NÖBETÇİ ECZANE PANOSU
KULLANMA KILAVUZU

GENEL ÖZELLİKLER:
Satın almış olduğunuz ürün günlük nöbetçi eczaneleri gösteren elektronik bir
panodur. Panonun ekranı üç satırdan oluşur. Birinci satırda güncel tarih ve saati
gösterir. İkinci satırda o gece nöbetçi olan eczanenin ismi gözükür. Üçüncü
satırda ise ismi yazılan eczanenin adresi ve telefon numarası gözükür. Bir gün için
iki ayrı eczane ismi ve adresi gösterebilir. İstenildiğinde pano nöbet listesini
göstermeyip sadece sizin istediğiniz mesajları alt satırında kayan yazı şeklinde
gösterir. Noöbetçi eczane listeleri günlük, haftalık veya aylık olarak girilebilir.
Panoya bilgiler PC vasıtasıyla Rs232 iletişim portundan (Com Port) aktarılır. Pano
220 Volt/AC ile çalışır. Kablosunu taktığınızda çalışmaya başlar ve ilk kurulumda
ayarlanmış olan mesajları gösterir. Verilen program vasıtasıyla istediğiniz
mesajları veya nöbet listesini ayarlayabilirsiniz.

Tarih ve saat bölümü
Nöbetçi ismi

Nöbetçi eczanenin adresi ve
telefonu /
Mesaj bölümü
PANOYA NÖBET LİSTESİNİN VEYA MESAJLARIN YAZILMASI :
Panoya nöbet listesi veya mesajların aktarılabilmesi için kullanılacak olan PC programının
ekranı aşağıdaki resimde gözüktüğü şekildedir. Aşağıda belirtilen adımları takip ederek
panoya istediğiniz bilgileri aktarabilirsiniz. Panoya bilgi aktarabilmek için pano çalışır
durumda ve iletişim kablosunun bilgisayarınıza takılı olması gerekmektedir.
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1 - Tarih kısmı : 2 ve 3’de yazacağımız eczanelerin
nöbetçi oldukları tarihleri bu kısımdan seçeriz. İsmini
yazdığımız eczaneler buradan seçtiğimiz tarihde
gözükeceklerdir.

2, 3 - Nöbetçi Eczaneler : 1’de seçtiğimiz tarihte nöbetçi
olan eczanelerin bilgileri bu kısımlara yazılır. Aynı günde
iki ayrı nöbetçi olabileceğinden iki ayrı eczane bilgileri
girilebilir. Tek nöbetçi varsa sadece 2’ye yazılır. 3 boş
bırakılır.

4 - Mesaj Kısmı :
Panoda nöbetçi eczanelerin
gösterilmesinin gerekmediği zamanlarda farklı mesajlar
veya kampanya bilgileri gösterilebilir. Bu mesajlar bu
kısımdan yazılır. Panonun nöbetçi eczaneler veya
mesajlar arasında geçiş yapması için 7 ve 8 daki
düğmeler kullanılır.

5 - Eczane Listesi Gönder : 2 ve 3 üncü kısımlardan yazdığımız nöbetçi eczane
bilgilerini panoya aktarmak için bu düğme kullanılır.
6 - Mesaj Gönder : Bu düğmeye bastığımızda 4 üncü kısımda yazdığımız mesajlar
panoya aktarılır.
7 - Mesaj Göster : Bu düğmeye bastığımızda Pano nöbetçi eczaneleri göstermeyi bırakıp
daha önce aktarmış olduğumuz mesajları kayan yazı şeklinde göstermeye başlar.
8 - Eczane Göster : Bu düğmeye bastığımızda Pano mesaj göstermeyi bırakıp daha
önce aktarmış olduğumuz nöbetçi eczaneleri göstermeye başlar.
9 - Hız ve Saat Güncelle : Bu düğme kullanılarak panodaki mesajların geçiş hızları için
hız ayarı ve tarih saat ayarı panoya aktarılmış olur. Mesajların geçiş hızı 10 uncu kısımdan
belirtilir. 0 en yavaş, 6 en hızlıdır. Ayrıca program tarih ve saat ayarını bilgisayarınızın
ayarlarından alır. Bu ayarları yaparken bilgisayarınızın ayarlarının düzgün olduğunu
kontrol edin. Aksi taktirde yanlış nöbetçi eczaneler gösterilebilir.
11 - Comport : Pano ile bilgisayar arasında bulunan iletişim kablosunun bilgisayarınızda
takılı olduğu portun numarasıdır (COM1, COM2 vs.) Bu numarayı doğru olarak
seçmelisiniz. Aksi taktirde bilgileri panoya aktarmanız mümkün değildir.

12 - Mesaj Oku, Mesaj Kaydet : Panoya aktardığınız mesajları bilgisayarınızda
saklamak ve değişikli yapmak için veya yeniden aktarmak için tekrar açmak istediğinizde
bu bölüm kullanılır. Burada yazdığınız mesajları bilgisayarınızda herhangi bir yere
kaydedebilir ve daha sonra tekrar açabilirsiniz.

