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Az RDC támogatási webhely elérése 
 
Az RDC elérésével kapcsolatos 
információk és támogatás az RDC 
támogatási webhelyén érhető el: 
 

http://rdcsupport.biogenidec.com 
 
A webhely tartalma: 

1) Hírek 
Az RDC honlappal kapcsolatos 
információk, frissítések 

2) Kezdeti lépések 
Hová kell fordulni 

a. képzésekkel kapcsolatban? 
b. fiókok létrehozásával 

kapcsolatban? 
3) Bejelentkezés az RDC honlapra 

Itt lehet bejelentkezni az RDC 
honlapon található vizsgálatokba 

4) RDC támogatás 
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RDC támogatási központ 

 
 

• Probléma az RDC-be való belépéssel  
• Fiókjelszavak visszaállítása  
• Hálózati kapcsolatokkal kapcsolatos problémák  
• RDC működési problémák  
• RDC üzenetek esetén  

Az RDC támogatási 
központ segíthet...  

• Felszerelési szükségletek  
• Technikai problémák  
• Adatbeviteli problémák esetén  

Jelentse az RDC-vel 
kapcsolatos problémákat, 

és azonnali segítséget 
kaphat... 

• IVRS  
• Klinikai portálok  
• Nem Biogen Idec-es vizsgálatok  
• A klinikai vizsgálóhelyek informatikai struktúrája  

Az RDC támogatási 
központ csak az RDC-t 

támogatja, a következőket 
azonban nem...  
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RDC fiók létrehozása 
Az RDC-ben történő munkavégzéshez a potenciális felhasználónak rendelkeznie kell egy RDC fiókkal. 

1) Értesítés 
A helyszíni felhasználóknak 
értesíteniük kell a helyszín 
CRA-ját az új felhasználókról 

2) Képzés 
Az RDC számítógépes képzés 
elvégzése 

3) Regisztrálás 
A képzés regisztrálása a 
képzés elvégzését igazoló 
űrlap benyújtásával 

4) Kérelem 
Egy vizsgálathoz való 
hozzáférés kérése fiókot 
kérelmező űrlap 
benyújtásával 

A kérelmet követő ÖT 
munkanapon belül a felhasználó 
megkapja a fiókra vonatkozó 
információkat.  

 

 
 

Értesítés 

Képzés 

• A számítógépes 
képzés elvégzése 

Regisztrálás 

• Az RDC képzés 
elvégzését igazoló 
dokumentum benyújtása 

Kérelem 

• RDC fiókot kérelmező 
dokumentum benyújtása 

Fiók
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RDC megfelelőség 

 
 

Ennek a szerződésnek a megszegése az alábbi következményekkel jár: 
� Az RDC által biztosított jogok elvesztése � Helyrehozatali terv

A Biogen Idec RDC csak a Biogen Idec által meghatározott célokra 
használható 

A felhasználók nem használhatnak közös felhasználóneveket 
és/vagy jelszavakat  

A felhasználóknak ki kell lépniük a rendszerből, ha nem 
használják azt  

A felhasználóknak a 21 CRF 11. résznek megfelelően kell használniuk 
az RDC-t (elektronikus rekordok; elektronikus aláírások)  
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Jelszó megváltoztatása 
Jelszó kézi megváltoztatása: 

 

 

 

Kattintson a Régi jelszó 
mezőbe, majd írja be  

a régi jelszót  

Az Új jelszó mezőbe 
írja be az új jelszót  

A Jelszó megerősítése 
mezőbe írja be újra  

az új jelszót  

Kattintson az 
Alkalmaz gombra  
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Vizsgálat elérése 
A vizsgálatot az RDC támogatási webhelyén 
keresztül érheti majd el. 
Az RDC-be való bejelentkezéskor érdemes ügyelni 
a következő dolgokra:  

� A jelszónál nincsenek megkülönböztetve a 
nagybetűk és a kisbetűk, azonban a 
jelszónak betűvel kell kezdődnie és 
számokat is tartalmazhat. 

� A jelszónak 6-10 karakter hosszúnak kell 
lennie. 

� Az első bejelentkezéskor a rendszer arra 
utasítja majd, hogy változtassa meg az 
eredeti jelszót. 

� A jelszavak 90 naponta lejárnak és nem 
használhatók újra. 

� Fiókját zároljuk, ha háromszor sikertelenül 
próbál meg bejelentkezni hibás 
felhasználónév vagy jelszó megadása miatt. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Bármilyen fiókkal kapcsolatos, illetve technikai 
probléma esetén forduljon az RDC támogatási 
központhoz

Használja ezt a hivatkozást a 
vizsgálatba való belépéshez 
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Kijelentkezés az RDC-ből 
 
Fontos:
lehetőségét használja.  
 
Ne használja a böngésző bezárás 
gombját, mert ez csak a böngésző 
ablakát zárja be, azonban nem 
jelentkezik ki megfelelően az RDC-ből. 
 
Kijelentkezés előtt bizonyosodjon  
meg arról, hogy mentette a munkáját, 
és bezárta a megnyitott eCRF-eket.  
 

 
 
 
 
 

  

Ennek a hivatkozásnak a 
használatával jelentkezzen 
ki az RDC-ből 

Az RDC-t ne a böngésző 
bezárásával hagyja el 

 Mindig az OC RDC Kijelentkezés 

MEGJEGYZÉS: 30 perc inaktivitás után a 
rendszer automatikusan kijelentkezteti 
az RDC-ből. A nem mentett adatok 
ilyenkor elvesznek. 
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Üres esetnapló-jelentés 

Az üres esetnapló-jelentés 
elkészíti az esetnapló 
nyomtatott példányát. Az 
elkészített jelentés hasonló  
a PDR-hez, azonban nem 
tartalmaz betegadatokat. 

Megjegyzés: Ha a 
betegszámot üresen hagyja, 
akkor egy általános jelentés 
jön létre.  

Kattintson erre a gombra 
Üres esetnapló-jelentés 

létrehozásához 

Hagyja üresen általános 
esetnapló létrehozásához 

Küldje el a kérést 
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Navigálás az RDC-környezetben 
 

 
Az RDC honlapján négy navigációs 
fül található: 

� Kezdőlap 
� Esetnapló 
� Áttekintés 
� Jelentések 

 
Ezek a globális hivatkozások 
lehetővé teszik, hogy 
kijelentkezzen a rendszerből, 
megváltoztassa a jelszót,  
és elérje az RDC online súgóját. 
 
A globális hivatkozások 
megtalálhatók az összes füles ablak 
tetején és alján. Ezek a hivatkozások 
lehetővé teszik az információk 
rugalmas elérését a fülek vagy  
a hiperhivatkozások útján. 

RDC navigációs fülek 

RDC globális hivatkozások 
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Az Önhöz tartozó vizsgálat és helyszín megtalálása 
Ha az alkalmazásban több vizsgálatot 
vagy helyszínt ér el, akkor ki kell 
választania a megfelelő vizsgálatot  
és helyszínt a képernyő jobb felső 
sarkában található legördülő listából. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

 

Válasszon helyszínt 

Válasszon vizsgálatot 
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CRF megjelölése üresként 
 
A „Megjelölés üresként” eszköz 
használatával egy CRF, illetve egy CRF 
egy része üresként jelölhető meg. 
 
Ez akkor használatos, ha egy várt 
mérés vagy vizit nem történt meg. 
 
A CRF üresként való megjelölése 
tudatja másokkal, hogy az oldal nem 
kimaradt, hanem szándékosan lett 
üresen hagyva.  
 
MEGJEGYZÉS: Ha egy teljes vizit 
elmarad, akkor az abba a vizitbe 
tartozó összes CRF-et üresként kell 
megjelölni.  

Nyissa meg azt a CRF-et, 
amit üresként akar megjelölni, 
majd kattintson a „Megjelölés 
üresként eszközre”. Jelölje be a jelölőnégyzetet, ami azt jelzi, 

hogy üresként szeretné megjelölni a  
CRF-et, majd kattintson az OK gombra. 
 
Ezután el kell mentenie az oldalt, és létrejön 
az „üres” CRF. 


