Kimyagerler / Eczaneler için Veri Kaydedici

Tüketim için ürünlerin artan çeşitliliği, örneğin gıda ya da çeşitli haplar, aşı ve
ilaç sorunu ile daha fazla ve güncel olur. Günümüzde eczaneden herhangi bir
hapı bulmak mümkün ama önemli olan gerçekten yardımcı ve müşterinin
ihtiyaçlarına uygun olmasıdır.
Doğru saklama, eczane sahipleri ve işçileri tarafından göz ardı edilemeyecek en
önemli koşullardan biridir. Mal teslim edilene kadar ilaçların son kullanma
tarihinden önce etkinliğini kaybetmemesi için gerekli sıcaklık ve nem seviyesini
koruyup gerekli ortamı sağlamak personelin görevidir.
Veri Kaydedici bu soruna çözüm sunan bir cihazdır. Küçük, karmaşık olmayan
cihaz depo ve buzdolaplarının içindekileri
mikro kontrol yeteneğine sahiptir. Cihaz
odanın ya da buzdolabının içine monte
edilebilir ve hangi ölçülerin alınması
gerektiği kullanıcı tarafından ayarlanıp
işlem başlatılabilir. Çoğu modelde otomatik
çalışır ve güç kaynağı kesilmesi durumunda
ölçümlerin yanlış olması gibi bir tehlike söz
konusu değildir. Bellek kapasitesi bir süre
veri saklamak için yeterince büyüktür.

Bilgisayara veri aktarma özelliği sayesinde bütün veriler bilgisayarda kolayca
okunabilir. Eczacıların depolarında sıcaklığı ve nem seviyesini sabit tutmak için
veri kaydediciyi kullanabilirler.
Veri kaydediciler kesinti olmadan, belirli bir süre boyunca mümkün olan mikro
izlemeyi yapar ve insanların dikkatsizlik veya eksikliği sonucunda meydana
gelen hata riskini azaltır. Tüm veriler ekranda gösterilir ve daha sonra bir grafik
veya metin belgesi olarak görülebilir.
Sonuç bellidir: veri Kaydedicisi uygulaması eczane sahibi için büyük bir
yardımcıdır, durum belirli bir düzeyinin ötesine giderken (çok düşük veya çok
yüksek sıcaklıklar, nem seviyesinin değişmesi vb.) gösterge verir, eğer ilaçlar ve
tüm hazırlıklar mükemmel bir durumda ise kesinlikle eczane imajını iyileştirir,
sisteme dâhil uzaktan birkaç buzdolabı izlemek için yardımcı olur, örneğin, tüm
(veya bir kaç) depo kontrolünü yürütmek için yardımcı olan farklı kaydediciler,
gelen verileri toplar.
Büyük bir alanı kontrol etmek zorunda olmayanlar için USB çubuk çok uygun bir
versiyondur. Ayarlaması düzenli çubuktan daha kolaydır.
Veri kayıt cihazı çok küçük boyutu sayesinde olası küçük alanları, geniş hafıza
kapasitesi, şarj edilebilir batarya, zehirli olmayan maddeli gövde sayesinde
eczaneler, ecza depoları, laboratuvarlar vb. için mükemmeldir.

Veri
kaydedici
tüm
mevcut
normlar
ve
düzenlemeler ile uyum
içinde
çalışmak
için
yardımcı olur. Dünyaca
ünlü dönem HACCP, iyi
üretim uygulamaları, ilaç
ile
uğraşan
herkes
tarafından bilinir. Sadece
mevcut standart değil
ama bir temeldir.

Bu ve benzer programlar tarafından yapılan düzenli kontrollerin ve denetimlerin amacının
koşulları çeşitli tıbbi hazırlıkları üretici veya distribütör bakımını kontrol etmek içindir.

Veri kaydedici kesinlikle kendini çabuk amorti eden, uzun süreli ve başarılı bir cihazdır.

