PORTAL WEB RAPORLAMA SİTEMİ KULLANIM REHBERİ (Rev-08)

8. REVİZYON Açıklaması: Numne giriş sistemi aşağıdaki şeilde güncellenmiştir.

Analyte Entry seçeneğine girilir.

-

Amend your laboratory screening profile +/ Analytes
No Analytes

Çıkan sayfada
işarerlenir.

Örnek Kodu ( Örnek 10 ) seçilir. Çıkan Listeden hangi parametrler girilecekse
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ENTER YOUR RESULT seçilerek giriş sayfasına dönülüp ENTER RESUL a girilince örnek 10 için
seçilen parametrelr aşağıdaki gibi şlistelenir. Buradan sıra ile tüm parametrelerin değerleri girilir.
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-

Amend your laboratory screening profile +/ Analytes

No Analytes OLDUĞUNDA SONUÇ GĠRĠLMEK

-

ĠSTENDĠĞĠNDE AġAĞIDAKĠ HATA OLUġUR. Bu durumda +/ Analytes a girilip screening profile
sayfasından
numune kodu ve ona ait parametreler yukarıda açıklandığı gibi seçildikten sonra giriĢ
yapılmalıdır.

8. revizyon sonu

1-Kayıt olma ve şifre tanımlama: http://www.lgcpt.com/default.aspx

web adresine girilir.

Ana sayfada LGC tarafından verilen lab ID ile kullanıcı ası ve şifre tanımlamak için Don’t have an
Account seçilir.
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3- Çıkan aşağıdaki sayfaya ÖRNEKLE BİRLİKTE GÖNDERİLEN Lab ID ( AQXXXX) başvuru formunda
verilen mail addesi ve diğer bilgiler girilir. Kendiniz için kullanıcı adı ve şifre tanımlanır. (aşağıdaki
pencere)

4-Kullanıcı tanımlandıktan sonra kullanıcı bilgileri ile aşağıdaki giriş sayfasından programa giriş yapılır.

5. Yeni kullanıcı eklemek için Manage User sayfasından Add New User seçeneği seçilerek çıkan
sayfaya kullanıcı bilgileri tanımlanır. Kullanıcı olarak Manager veya Analyst seçilebilir. Her ikisinin
yetkileri farklıdır.
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5-Bölgesel ayarlar için basamak olarak (.) veya (,) kullanacağınızı ve Time Zone olarak
İstanbul olan bölgeyi seçin.

listeden

5- Sonuç girmek için Submit Result sayfasına girin. Katıldığınız turu seçip ENTER Results a girin.
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6- Sonuçlar iki şekilde girilebilit.
toplu olarak seçilip girilebilir.

Tek tek parametre seçilerek girilebilit. Veya tüm test sonuçları

6a- Tek sonuç girmek için çıkan Listeden (örnek 1H) hangii parametreleri girecekseniz onu seçin. (
Örnek 1H Ca)

6b Sonuçların toplu girilmesi için test ismi seçilince ( örnek: 10 Nutritients ) toplu parametre
listesi ekrana gelir. Sırayla tüm parametreler girilir.
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AQUACHECK ÖRNEK SONUÇLARI TOPLU GİRİŞ
Bir test örneğine ait tüm sonuçları girmek için aşağıdaki yol izlenenmelidir.
1- Sonuç girmek için Submit Result sayfasına girin.
Katıldığınız turu seçip örnek üzerine
NUTRİTİENT üzerine BASARSANIZ TOPLU GİRİŞ SAYFASI GELİR.
Tüm analiz sonuçlarını doldurduktan sonra SAVE ile saklanır.
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10-

.
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7-Çıkan Listeden sırasıyla Analyst,
Method,
Nominate Result sütunu işaretlenir. (  )

Result, Unit sütunları seçilerek bilgiler girilir.

Dikkat: Nominate Result seçeneği mutlaka bir sonuç için işaretlenmelidir.
Analist sütunundan Analist ismi seçilince bu kişinin sonucunun laboratuar sonucu olarak kabul
edilmesi için mutlaka Nominate result kutucuğu işaretlenmelidir.
Analyst sütunundan spesifik Analist seçilmeyip Lab Result seçilirse Nominate result seçeneği
otomatik olarak işaretlenir.
10 adet Analyst sonuç girebilir.

Hangi sonucun Go tuşuna basılarak bir sonraki parametre için aynı bilgiler girilir. Girildikten sonra
UPDATE yapılır. Sonra bir sonraki parametre için NEXT anayte seçilip parametreleri aynı şekilde
girilip ve UPDATE tuşuna basılır. Bu şeklde tüm parametreler girildikten sonra tamamını liste olarak
görmek için View Submitted Results ‘ e basılır. Sonuçları bilgisayarda saklamak için SAVE
CSV tuĢuna basılır.

AQUACHECK e göndermek için Commit All Result tuĢuna basılır. Commit All result ile
gönderilen sonuçlarda
Round kapanana kadar değiĢiklik yapılabilir. Yalınız her
değiĢiklikten sonra tekrara Commit All result yaparak gönderilmelidir.
Uyarı: Girilen bilgileri Wiew Submitted result sayfasında kontrol ettikten sonra değişikliği
EDİT seçeneğinden düzeltip UPDATE edilmesi gerekir. Veya tamamen DELETE ile
silinebilir. Tüm kontrolleri ve değişiklikleri bu aşamada yapıp sonra View a summary of your
result sayfasına geçilmesi h-gerekir.
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8- Girilen tüm sonuçların View a summary of your result sayfasında görünür. Burada son
kontroller yapıldıktan sonra Commit All Result seçeneği ile AQUACHECK’ e kayıt edilir.

Bilgisayarda saklamak için her sonucu ayrı ayrı EXport CSV yapınca sonuçlar CSV formatında aşağıda
örnekte görüldüğü gibi saklanır.

Lab ID

Analyst Method
Flame
AQ1993
AAS

Result Uncertainty
45.5

0.4

Unit

Analysis
Date

mgK/L 18-May-09
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Lab
Result
Yes

Comments Committed
No

