DosiFFR

ČTEČKY A SW AKTIVNÍ DOZIMETRIE

Software správy
dozimetrů

DosiFFR je perfektní řešení pro pracovníky první odezvy,
týmy, které manipulují s nebezpečným materiálem a
pro uživatelé jak v lékařství, tak průmyslu, kteří hledají
uživatelsky přátelský přístup ke konfiguraci a nasazení
dozimetrů podle specifických požadavků mise.
DosiFFR je efektivní software správy dozimetrie navržený
tak, aby vyhověl požadavkům organizací střední velikosti
nebo nasazených systémů.

Klíčové vlastnosti:

• dozimetry SOR a DMC3000
• čtečky LDM 320D a LDM 320W

• rychlá příprava dozimetrů pro okamžitou aktivaci
v terénu bez jakékoliv čtečky pouhým stiskem jednoho
tlačítka dozimetru
• aplikace profilu dozimetru pro přednastavení
konfigurace dozimetrů
• snadný sběr dat dozimetrů v terénu
• funkce generování reportů
• datový přenos mezi několika instalacemi DosiFFR
• centralizace přenosu dozimetrických dat
do SW DosiServ na podporu vícenásobných umístění
(volitelná možnost)
• ergonomické a uživatelsky přátelské rozhraní
s možností dotykové obrazovky

Vydání dozimetru

Správa individuálních záznamů dávky

• předdefinované přiřazení nebo alokace dozimetru
libovolnému uživateli
• nahrání profilu dozimetru (prahy, parametry)
• režim rychlé aktivace

• volitelná perioda záznamu akumulace dávky za jeden
měsíc, jeden kalendářní rok, 365 dní (rolující),
nebo pět let
• poskytuje historické záznamy dávek

Související produkty:

Odevzdání dozimetru
•
•
•
•
•
•
•
•

proces odevzdání dozimetrů
přiřazení dávky jednomu nebo více uživatelům
příprava dozimetru pro opětovné použití
manuální přiřazení dávky
zobrazení hlášky upozornění nebo alarmu
správa profilů dozimetrů
vizualizace dozimetrie a analýza možností
přenos profilů personálu a dozimetrů mezi
vícenásobnými instalacemi DosiFFR

Extrakce dat a hlášení
• schopnost centralizace dat přes extrakci
dozimetrických dat a přenos
• zákaznicky vytvořený souhrn dozimetrických dat
uživatele
• zobrazení zvolených jednotek dávky a dávkového
příkonu

Konfigurace systému
• operační systém: MS Windows 7/10
• zabudována databáze pro každou instalaci
(SQLite – bezplatná verze)
• extrakce a nástroj reportů DosiExporter

Telefon: +420 385 732 898, 602 709 956

Email: rds@iol.cz

Web: www:rdsys.cz

DosiFFR

ČTEČKY A SW AKTIVNÍ DOZIMETRIE

Telefon: +420 385 732 898, 602 709 956

Web: www:rdsys.cz

