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Oprogramowanie użytkownika
Dowolna, aktualna przeglądarka Internetowa. Rejestr został przetestowany przy użyciu
następujących przeglądarek Internetowych: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome, Opera. Celem poprawnej współpracy z rejestrem CLiO2 przeglądarka powinna mieć
włączoną obsługę języka skryptowego JavaScript.
Rejestr CLiO2 (Ryc. 1) pracuje pod następującym adresem Internetowym:
http://biostat.sum.edu.pl/clio2

Ryc. 1 Rejestr CLiO2

Logowanie do rejestru CLiO2
Aby rozpocząć pracę w rejestrze należ zalogować się, wybierając polecenie
„Logowanie”, podając nazwę użytkownika oraz hasło – każdy użytkownik otrzymał
indywidualne dane logowania. Istnieje możliwość zalogowania się na specjalne konto testowe,
jako nazwę użytkownika należy podać ac000test i hasło test (Ryc. 2).

Ryc. 2 Ekran logowania
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Po poprawnym zalogowaniu się do rejestru użytkownik uzyskuje dostęp do zakładek
Formularz oraz Rejestr.

Formularz
Formularz służy do wprowadzenia danych dla nowego zastosowania, bądź modyfikacji
istniejącego już zastosowania Avea CLiO2. Formularz został podzielony na cztery części:

Ryc. 3 Formularz: Dane pacjenta dla zastosowań Avea CLiO2

Ryc. 4 Formularz: Ogólne dane kliniczne

Przycisk „Kolejne zastosowanie” umożliwia raportowanie kolejnego zastosowania
Avea CLiO2 u tego samego pacjenta. Zostanie dodana nowa karta o tym samym numerze
historii choroby i kolejnym numerze zastosowania. Uprzednio wprowadzone informacje
w części „Dane pacjenta dla zastosowania Avea CLiO2” oraz „Ogólne dane kliniczne” zostaną
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skopiowane, dzięki czemu nie ma konieczności ponownego ich wprowadzania. Po wykonaniu
tej operacji zaleca się kliknięcie przycisku „Zapisz tymczasowo” – zapobiegnie to
przypadkowej utracie tych danych.

Ryc. 5 Formularz: Dane kliniczne - zastosowanie Avea CLiO2

Ryc. 6 Formularz: Dane końcowe
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Każde pole daty zaopatrzone jest w podręczny kalendarz – ułatwia to pracę z rejestrem
i pozwala uniknąć błędów związanych w ręcznym wprowadzaniem dat (Ryc. 7).

Ryc. 7 Pole daty, podręczny kalendarz

Pola tekstowe umożliwiające wprowadzanie wartości liczbowych zapewniają kontrolę
dopuszczalnego zakresu (Ryc. 8).

Ryc. 8 Pole tekstowe, kontrola dopuszczalnego zakresu wartości liczbowych

Pozostałe pola formularza, tzw. listy rozwijane, zawężają możliwość wprowadzania
danych do predefiniowanych elementów znajdujących się na liście (Ryc. 9).

Ryc. 9 Lista rozwijana
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Najechanie kursorem na znak zapytania „[?]” spowoduje wyświetlenie objaśnienia
(Ryc. 10).

Ryc. 10 Dymek wyświetlający objaśnienie do pola tekstowego

Przycisk „Zapisz tymczasowo” pozwala na zapisanie częściowo wypełnionego
formularza w dowolnym momencie – zapobiega to przypadkowej utracie danych. Kliknięcie
przycisku „Wyślij” powoduje przesłanie wypełnionego formularza do bazy danych i nadanie
mu statusu „Zakończono” (Ryc. 11).

Ryc. 11 Przyciski formularza: Zapisz tymczasowo oraz Wyślij

Wszystkie pola formularza są obligatoryjne. Formularz został zaopatrzony
w mechanizm kontroli wypełnienia wymaganych pól (Ryc. 12).

Ryc. 12 Kontrola pól wymaganych
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Rejestr
Zakładka „Rejestr” prezentuje informacje o aktualnie zalogowanym użytkowniku, a
także prezentuje karty pacjentów wprowadzonych do rejestru (tylko z danego ośrodka) wraz z
ich statusem. Status „Rozpoczęta” informuje, że dana karta wymaga uzupełnienia, natomiast
status „Zakończona” oznacza, że karta zawiera wszystkie wymagane informacje i została już
wysłana do bazy danych – edycja takiej karty nie jest już możliwa. Kliknięcie statusu karty
pozwala na podgląd danych (status: Zakończona) bądź edycję (status: Rozpoczęta) (Ryc. 13).

Ryc. 13 Zakładka Rejestr

Wyloguj
Aby poprawnie zakończyć pracę z rejestrem należy się wylogować klikając polecenie
„Wyloguj” (Ryc. 14).

Ryc. 14 Poprawne wylogowanie z rejestru
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