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Інструкція системного адміністратора

Система «Каштан Лайт»

Документ описує процес установки програмного забезпечення «Каштан Лайт» та виконання
необхідного налаштування.
Визначені наступні рівня системних адміністраторів:
1. розробник (компанія СІЕТ)
2. територіальна одиниця (область, м.Київ)
3. адміністративна одиниця (район, мсто)
4. Центр ПМСД
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Умовні позначення:
КМУ

Кабінет Міністрів України

МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України

ЛПЗ

Лікувально-профілактичний заклад

ЦПМСД

Центр первинної медико-санітарної допомоги
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Встановлення програми
1.1

Адміністратор CIET

Необхідно виконати наступні кроки у строго вказаній послідовності:
1. Створити папку для формування інсталяційних пакетів для регіонів (наприклад
KashtanLight-CIET)
2. Скопіюйте в неї файл “KashtanLight-Setup.exe”
3. Запустіть програму “KashtanLight-Setup.exe”. При цьому буде створено папку з програмою KashtanLight.
4. Увійдіть в цю папку і запустіть програму KashtanLight.exe
5. Введіть ім’я та пароль системного адміністратора CIET
6. В режимі Користувачі створіть нового користувача. В полі група виберіть рівень
«1. Адміністратори Територіальних одиниць»
7. В полі «Територіальна одиниця» вкажіть регіон, для якого готується дана програма.

8. Внесіть всіх потрібних адміністраторів територіальних одиниць
9. Створіть папку з ім’ям регіону (наприклад, VINNICA)
10. Скопіюйте в неї папку KashtanLight з папки KashtanLight-CIET
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11. Увійдіть в цю папку (VINNICA\KashtanLight) і запустіть програму KashtanLight.exe
12. Введіть ім’я та пароль системного адміністратора CIET
13. Виберіть пункт меню «Сервіс/Налаштування»
14. Вкажіть територіальну одиницю та збережіть зміни
15. Вийдіть з програми
16. Створіть інсталяційний пакет за допомогою програми winRar відповідно до пункту інструкції 1.1.1. (Для успішної роботи необхідно, щоб на Вашому комп’ютері було встановлено програму winRar). За результатами роботи буде створено файл kashtanLightSetup.exe
17. Перешліть цей файл разом з даними про логін та пароль зареєстрованого адміністратора у Вінницький інформаційний центр.

1.1.1 Створення інсталяційного файлу
Заархівуйте програму «Каштан Лайт» для вибраної територіальної одиниці архіватором WinRar
з наступними параметрами:
1. Запустіть програму WinRar
2. Виберіть папку KashtanLight з підготовленою програмою
3. Необхідно відмітити всі файли і папки
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4. Натисніть кнопку «Додати»
5. Виберіть метод стиснення «Найкращий»
6. Поставте галочку в пункті «Створити SFX архів»
7. В полі архів вкажіть ім’я файлу архіву kashtanLight-Setup.exe
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8. Виберіть закладку «Додатково»
9. Натисніть кнопку «Параметри SFX…»
10. В полі «Шлях до видобування» вкажіть «kashtanLight»
11. Виберіть пункт «Створити в поточному каталозі»
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12.

Перейдіть на закладку «Додаткові»

13.

Натисніть кнопку «Додати ярлик…»

14.

Задайте наступні параметри:
14.1.

Місце створення – Робочий стіл

14.2.

Ім’я вихідного файлу - KashtanLight.exe

14.3.

Ім’я ярлика - Каштан Лайт

14.4.

Натисніть «Ок»

Система «Каштан Лайт»

15. Натисніть «Ок»
16. ..Для подальшої роботи збережіть настройки в профайлі
16.1. Поверніться на закладку «Загальні»
16.2. Натисніть кнопку «Профайли»
16.3. Виберіть пункт меню «Зберегти поточне налаштування в новому про файлі…»
16.4. Задайте ім’я про файлу «Каштан Лайт»
16.5. Поставте галочку в пункті «Зберегти ім’я архіву»
16.6. Поставте галочку в пункті «Додати до контекстного меню»
16.7. Натисніть «Ок»
17.

Для створення наступного інсталяційного файлу Вам потрібно
17.1.

Відмітити всі файли
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18.
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17.2.

Натиснути кнопку «Додати»

17.3.

Натиснути кнопку «Профайли»

17.4.

Вибрати пункт меню «Каштан Лайт»

17.5.

Натиснути «Ок»

Система «Каштан Лайт»

Натисніть «Ок»

.
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Адміністратор Територіального рівня

Для формування єдиного списку адміністраторів адміністративних одиниць, адміністратор територіальної одиниці повинен виконати наступні кроки у строго вказаній послідовності:
1. Створити папку для формування інсталяційних пакетів для районів (наприклад
KashtanLight-VINNICA)
2. Скопіюйте в неї файл “KashtanLight-Setup.exe”, отриманий від адміністратора CIET
3. Запустіть програму “KashtanLight-Setup.exe”. При цьому буде створено папку з програмою KashtanLight.
4. Увійдіть в цю папку і запустіть програму KashtanLight.exe
5. Введіть ім’я та пароль, отримані з інсталяційним пакетом від адміністратора CIET
6. Вкажіть новий пароль, яким будете користуватись надалі
7. В режимі Користувачі створіть нового користувача. В полі група виберіть рівень
«2. Адміністратори Адміністративних одиниць»

8. Внесіть всіх адміністраторів адміністративних одиниць Вашої територіальної одиниці
9. Вийдіть з програми

Для формування системи «Каштан Лайт» безпосередньо для адміністративної одиниці адміністратор територіальної одиниці повинен виконати наступні кроки у строго вказаній послідовності:
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1. Створіть папку з ім’ям району (наприклад, BАR)
2. Скопіюйте в папку BAR вміст папки KashtanLight з папки KashtanLight-VINNICA.
3. Увійдіть в папку (BАR\KashtanLight) і запустіть програму KashtanLight.exe
4. Введіть ім’я та пароль адміністратора територіальної одиниці
5. Виберіть пункт меню «Сервіс/Налаштування»
6. Вкажіть адміністративну одиницю та збережіть зміни
7. Вийдіть з програми
8. Створіть інсталяційний пакет за допомогою програми winRar відповідно до пункту інструкції 1.1.1. (Для успішної роботи необхідно, щоб на Вашому комп’ютері було встановлено програму winRar). За результатами роботи буде створено файл kashtanLightSetup.exe
9. Перешліть файл kashtanLight-Setup.exe на районний / міський інформаційноаналітичний відділ разом з даними про логін та пароль зареєстрованого адміністратора
відповідної адміністративної одиниці
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Адміністратор Адміністративного рівня

Для формування єдиного списку адміністраторів ЛПЗ, адміністратор адміністративної одиниці
повинен виконати наступні кроки у строго вказаній послідовності:
1. Створити папку для формування інсталяційних пакетів для лікувальних закладів (наприклад KashtanLight-BAR)
2. Скопіюйте в папку файл “KashtanLight-Setup.exe”, отриманий від адміністратора територіального рівня
3. Запустіть програму “KashtanLight-Setup.exe”. При цьому буде створено папку з програмою KashtanLight.
4. Увійдіть в цю папку і запустіть програму KashtanLight.exe
5. Введіть ім’я та пароль, отримані з інсталяційним пакетом від адміністратора територіального рівня
6. Вкажіть новий пароль, яким будете користуватись надалі
7. В режимі «Довідники/Лікувальні заклади» внесіть всі лікувальні заклади, в яких планується встановлювати програму
8. В режимі Користувачі створіть нового користувача. В полі група виберіть рівень
«3. Адміністратори ЛПЗ»

9. Внесіть всіх потрібних адміністраторів лікувальних закладів
10. Вийдіть з програми.
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Для формування системи «Каштан Лайт» безпосередньо для ЛПЗ адміністратор адміністративної одиниці повинен виконати наступні кроки у строго вказаній послідовності
1. Створіть папку з ім’ям ЛПЗ (наприклад, PMSD1)
2. Скопіюйте в PMSD1 папку KashtanLight з папки KashtanLight-BAR.
3. Увійдіть в папку (PMSD1\KashtanLight) і запустіть програму KashtanLight.exe
4. Введіть ім’я та пароль адміністратора
5. Виберіть пункт меню «Сервіс/Налаштування»
6. Вкажіть лікувальний заклад і збережіть зміни.
7. Вийдіть з програми
8. Створіть інсталяційний пакет за допомогою програми winRar відповідно до пункту інструкції 1.1.1. (Для успішної роботи необхідно, щоб на Вашому комп’ютері було встановлено програму winRar). За результатами роботи буде створено файл kashtanLightSetup.exe
9. Перешліть файл kashtanLight-Setup.exe разом з даними про логін та пароль зареєстрованого адміністратора у відповідний лікувальний заклад.
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Адміністратор ЛПЗ (ЦПМСД, Поліклініка, КДЦ)

Для формування єдиного списку користувачів (економісти, статистики, лікарі, керівництво),
адміністратор ЛПЗ повинен виконати наступні кроки у строго вказаній послідовності:
1. Створити папку, в яку буде встановлено програму
2. Скопіюйте в неї файл “KashtanLight-Setup.exe”, отриманий від адміністратора адміністративного рівня
3. Запустіть програму kashtanLight-Setup.exe .
4. Буде створено папку з програмою KashtanLight, а на робочому столі створено ярлик
програми «Каштан Лайт»
5. Запустіть ярлик програми «Каштан Лайт»
6. Введіть ім’я та пароль, отримані з інсталяційним пакетом.
7. Вкажіть новий пароль, яким будете користуватись далі
8. В режимі «Довідники» заповніть дані про структурні підрозділи ПМСД та медичних
працівників.
9. В режимі Користувачі створіть користувачів, які будуть працювати з програмою.
10. В поле група виберіть четвертий рівень (Користувачі систем).

1.4.1 використання лікарями в Амбулаторії
Для формування системи «Каштан Лайт» безпосередньо для використання лікарями в Амбулаторії адміністратор ЛПЗ повинен виконати наступні кроки у строго вказаній послідовності:
1. Створіть папку з ім’ям користувача (наприклад, Petrenko)
2. Скопіюйте в неї файл “KashtanLight-Setup.exe”, отриманий від адміністратора адміністративного рівня
3. Запустіть програму kashtanLight-Setup.exe .
4. Буде створено папку з програмою KashtanLight, а на робочому столі створено ярлик програми «Каштан Лайт»
5. Запустіть ярлик програми «Каштан Лайт»
6. Введіть ім’я та пароль, отримані з інсталяційним пакетом.
7. Вкажіть новий пароль, яким будете користуватись далі
8. В режимі «Довідники» заповніть дані про структурні підрозділи ПМСД та медичних працівників, необхідні для роботи підрозділу, в якому встановлюється програма.
9. В режимі Користувачі створіть користувачів, які будуть працювати з програмою.
10. В поле група виберіть четвертий рівень (Користувачі систем).
11. Виберіть пункт меню «Сервіс/Налаштування»
12. Вкажіть структурний підрозділ і збережіть зміни.
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13. Вийдіть з програми
14. Створіть інсталяційний пакет за допомогою програми winRar відповідно до пункту інструкції 1.1.1. (Для успішної роботи необхідно, щоб на Вашому комп’ютері було встановлено
програму winRar). За результатами роботи буде створено файл kashtanLight-Setup.exe
15. Перешліть файл kashtanLight-Setup.exe разом з даними про логін та пароль користувача на
комп’ютер користувача.
16. Виконайте наступні дії на комп’ютері користувача:
16.1.

Створіть папку, в яку буде встановлено програму

16.2.

Скопіюйте в неї файл “KashtanLight-Setup.exe

16.3.

Запустіть програму kashtanLight-Setup.exe .

16.4.

Буде створено папку з програмою KashtanLight, а на робочому столі створено яр-

лик програми «Каштан Лайт»
16.5.

Запустіть ярлик програми «Каштан Лайт»

17. Наступні дії повинен виконати користувач програми:
17.1.

Введіть ім’я та пароль, отримані з інсталяційним пакетом.

17.2.

Вкажіть новий пароль, яким будете користуватись далі
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Запуск програми

Виберіть ярличок програми «Каштан Лайт»

(файл KashtanLight.exe) та запустіть його.

Введіть ім’я користувача і пароль і натисніть кнопку «Ok»

3

Налаштування системи

Режим налаштування системи призначений для визначення закладу (Обласний інформаційноаналітичний центр, Районний / міський відділ медичної статистики, лікувальний заклад, Амбулаторія), в якому вона експлуатується.

Системний адміністратор може визначити заклад експлуатації системи виключно на нижчий
рівень, наприклад адміністратор районного відділу медичної статистики може визначити місце
експлуатації системи тільки для ЦПМСД, Поліклінік та КДЦ свого району.
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