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Szkolenie z zakresu systemu RDC 

Szkolenie komputerowe 

W celu uzyskania dostępu do systemu użytkownik powinien przejść na stronę http://rdcsupport.biogenidec.com i ukończyć szkolenie komputerowe. 

 
Strona RDC jest stroną publiczną – szkolenie 
komputerowe nie wymaga zalogowania się.  
 
Biogen Idec nie przesyła pocztą elektroniczną 
powiadomień o szkoleniach w zakresie systemu  
RDC – użytkownik może wziąć udział 
w szkoleniu, jeśli jest to wymagane. 

 

 
 
 
 

Kliknij tutaj, aby wziąć udział 
w szkoleniu komputerowym 
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Po uruchomieniu szkolenia wybierz kategorię 
użytkownika, do której dostosowany zostanie 
program szkolenia.  
 
Kategorie i zakresy obowiązków opisano w części 
„Kategorie użytkowników systemu RDC i zakres 
obowiązków” (Roles and Responsibilities).  
 
Każdy użytkownik musi ukończyć szkolenie 
z zakresu wybranej kategorii zaaprobowanej 
przez Biogen Idec. 
 
Jeśli nie masz pewności, która kategoria Cię 
dotyczy, skontaktuj się z monitorem badań 
klinicznych. 
 
Uwaga: Jeśli jesteś badaczem, a do Twoich 
obowiązków należy także wprowadzanie danych, 
musisz ukończyć szkolenie skierowane do 
personelu ośrodka oraz szkolenie dla PI. 
 

 
 

Wybierz jedną z dostępnych kategorii 
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Rejestracja szkolenia 

Po ukończeniu szkolenia komputerowego 
użytkownik musi zarejestrować ten fakt.  
 
Każdy z użytkowników powinien wypełnić 
formularz ukończenia szkolenia (Training 
Completion Form) w celu udokumentowania 
ukończenia szklenia RDC. 
 
Formularz ten należy przesłać do Biogen Idec 
jako potwierdzenie ukończenia szkolenia 
w zakresie RDC. Dodatkowo użytkownik 
powinien wydrukować i zachować kopię  
tego formularza we własnej dokumentacji.  

 

 
 
  

Kliknij to łącze, aby przejść do 
formularza ukończenia szkolenia
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Po wypełnieniu formularza należy upewnić się,  
że dane kontaktowe zostały podane prawidłowo. 
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Wniosek o przyznanie dostępu do systemu RDC 

Po ukończeniu i zarejestrowaniu szkolenia 
można wnioskować o przyznanie dostępu do 
badania, wysyłając odpowiedni formularz 
(Account Request Form). 
 
Formularz ten jest dostępny na stronie pomocy 
technicznej RDC. 
 
Uwaga: Jeśli ukończyłeś już szkolenie 
komputerowe Biogen Idec z zakresu systemu 
RDC dla innego badania Biogen Idec, nie musisz 
ponownie brać w nim udziału. 

 

 
 
 

Kliknij tutaj, aby wypełnić 
formularz rejestracji konta 
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W formularzu należy podać nazwę badania (lub 
badań), do których wymagany jest dostęp,  
oraz upewnić się, że podane dane kontaktowe 
są prawidłowe. 
 
Należy również podać hasło początkowe. 
Zostanie ono użyte przy pierwszym logowaniu 
się użytkownika do systemu RDC. Jeśli 
użytkownik ma już dostęp do innego badania 
Biogen Idec w systemie RDC, może wprowadzić 
w tym polu dowolną wartość, jednak istniejące 
hasło nie zostanie zmienione. 
 

 
 



http://rdcsupport.biogenidec.com

RDC Quick Launch Kit V1.0 25 of 127
RDC Quick Launch Kit V1.0 Poland 31AUG2012       25 z 70 

 

Konto RDC – wskazówki 

• Użytkownik wprowadzający dane musi posiadać konto przed rozpoczęciem wprowadzania danych pacjenta. 
 

• Badacz zatwierdzający kartę CRF musi posiadać konto przed przystąpieniem do zatwierdzania karty CRF. 
 

 Dobre praktyki: Konto najlepiej założyć przed wizytą otwierającą ośrodek  
 
Po wykonaniu wszystkich opisanych powyżej czynności użytkownikowi przypisana zostaje nazwa użytkownika, zwykle w ciągu 5 dni roboczych. 
Hasło jest takie samo jak podano w formularzu rejestracji konta. 
 
Niezwykle istotne jest, aby formularze ukończenia szkolenia oraz rejestracji konta był spójne z informacjami przesłanymi do Biogen Idec przez 
monitora badań. 

• Nazwa użytkownika 
• Dane kontaktowe użytkownika 
• Numer ośrodka badawczego 
• Kategoria użytkownika 

 
W przypadku jakichkolwiek problemów podczas szkolenia skontaktuj się z centrum pomocy technicznej RDC (ang.= RDC Support Center). 
 
UWAGA: Jeśli podane informacje nie są spójne, Biogen Idec nie będzie w stanie zweryfikować wniosku użytkownika! 

 Opóźnienie w utworzeniu konta! 
 Opóźnienie przyznania dostępu do RDC! 
 Opóźnienie we wprowadzaniu danych! 
 Opóźnienie w zamknięciu bazy  danych! 
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Szkolenie dla nowych użytkowników systemu RDC po włączeniu pierwszego pacjenta 

Sytuacje, w których konieczne będzie zarejestrowanie nowego użytkownika RDC po włączeniu pierwszego pacjenta nie są czymś niezwykłym.  
 
W takich przypadkach personel ośrodka powinien powiadomić monitora badania (który z kolei powiadamia Biogen Idec) o konieczności 
przypisania do badania nowych użytkowników systemu RDC. 
 
Wszyscy nowi użytkownicy mają obowiązek ukończyć szkolenie online i przesłać formularze ukończenia szkolenia oraz rejestracji konta. 
 
Usuwanie uprawnień dostępu do RDC 

Jeśli użytkownik RDC nie bierze już udziału w badaniu, ośrodek badawczy ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie monitora 
badania, tak aby mógł on cofnąć pozwolenie na dostęp danego użytkownika RDC do badania.  
 
Jeśli użytkownik tylko czasowo nie bierze udziału w badaniu, należy powiadomić o tym fakcie monitora badania, tak aby mógł on cofnąć 
pozwolenie na dostęp do momentu powrotu użytkownika. 
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Korzystanie z systemu RDC 

Dostęp do badania 

Dostęp do wyników badań możliwy jest poprzez 
stronę pomocy technicznej RDC. 
 
Podczas logowania do systemu RDC pamiętaj:  

• W haśle nie jest rozróżniana wielkość 
liter, jednak musi ono rozpoczynać się 
od litery i może 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 z użyciem 
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 (RDC Support Center).  
 
 
 
 
  

Użyj tego łącza, 
aby zalogować się 
do badania 
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Bezpieczeństwo hasła 
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Zmiana hasła 

 
 
Przy pierwszym logowaniu do systemu 
wymagana jest nazwa użytkownika i hasło 
początkowe podane w formularzu rejestracji 
konta. 
 
Hasło można zmienić ręcznie w dowolnym 
terminie.  
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Wylogowanie z systemu RDC 

Ważne: Zawsze korzystaj z opcji wylogowania 
(Logout).  
 
Nie używaj przycisku zamykania przeglądarki – 
powoduje on jedynie zamknięcie okna 
przeglądarki, a nie prawidłowe wylogowanie 
z systemu RDC. 
 
Przed wylogowaniem upewnij się, że 
wprowadzone dane zostały zapisane, 
a wszystkie elektroniczne karty obserwacji 
klinicznej (CRF) – zamknięte.  
 
UWAGA: Po 30 minutach bezczynności 
następuje automatyczne wylogowanie 
z systemu RDC. Wszystkie niezapisane dane 
zostaną utracone. 
 
W celu ponownego zalogowania się do systemu 
przejdź do strony internetowej Biogen Idec RDC 
i naciśnij przycisk Login (Zaloguj). 
 
 

 
 
 

Użyj tego łącza, aby 
wylogować się 
z systemu RDC 

Nie wychodź 
z systemu RDC, 

zamykając 
przeglądarkę
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Centrum pomocy technicznej RDC 
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Jeśli masz wątpliwości... 
Centrum pomocy technicznej RDC przyjmuje wszystkie zgłoszenia związane z badaniem. Jeśli nie 
potrafi udzielić na nie odpowiedzi, przekazuje zgłoszenie zespołowi badawczemu do dalszego 
rozpatrzenia. 
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Kontakt z centrum pomocy technicznej RDC 

Z centrum pomocy technicznej można kontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane kontaktowe podane są 
w witrynie pomocy technicznej RDC. 
 

Numery telefonów podano również w załączniku A: Numery telefonów centrum pomocy technicznej RDC 
 

 

Pomoc techniczna 
RDC 
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Dodatkowa pomoc dla systemu RDC 

Przydatne informacje, oprócz skróconej instrukcji obsługi, znajdują się także w samym systemie RDC.  
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Pomoc on-line dla systemu RDC 

Pomoc on-line dostępna jest po kliknięciu łącza Help (Pomoc). 

 
 

 
 

 

Kliknij łącze Help (Pomoc) 

Kliknij, aby wyświetlić spis Wybierz temat pomocy 
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Instrukcje wypełniania kart CRF systemu RDC 
 
Aktualne instrukcje wypełniania kart CRF dla 
danego badania dostępne są w systemie RDC po 
kliknięciu łącza na karcie Home (Strona główna) 
badania. 
 
Otwarty zostanie plik PDF zawierający wszystkie 
niezbędne informacje. 

 

 
 

Kliknij łącze Study RDC CRF 
Completion Instructions 
(Instrukcja wypełniania kart CRF 
dla badania) 
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Przestrzeganie zasad użytkowania systemu RDC 

Naruszenie postanowień tej umowy skutkuje: 
• Utratą uprawnień w systemie RDC 

• Karami pieniężnymi 
 


