
Schemele WEQAS
Pasii necesari in vederea accesarii rezultatelor si a 
generarii raportului dvs. din baza de date Weqas, 

prin intermediul aplicatiei online Weqas 
Interactive.
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O serie de rapoarte pot fi obtinute pt intreg laboratorul, combinind rezultatele de la toate 
sectiunile / instrumentele corespunzatoare codului de laborator (Lab code), sau pt. cate o 
sectiune de fiecare data.

Click >Lab Stats pt. raport combinat 

pt. toate sectiunile

sau

Selecteaza intai o sectiune din meniul pe verticala,

apoi click >Section Stats pt. a vedea raportul doar pt. 
sectiunea selectata
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Pentru ambele cazuri vi se va deschide un 
meniu pe verticala din care veti alege 
schema dvs.
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Click >sageata, cea de langa “(All 
schemes = Toate schemele)” si vi 
se va afisa lista cu toate schemele.

Pt. a vedea toate schemele, 
actionati bara de derulare in sus 
sau in jos.

NOTA:
Aceasta lista va afiseaza toate schemele Weqas, nu doar cele la care sunteti dvs. inrolati.
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Click > schema dvs. de interes si 
apoi apasati butonul OK.

Veti fi dusi apoi in lista cu codurile 
de distributie pt. aceasta schema.

NOTA:
Trebuie sa selectati mai intai o schema si dupa aceea sa apasati butonul OK. In caz contrar 
vi se va afisa pe ecran un mesaj de eroare.
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Vi se deschide o lista cu ultimele 10 distributii pt. care sunt disponibile rapoarte.

6DIV Consulting



Va sunt afisate in partea de jos si perioadele pt. care sunt disponibile rapoarte 
pt. schema selectata: 
data primului raport disponibil – From (De la)  – si data ultimului raport disponibil – To 
(Pana la) -.
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Pentru a accesa rapoarte mai vechi click > link-ul pt. alte pagini.
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Nota Bene
Daca din greseala selectati o schema pt. care nu sunteti inrolat vi se afisa un mesaj de 
notificare in acest sens.
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Pentru fiecare distributie sunt disponibile mai multe tipuri de rapoarte.

Raport Standard: 
evaluarea performantei si 
date statistice aprofundate pt. 
a va ajuta in remedierea 
problemelor.

Raport Simplificat: 
date statistice de baza si 
reprezentare grafica a 
performantei cu alertare 
bazata pe regulile Westgard.

Date Neprelucrate:
valabile si utilizabile doar 
pentru laboratoare statistice.

Raportul Standard si cel Simplificat ofera optiuni de Raport Sumar (Summary Report) si 
Raport Complet (Full Report)
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OPTIUNEA de Raport Sumar pentru Raportul Standard / Raportul Complet

Aceasta optiune este valabila 
doar pentru afisarea pe ecran.

Raportul Sumar afiseaza scorul 
Z pt. toti analitii, toate sectiunile 
si toate instrumentele pt. acea 
distributie.

Acest raport este util pt. o 
identificare rapida a analitilor cu 
probleme, inainte de a genera 
rapoarte.
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Graficul scorului Z

Semnul “” reprezinta media 
generala a scorului Z pentru 6 
distributii anterioare.

Semnul “o” reprezinta media 
generala a scorului Z pentru 
distributia curenta.

Benzile colorate reprezinta 
nivelul de performanta:

• rosu = performanta slaba

• galben = performanta 
acceptabila;

• alb = performanta buna.

Nota bene
Aceasta este media scorurilor Z pentru fiecare analit in 
parte. Astfel, o performanta scazuta a unui anumit 
analit poate fi mascata de permantele bune ale altor 
analiti.
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Tabelul scorului Z

Acest tabel arata scorul Z, 
individual pentru fiecare analit 
pentru toate sctiunile 
inregistrate.

Codurile de culoare reprezinta 
nivelul de performanta:

• rosu = performanta slaba

• galben = performanta 
acceptabila;

• alb = performanta buna.
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Raportul Sumar este generat mult mai 
rapid decat Raportul Standard sau 
Raportul Simplificat.

Pentru a accesa mai multe informatii 
despre un analit, click > scorul Z care 
este evidentiat in culoarea albastra si 
subliniat.

Veti fi dusi in pagina de raport pentru 
acel analit in sectiunea corespunzatoare 
lui.
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Analiza cantitativa

din

Raportul Standard
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Analiza cantitativa

din

Raportul Simplificat
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din Raportul Standard din Raportul Simplificat
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Puteti obtine mai multe informatii daca dati click pe:

1. Link-ul pentru metoda, pentru a obtine date ale tuturor 
participantilor care au folosit aceeasi metoda ca dvs. indiferent de 
instrument;

2. Link-ul pentru instrument a obtine date ale tuturor participantilor 
care au folosit aceeasi metoda si acelasi instrument ca dvs. 
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Click dreapta pe simbolul Excell
si veti salva datele intr-un fisier 
excell (prin alegerea “save 
target as” = salvati datele in 
excell”)

Veti putea astfel sa manipulati 
datele salvate, de exemplu sa le 
sortati, sa investigati tendinte, 
modele sau tipare.

Date ale celor 
care folosesc 
ADVIA si metoda 
Colesterol 
oxidaza pt. 
distributia L346
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Analiza calitativa

din

Raportul Standard
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Puteti obtine mai multe rezultate 
daca dati click pe link-ul Metodei, 

veti vedea astfel raspunsuri ale 
altor laboratoare care folosesc 

aceeasi metoda cu a dvs.
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Raportul pe grup 

pentru 

metoda calitativa
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OPTIUNEA de Raport Complet 
pentru Raportul Standard / Raportul Simplificat

Aceasta optiune combina Raportul sumar cu un raport detaliat pentru fiecare analit, 
raportat pentru toate sectiunile. Tipul paginii obtinute pentru acest raport va depinde de 
tipul de raport  selectat: cel Standard sau cel Simplificat.

Va rugam sa retineti:
Un raport nu este stocat ca atare pe server. El este generat in urma unei cereri. De aceea 
apare o intarziere pana cand raportul este afisat efectiv pe ecran. 

De aceea recomandam ca daca aveti de generat un raport pentru mai mult de 10 analiti, 
sa folositi optiunea “request PDF” (raport in format pdf).

Raportul poate fi vazut in browser web folosind optiunea “View on screen” (Vedere pe 
ecran), dar nu poate fi insa tiparit. 

Daca doriti sa salvati o copie a acestui raport, folositi optiunea “Request PDF” (versiune in 
format pdf), dupa care tipariti documentul cu PDF viwer-ul dvs. Versiunea in format pdf 
retine formatul si aspectul versiunii afisate pe ecran.
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Raportul Complet – “View on screen” (Vizualizare pe ecran)

Aveti 2 posibilitati de a alege formatul raportului:

• “Double sided printing”: acesta va permite sa tipariti raportul pe hartie. (recomandat)

• “Single sided printing”

Click butonul “Generate Report” (Generati Raport) pt. a accesa raportul.
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Raportul Complet – “Request PDF” (Format pdf)

Click butonul “request PDF”, veti fi dusi apoi pe ecran pentru a confirma adresa dvs de email si 
pentru alegerea formatului raportului. Exact ca in pagina anterioara recomandam sa alegeti 
formatul “double sided printing”

Click butonul “Continue” pt. a trimite solicitarea de raport catre server.
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[ Adresa de email pe care vi cere sa o confirmati este cea care este inregistrata in sistem si 
asociata username-ului dvs.

Nu puteti solicita sa primiti raportul pdf pe alta adresa.

De aceea este important ca o eventuala schimbare a adresei email sa se faca din timp. Aceasta 
schimbare se anunta catre WEQAS prin intermediul unui formular web semnat. (Solicitati 
asistenta DIV Consulting in acest sens). ]

Dupa ce apasati butonul “Continue” vi se va confirma ca cererea de raport a fost primita si vi 
se va confirma adresa email pe care va fi transmis raportul.
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Raportul pentru instrument (analizor)

Acest raport va ofera posibilitatea sa accesati date sumare (metoda, sds, incertitudinea si nr. de 
rezultate) pentru toate instrumentele inregistrate, defalcate dupa metoda.

Acest tip de raport este disponibil pentru toate schemele la care sunteti inrolat.

Puteti alege sa vedeti date 
pentru toti analitii intr-o 
vizualizare sau pentru cate un 
analit.
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Puteti sa alegeti sa vedeti 
date pentru toti producatorii 

SAU

va puteti concentra pe un 
singur producator.

APOI

sa vedeti date despre toate 
instrumentele lor

SAU

sa alegeti unul anume.
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Raportul pentru combinatia 
selectata va fi afisat pe ecran, 
si apoi exportat in format 
excel prin click pe simbolul 
din partea dreapta-sus a 
ecranului.
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Pentru orice nelamurire, neclaritate,  
daca aveti nevoie de noi informatii sau asistenta ...

Contactati-ne !
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