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Zastosowanie:

21 CFR part 11

Rozszerzenie pozwala na dostęp do ścieżki audytu Audit
Trail, zawierającej informacje o zmianach dokonanych
w sytemie oraz stanowiskach wagowych wraz
z informacją o logowaniu i wylogowaniu użytkowników
w systemie. Moduł pozwala również na złożenie
elektronicznego podpisu na wybranych ważeniach.
Dowolnie wybrane informacje zarówno ścieżka Audytu
oraz podpisane ważenia mogą zostać przygotowane w
formie raportu i wydrukowane oraz mogą zostać
zapisane w formie pliku m.in. PDF, HTML, MHT, RTF,
XLS, XLSX, CSV, TXT i innych.

Przeznaczony do współpracy z:
Wagami serii 3Y; 4Y; HY10; WLY; WPY.

Najważniejesze funkcje E2R Audit Trail:
Ścieżka audytu w systmie:
- Data i czas zmiany,
- Typ operacji (Dodanie, Edycja, Usunięcie rekordu),
- Nazwa tabeli (Towar, Operator, Kontrahent i inne),
- Nazwa kolumny (Kod, nazwa i inne),
- Poprzednia wartość przed zmianą,
- Nowa wartość po zmianie,
- Nazwa operatora dokonującego zmiany,
Ścieżka audytu logowania i wylogowania w systmie:
- Data i czas logowania / wylogowania,
- Nazwa komputera,
- Kod i nazwa użytkownika,
- Rodzaj operacji (Logowanie, Wylogowanie).
Ścieżka audytu na wadze:
- Data i czas zmiany,
- Typ operacji (Dodanie, Edycja, Usunięcie rekordu),
- Nazwa tabeli (Towar, Operator, Kontrahent i inne),
- Nazwa kolumny (Kod, nazwa i inne),
- Nazwa rekordu,
- Poprzednia wartość przed zmianą,
- Nowa wartość po zmianie,
- Nazwa operatora dokonującego zmiany,
- Typ Wagi,
- Numer seryjny.
Podpis elektroniczny ważeń według filtru daty oraz innych filtrów:
- Podpis elektroniczny,
- Uwagi do podpisu elektronicznego,
- Zatwierdzenie podpisem elektronicznym,
- Uwagi do zatwierdzenia,
- Autoryzacja podpisem elektronicznym,
- Uwagi do autoryzacji,
Ustawienia haseł użytkownika
- Automatyczne wylogowanie z programu
- Okres ważności hasła
- Wymagaj silne hasło
- Wymagania użycia cyfr
- Wymagania użycia znaków specjalnych
- Wymagania użycia małych i wielkich liter
Raport z tabeli według filtru daty i inne filtry,
Export do pliku xls.

Minimalne wymagania:
E2R Ewidencja
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