan herhangi bir ana yüklenici
veya alt yüklenici (herhangi bir seviyede) tarafından edinildiği tüm durumlar için geçerlidir. İşbu Yazılımı teslim almayı kabul etmek suretiyle Birleşik
Devletler Federal Hükümetinin işbu vesileyle söz konusu tedarik için uygulanabilir edinme veya mali destek düzenlemeleri anlamı dahilinde işbu
Yazılımın "ticari" bilgisayar yazılımı niteliğinde olduğunu kabul ettiği varsayılır. Hükümet'in bu Yazılım'ı kullanması ve ifşa etmesi ile ilgili olarak bu
lisansın şartları ve koşulları geçerli olacak ve tüm çelişkili akit şart ve koşullarını hükümsüz kılacaktır. İşbu lisansın Hükümetin gereksinimlerini
karşılamada başarısız olması ya da Federal mevzuata aykırı olması durumunda Birleşik Devletler Federal Hükümeti işbu Yazılımı kullanılmamış olarak
3M'e iade etmeyi kabul eder. Geçerli FAR ve DFARS Klozları. İşbu Sözleşmenin yürürlük tarihi itibariyle geçerli olan FAR 52.212-4, "Sözleşme Koşul ve
Şartları - Ticari Öğeler" ve FAR 52.212-5, "Yasalar veya Kararnameleri Uygulamak için Gerekli Olan Sözleşme Koşul ve Şartları – Ticari Öğeler," işbu
vesileyle atıfta bulunulmak suretiyle kapsama dahil edilmiş ve işbu Sözleşmenin bir parçası haline gelmiştir. İşbu Sözleşme Savunma Bakanlığı ile
akdolunmuşsa, işbu Sözleşmenin yürürlük tarihi itibariyle geçerli olan DFARS 252.212-7001, "Ticari Öğelerin Savunma İktisapları için Geçerli Olan Yasalar
veya Kararnameleri Uygulamak için Gerekli Olan Sözleşme Koşul ve Şartları" da işbu vesileyle atıfta bulunulmak suretiyle kapsama dahil edilmiş ve işbu
Sözleşmenin bir parçası haline gelmiştir.
13. TABİ OLUNAN HUKUK
İşbu Sözleşme Minnesota Eyaleti'nde akdedilen ve ifa edilen sözleşmeler için uygulanan Minnesota Eyaleti yasalarına uygun olarak yorumlanacaktır. İşbu
Sözleşmeden doğan veya işbu sözleşmeyle ilgili tüm yasal işlemler, özel olarak Ramsey County, Minnesota'da bulunan eyalet ve federal yetkili
mahkemelerinde açılacak ve Kullanıcı söz konusu mahkemelerin özel yargı yetkisini gayri kabili rücu olarak kabul edecektir. İşbu Sözleşme, 1980 tarihli
Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması hükümlerine tabi olmayacaktır.
3M Moleküler Tayin Sistemini kullanmak için Sözleşme koşullarını kabul etmelisiniz. Koşulları kabul etmeyi istemiyorsanız, sistemi iade etmek ve para
iadesi almak için lütfen 3M satış acenteniz ile iletişime geçin.
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