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Dostęp do witryny pomocy technicznej RDC 
 
Dostęp do badania i pomocy dla RDC 
możliwy jest poprzez stronę pomocy 
technicznej RDC: 
 

http://rdcsupport.biogenidec.com 
 
Na stronie internetowej znajdują się: 

1) Biuletyny 
Aktualne informacje dla ośrodków 
badawczych o systemie RDC Onsite 

2) Pierwsze kroki 
Dostęp do 

a. Szkoleń 
b. Formularzy rejestracji 

3) Logowanie do systemu RDC Onsite 
Dostęp do badań w systemie  
RDC Onsite 

4) Pomoc techniczna RDC 
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Centrum pomocy technicznej RDC 
 

 

  

• W przypadku problemów z zalogowaniem się do systemu RDC 
• W przypadku zapomnienia hasła do konta 
• W przypadku problemów z połączeniem z siecią 
• W przypadku problemów ze sprawnością systemu RDC 
• W przypadku komunikatów systemu RDC 

Centrum pomocy 
technicznej RDC pomaga... 

• Zapotrzebowania na sprzęt 
• Problemów technicznych 
• Problemów z wprowadzaniem danych 

Niezwłocznie zgłaszanie 
problemów z RDC umożliwi 

uzyskanie pomocy 
w przypadku... 

• IVRS 
• Portali klinicznych 
• Badań niezleconych przez Biogen Idec 
• Struktury IT ośrodka badawczego 

Centrum pomocy 
technicznej RDC rozwiązuje 
problemy związane z RDC 

i nie obejmuje... 
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Zakładanie konta RDC 
 

Do pracy w systemie RDC niezbędne jest konto użytkownika.  
 

1) Powiadomienie 
Pracownicy ośrodka badawczego informują 
monitora badań klinicznych (CRA) o nowych 
użytkownikach. 

2) Szkolenie 
Nowy użytkownik uczestniczy w szkoleniu 
komputerowym dotyczącym systemu RDC. 

3) Rejestracja 
Nowy użytkownik rejestruje się, przesyłając 
formularz ukończenia szkolenia. 

4) Wniosek  
Nowy użytkownik wnioskuje o przyznanie 
dostępu do badania, wypełniając formularz 
rejestracji konta. 

Po wysłaniu formularza rejestracji użytkownik w ciągu 
PIĘCIU dni roboczych otrzyma informację o założeniu 
konta.  

 
 

Powiado-
mienie 

Szkolenie 

•Uczestnictwo
w szkoleniu 
komputerowym 
dotyczącym 
systemu CRA 

Rejestracja 

•Przesłanie formularza 
ukończenia szkolenia 
w zakresie RDC 

Wniosek 
•Przesłanie formularza 
rejestracji konta 

Konto 
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Przestrzeganie zasad użytkowania systemu RDC 

 
 

Naruszenie postanowień umowy skutkuje: 
• Utratą uprawnień w systemie RDC • Karami pieniężnymi

System RDC firmy Biogen Idec może być wykorzystywany wyłącznie w celach 
określonych przez Biogen Idec.

Zabrania się przekazywania nazw użytkownika i haseł innym 
użytkownikom. 

Użytkownik ma obowiązek wylogować się z systemu, jeśli z niego nie 
korzysta. 

Użytkownik będzie wykorzystywać system RDC zgodnie z postanowieniami 
21 CRF, część 11 (dokumenty elektroniczne; podpisy elektroniczne). 
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Zmiana hasła 
Procedura ręcznej zmiany hasła: 

 

 

 

Kliknij pole Old Password
(Stare hasło) i wprowadź 

stare hasło

W polu New Password
(Nowe hasło) wprowadź 

nowe hasło

W polu Confirm Password
(Potwierdź hasło) jeszcze raz 

wprowadź nowe hasło

Kliknij przycisk Apply
(Zastosuj)
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Dostęp do badania 
Dostęp do badania możliwy jest poprzez stronę 
pomocy technicznej RDC. 
Podczas logowania do systemu RDC pamiętaj:  

• W haśle nie jest uwzględniana wielkość liter, 
jednak musi rozpoczynać się ono od litery 
i zawierać liczby. 

• Długość hasła powinna wynosić od 6 do 
10 znaków. 

• Przy pierwszym zalogowaniu się do systemu 
system poprosi o zmianę hasła. 

• Hasło wygasa po 90 dniach i po tym czasie  
nie może zostać użyte ponownie. 

• Po trzech nieudanych próbach zalogowania 
w wyniku podania nieprawidłowego hasła  
lub nazwy użytkownika konto zostanie 
zablokowane.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
We wszystkich sprawach związanych z kontem lub 
w przypadku problemów technicznych należy 
kontaktować się z centrum pomocy technicznej RDC.

Użyj tego łącza, 
aby zalogować 
się do badania 
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Wylogowanie z systemu RDC 
 
Ważne: Zawsze korzystaj z opcji 
wylogowania z systemu RDC.  
 
Nie używaj przycisku zamykania 
przeglądarki – powoduje on jedynie 
zamknięcie okna przeglądarki, a nie 
prawidłowe wylogowanie z systemu RDC. 
 

Przed wylogowaniem upewnij się,  
że stan pracy został zapisany, a wszystkie 
elektroniczne karty obserwacji klinicznej 
(CRF) – zamknięte.  
 
UWAGA: Po 30 minutach bezczynności 
następuje automatyczne wylogowanie 
z systemu RDC. Wszystkie niezapisane  
dane zostaną utracone. 
 

 
 
 
 
 

  

Użyj tego łącza, aby 
wylogować się 
z systemu RDC 

Nie wychodź z systemu 
RDC, zamykając 

przeglądarkę 
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Pusty raport dla przypadku 

 
Polecenie Blank Casebook 
Report (Pusty raport dla 
przypadku) służy do tworzenia 
wydruku raportu dla 
przypadku. Zawartość tego 
raportu jest podobna do 
zawartości raportu PDR 
(Patient Data Report), jednak 
nie znajdują się w nim dane 
pacjenta. 
 
Uwaga: Jeśli pole z numerem 
pacjenta pozostanie puste, 
generowany jest raport ogólny.  

Kliknij ten przycisk, aby 
utworzyć pusty raport dla 

przypadku 

Pozostaw puste, aby 
wygenerować ogólny 
raport dla przypadku 

Prześlij 
polecenie 
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Nawigacja w systemie RDC 
 
Na stronie głównej systemu RDC 
dostępne są cztery karty nawigacyjne: 

• Home (Strona główna) 
• Casebooks (Przypadki) 
• Review (Podgląd) 
• Reports (Raporty) 

 
Łącza globalne umożliwiają 
wylogowanie z systemu, zmianę hasła 
oraz dostęp do pomocy on-line 
systemu RDC. 
 
Łącza globalne umieszczone są u dołu 
oraz u góry każdej karty. Pozwalają 
one na szybki dostęp do informacji 
poprzez karty lub hiperłącza. 

Karty nawigacji 

Łącza globalne 
w systemie RDC 
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Wyszukiwanie badań i ośrodków badawczych 
W przypadku dostępu do danych więcej 
niż jednego badania lub ośrodka 
badawczego z listy rozwijalnej 
znajdującej się w prawej górnej części 
ekranu musisz wybrać odpowiednie 
badanie lub ośrodek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Wybierz badanie 

Wybierz ośrodków 



11 of 22RDC Flash Cards V1.0 Poland 31AUG2012      Page 11 of 22 
 

 
 

Oznaczanie kart obserwacji klinicznej (CRF) jako pustych 
 
Narzędzie Blank Flag (Oznacz jako puste) 
służy do oznaczania karty CRF (lub jej 
części) jako pustej. 
 
Karty oznacza się w ten sposób, jeśli 
wymagana wizyta lub ocena nie została 
przeprowadzona.  
 
Oznaczenie karty CRF jako pustej  
ma na celu poinformowanie innych 
użytkowników, że karta nie została 
pominięta, a celowo pozostawiona 
pusta.  
 
UWAGA: Jeśli pominięto całą wizytę, 
wszystkie karty CRF dla tej wizyty muszą 
zostać oznaczone jako puste.  

Otwórz kartę CRF, 
którą chcesz oznaczyć 
jako pustą, i kliknij 
narzędzie Blank Flag 
(Oznacz jako puste) Zaznacz pole, aby uznać kartę CFR 

za pustą, i kliknij OK. 
 
Następnie zapisz stronę. Zostanie 
ona oznaczona jako „pusta” karta 
CRF. 


