
ECDMS rendszer

Általános használati útmutató



JOGOSULTSÁGOK

1-es pipa: általában klinikai kutatási adminisztrátor, aki a következőkre képes a felületen: 

űrlap megtekintése, létrehozása, szerkesztése, törlése, 1. szintű jóváhagyása

2-es pipa: általában a helyi orvosszakmai ellenőrző, aki a következőkre képes a felületen:

űrlap megtekintése, szerkesztése, 2. szintű jóváhagyása

3-as pipa: általában központi vezető klinikai kutatási adminisztrátor, aki a következőkre képes a 

felületen: űrlap megtekintése, szerkesztése, 3. szintű jóváhagyása 

4-es pipa: központi vizsgálatvezető/regisztervezető, aki a következőkre képes a felületen: űrlap

megtekintése, szerkesztése, 4. szintű jóváhagyása 

Intézményi biobanki jogosultság: az adott intézmény mintáinak megtekintése, létrehozása, 

szerkesztése, törlése, űrlaphoz csatolása

Központi biobanki jogosultság: a központ összes mintájának megtekintése, létrehozása, szerkesztése, 

törlése, űrlaphoz csatolása 

Személyes adatokat a feltöltő (1-es pipa) és a helyi orvosszakmai ellenőrző/kezelőorvos (2-es pipa) láthat, 

a 3-es és 4-es jogosultsággal rendelkezők nem.



REGISZTRÁCIÓ I.

https://registry.tm-centre.org/login

https://registry.tm-centre.org/login


REGISZTRÁCIÓ II.

Az Ország, a Város és az Intézmény megadása

A többi értelemszerűen saját adat



BELÉPÉS

A megadott e-mail fiókra levél érkezik pár percen belül, majd az e-mail cím megerősítése után 

lehetséges a belépés



ELFELEJTETT JELSZÓ



Regiszter rövidítések. Megfelelő 

regiszterre kattintva indíthatunk új 

feltöltést.

A jóváhagyandó űrlapokat 

ellenőrizhetjük

IRÁNYÍTÓPULT

Amár feltöltött űrlapokat listázhatjuk ki

Első lépés: megfelelő intézmény kiválasztása



BETEG ADATOK FELTÖLÉSE I.

0. Szekció a beteg személyes adatainak rögzítésére szolgál



BETEG ADATOK FELTÖLTÉSE II.



MENTÉS PISZKOZATKÉNT

Kitöltjük az összes szekciót, majd először piszkozatként mentjük. Ezt követően az 

űrlap még módosítható szükség esetén.



ŰRLAP LEZÁRÁS

Ha már biztosak vagyunk magunkban, le is zárhatjuk az adott résztvevő lapját. Ezt követően viszont már 

nincs lehetőség a felvitt adatok módosítására.



ELLÁTÁSOK SZŰRÉSE

Lehetőség van az adatok

szűrésére több szempontból:



Korábbi módosítások ellenőrzése

Jóváhagyás megadása

ŰRLAP TÖRÉNET ELLENŐRZÉSE ÉS JÓVÁHAGYÁS



Mező előzmények

Űrlap előzményekhez 
hasonlóan korábbi 

műveletek 
ellenőrizhetőek

Adminisztratív javítás

Elutasítás

LEHETSÉGES MŰVELETEK



Kiderült hogy a függő mező (Alkoholfogyasztás) valójában nem értékkel jelölendő, 
a felvitt adatok pedig korábbi fogyasztásra vonatkoztak

JÓVÁHAGYÁS PÉLDA FÜGGŐ MEZŐKNÉL I.



JÓVÁHAGYÁS PÉLDA FÜGGŐ MEZŐKNÉL II.



JAVÍTÁSI KÉRÉS ELVÉGZÉSE

Javítás véglegesítése



JAVÍTÁSI KÉRÉS VISSZAUTASTÁSA



Szöveges beviteli mező

Egyválasztós radio gomb

Egyválasztós lenyíló lista

Automatikusan kalkulált érték: A gép automatikusan kalkulálja, beavatkozás nem lehetséges.

Kitöltés közben:

MEZŐ TÍPUSOK I.



Több érték bevitelét segítő összetett mezőcsoport

Segítségével egyszerre több érték hozzáadása

valósítható meg. Új hozzáadás gombra kattintva

korlátlan mennyiségű érték hozzáadható. 

Hozzáadott érték eltávolítása

Kitöltés közben:

MEZŐ TÍPUSOK II.



Kitöltés közben:

Dátum bevitel

Több érték választó mező egyéb opcióval

MEZŐ TÍPUSOK III.



Nagy szöveges beviteli mező

File feltöltés

Jobb also sarok elhúzásával méretezhető

Az ikonra kattionva törölhetőek a feltöltések

Kitöltés közben:

MEZŐ TÍPUSOK IV.



Konvertálás gombra kattintva átváltja az értéket az alapértelmezett 

mértékegységre. Pl ez esetben a felugró ablakba megadott mmol/l értéket g/l-re.

Kitöltés közben:

MEZŐ TÍPUSOK V.

Szám mező mértékegység váltás funkcióval



KIJELENTKEZÉS

Munkánk végeztével mindig jelentkezzünk ki:


