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Přihlášení 
 

1. http://www.mylabqc.com/seracare/home.asp 
2. Zadejte User ID a heslo, klikněte Login 

 

 
 

User ID a heslo dostanete 
 
Úvodní obrazovka 
 

 
 
 
Údaje o laboratoři 
 

 
 

Zobrazeny v pravé horní části obrazovky.  

seznam zadaných 
analyzátorů 

vstup do statistiky 
skupiny 

zadávání 
dat 

http://www.mylabqc.com/seracare/home.asp
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Zadávání dat 
 

1. Po přihlášení vyberte INSTRUMENT na úvodní obrazovce pro zadávání dat 
2. Vyberte datum, šarži QC (kontroly), test a způsob pohybu při zadávání (řádek / sloupec). 
3. Klikněte na první buňku a začněte zadávat data. 
 
šarži kontroly nemůžete zadat, můžete pouze vybrat ze seznamu  
(musí být zadána správcem programu) 
 

 
 
4. Jakmile jsou data zadána, vrátí systém vizuální kontrolu,  

že data jsou v definovaném přijatelném rozsahu. 
 

 

 
  

Zelená "fajfka" indikuje, že data jsou v 
povoleném rozsahu, červené “x” 
indikuje, že data jsou mimo povolený 
rozsah a nebudou zahrnuta do 
mezilaboratorní statistiky. 

výběr šarže 
kontroly 
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5. Více než jeden výsledek / den může být zadán po kliknutí na "multi-line" ikonu. 
 

 
 

6. Otevře se další zadávací okno pro zadání více údajů za jeden den - zadání času a výsledku. 
 

 
 

7. Klikněte SAVE pro návrat do obrazovky pro "denní hodnoty". 
8. Budou automatick spočítány denní průměrné hodnoty a modrý čtvereček informuje, že je zadáno více 

hodnot pro jeden den. 
9. Klikněte SAVE pro uložení a zavření databáze. 

 
Náhled skupinové statistiky (Viewing Peer Stats) 
 

1. Z úvodní obrazovky (home screen) klikněte na PEER . 
2. Přejdete k Lab and Group Stats View - Statistika laboratoře a skupiny. 
3. Vyberte šarži QC v pravém horním rohu (je možno vyhledávat pouze podle šarží, nikoli podle názvu 

kontroly. 
4. Zadejte měsíc a rok a klikněte na VIEW.  Vyberte test a v tabulce se zobrazí měsíční a kumulativní 

statistika. 
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5. Pokud nyní kliknete na MODŘE zvýrazněná čísla, uvidíte rozložení výsledků členů skupiny v zadaných 

mezích (+/- 1 SD, +/- 2SD, ...). 
 

 
 
6. Statistika skupiny. 
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Zprávy (Building Reports) 
 

1. Klikněte na REPORTS v menu na levé starně obrazovky. 
2. Vybrete měsíc, rok, kontrolu (QC product) a šarži (QC lot),  

klikněte na APPLY. 
 

 
 
3. Zpráva skupiny = Group Coordinator Report 
4. Po zadání těchto preferencí klikněte na BUILD a vytvoří se zpráva v PDF formátu. 
5. Statistika skupiny se spočítá v aktuálním čase (s uvažováním všech dat zadaných k tomuto okamžiku). 
6. Vytvořená práva se zobrazí po kliknutí na VIEW. 
7. Stejný postup platí i pro Levey-Jennings graf. 
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Použitá označení v tabulce 
 
míra shody s ostatními laboratořemi: 
 
My Instrument = statistika pro Váš analyzátor 
 Instrument 
  Reagent 
   Method 
NONE = shoda pouze v kontrole (včetně šarže),  
např. Accurun 1 serie 2700, šarže xxx 
 
N= počet měření 
mean = průměr 
SD (standard deviation) = směrodatná odchylka 
%CV = koeficient variace - udává, z kolika procent se podílí směrodatná odchylka na aritmetickém průměru  

jestliže jsou všechny hodnoty stejné CV=0, maximálně 100% 
CV je relativní mírou variability a není ovlivněn absolutními hodnotami sledovaného 
statistického znaku 

SDI = SD index (rozdíl mezi Vašimi měřeními a měřeními skupiny) 
např SDI=1 znamená, že vaše výsledky jsou 1SD od celkového průměru skupiny uživatelů 
pokud vám vychází SDI kontinuálně pozitivní / negativní, vaše metoda vykazuje systematickou 
chybu.  

CVI = CV index (rozdíl mezi Vašimi měřeními a měřeními skupiny)  
z kolika procent se podílí moje směrodatná odchylka na aritmetickém průměru skupiny 

 
 
# inst =  počet analyzátorů ve statistice 
 
Cumulative stats = kumulativní statistika 
 
World Peer = údaje za všechny členy skupiny (uživatele programu) 
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Zadání dalšího uživatele - Set Up Additional Users 
 

1. Klikněte na SETUP v menu na levé straně. 
2. Vyberte Users z rozbalovacího šedého menu vlevo. 
3. Klikněte na  ADD NEW. 
4. Zobrazí se obrazovka Lab Demographics screen pro zadání dalšího uživatele. 
 

 
 
5. Zadejte nového uživatele a vyberte uživatelská práva. 
6. Klikněte na SAVE pro uložení. 
7. uživatele můžete mazat nebo editovat (EDIT nebo DELETE).   

 
Zadání analyzátoru -  Setup Instruments 
 

1. Klikněte v menu vlevo na SETUP. 
2. Vyberte analyzátor z rozbalovací nabídky. 
3. Vyberte model analyzátoru a zadejte výrobní číslo (serial number). 
4. Klikněte na CONTINUE. 
 

 
 
5. Vyberte QC Module z rozbalovacího menu  
6. Základní zadání je nyní hotovo a můžete vybrat kontrolu. 
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7. Informace jako šarže, formát dat, test, pořadí  testů jednotky, reagent a kontrola kvality (QC levels) 

jsou obsaženy v další informacích o analyzátoru. 
8. Klikněte SAVE. 
9. nové nastavení bude zobrazeno. 

 

 
 
10. Klikněte na SETUP NEW MODULE. Budte moci zadat nový modul kvality kontroly (QC Modules) pro 

daný analyzátor. 
QC Modul = použitá kontrola, např. Accurun 1 serie 2700 
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11. Nová položka analyzátoru se zobrazí na úvodní obrazovce.  
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Editování analyzátoru - Edit Instruments 
 

1. Klikněte na analyzátor pro zadání změn. 
2. Zobrazí se existující šarže kontrol. 
3. Můžete změnit zadání šarží po kliknutí na EDIT. 
4. Zobrazí se obrazovka zadání analyzátoru. 
 

 
 

5. Kterýkoli zadaný údaj muže být nyní změněn. 
6. Klikněte  SAVE pro uložení změny. 
7. Existující zadání kontroly kvality může být smazáno kliknutím na DELETE. 
8. Rovněž můžete přidat nový modul kvality kontrolypro daný analyzátor. 
 

 
 
9. DELETE INSTRUMENT  vymaže kompletně daný analyzátor a všechna příslušná data. 

 
Zadání oddělení (Setup Departments) 
 

1. Klikněte na SETUP v levém menu. 
2. Vyberte Departments z rozablovacího menu. 
3. Objeví se seznam zadaných oddělení. 
 

 
 

4. Klikněte na ADD NEW pro zadání nového oddělení. 
5. Typ laboratoře můžete vybrat z rozbalovacího menu. 
6. Uložte - SAVE. 
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Zadání demografie - Edit Demographics 
 

1. Klikněte na SETUP v levém menu. 
2. vyberte Laboratory Demographics z rozablovacího menu. 
3. Klikněte na EDIT pro učinění změn. 
 

 
 
4. Zobrazí se "demografie" a můžete provést změny. 
5. Uložení SAVE. 

 


