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Reservrutinen används enbart för att kunna läsa och/eller skriva ut administreringsscheman vid
serverhaveri, strömbortfall eller nätproblem.
Reservrutinen installeras på en dator i verksamheten. Datorn ska vara igång dygnet runt och
automatisk omstart av datorn sker kl 06.00 varje dag. Programmets syfte är endast att regelbundet
(var 10:e min) hämta färdiga databasfiler (packade och krypterade) från servern samt dagligen ta ner
inställningar såsom behörigheter, regimer och funktionsuppdateringar.
De filer som hämtas från servern bestäms av vilka enheter som är angivna som inställning i
programmet. Användarens enhetstillhörighet styr också vilka enheters databasfiler som kan packas
upp och dekrypteras.
Användande och regelbunden kontroll av reservrutinen
Användande av reservrutinen och/eller utskrift av administreringsscheman sker endast om ordinarie
driftsmiljö inte fungerar eller för att kontrollera att reservrutinen fungerar.
OBS Dator med reservrutin installerad ska vara igång dygnet runt!
En gång i veckan gör verksamheten en test av reservrutinen genom att administreringsschema för en
patient skrivs ut och jämförs med administreringsschemat i driften.
Starta reservrutinen från ikon på skrivbordet eller från Windows startmeny.
Logga in i på vanligt sätt dvs med lösenord eller med SITHS-kort. Vid behov byt enhet.
Reservrutinen ger endast läsbehörighet och loggning av läsningen görs. Nedan bild erhålls.

Senaste synkningen visas i rutan uppe till höger.
För att använda/kontrollera reservrutinen följer användaren instruktionerna under Gör så här.
Genom att klicka på knappen: Inställningar kan användaren se specifikt vilka enheter som blivit
synkade och när.

Enhetsinställning
Detta görs endast en gång per installation av reservrutinen. OBS på åldersutbyte av dator som har
reservrutinen installerad.
Starta reservrutinen från ikon på skrivbordet eller från Windows startmeny.

För att göra enhetsinställningarna klicka på Inställningar och följande bild erhålls:

(Innehållet i rutorna kan vara annat än i bilden)
Bläddra mellan de olika grupperna av enheter, F7-bakåt och F8-framåt.
Välj rätt grupp, tex Onkologi Lund.
Klicka på knappen nere till höger och ange koden ansvar.
Starta om datorn för att få enhetsinställningarna att gälla.
Om två olika reservdatorer ska ladda ner samma enheter ska man sätta en tidsförskjutning på den
ena för att det inte ska bli samtidighetsproblem vid nedladdning. Förslagsvis sätter man 30 sekunder
på den ena men låter den andra vara satt till 0. Ska det vara ytterligare reservdatorer med samma
enheter ska den tredje reservdatorn ha 60 sek.
I sällsynta fall kan det finnas behov av att lägga till nya enheter. Klicka på Arkiv, öppna fil:
K:CYTRRE.12 och anger koden ansvar.

