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1 TOMES 

TOMEs (Terumo Operational Medical Equipment Software) là phần mềm Phần mềm chuyên dụng tích hợp 
các thiết bị truyền tải Terumo độc lập khác nhau vào một thực thể duy nhất và cho phép quản lý chúng từ 
xa thông qua mạng nội bộ của khách hàng (LAN).

1.1 Hệ thống TOMEs 
TOMEs (Terumo Operational Medical Equipment Software) là hệ thốn phần mềm chuyên dụng dùng để kết 
nối với các thiết bị Terumo các nhau. Phần mềm được cài đặt trên một máy tính được kết nối mạng LAN.

Hệ thống có thể thu thập và lưu trữ dữ liệu từ các thiết bị các nhau được kết nối với TOMES. Kết nối mạng 
LAN cung cấp tính năng xem và tham khảo các dữ liệu đã thu thập và để sửa các cài đặt thiết bị/thông số 
của các thiết bị được kết nối thông qua máy tính của khách hàng (T-ACE II+, T-RAC II). Thêm vào đó,
Kết nối với mạng LAN cho phép TOME truyền thông hai chiều với các hệ thống của bên thứ ba liên kết với 
cùng một mạng LAN

Hướng dẫn này mô tả chi tiết cách sử dụng hệ thống TOMES 

Các thiết bị transfusion hiện tại được hỗ trợ bới TOMEs:
- T-ACE II+ (as from T-ACE II+ version 2.0x) 
- T-RAC II 
- TACSI 

1.2 Các đặc điểm chính 

TOMEs cho phép bạn:
- thu thập các phiên dữ từ các thiết thị được kết nối 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Đễ đang truy cập và tìm kiếm các phiên dữ liệu 
Xuất dữ liệu trong các định dạng dữ liệu phổ biến nhất: xml, csv, exc và txt
adapt device/program settings for each connected device 
Nhập và xuất các cài đặt chương trình từ một máy hoặc đến một thiết bị 
(hoặc file) 
Khôi phục dữ liệu từ dữ liệu cơ sở của khách hàng.
In các báo cáo dưới dạng pdf

CSV 

EXC 

TXT 

XML 
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1.3 Các cảnh báo 
- 

- 

- 

- 

TOMEs sử dụng chuyên dụng. Nếu TOMES không được sử dụng theo mục đích sử dụng được mô tả 
trong sách hướng dẫn này, nhà sản xuất sẽ không đảm bảo tính an toàn hoặc hoạt động của TOMES 
và sẽ không chịu tránh nhiệm pháp lý. 
Tất cả những người sử dụng TOMES phải tuân thủ các hướng dẫn được mô tả trong cuốn hướng dẫn 
sử dụng này và có kinh nghiệm sử dụng các thiết bị truyền máu được cho phép kết nối với TOMES 
Đảm bảo cài đặp phần mềm ngăn chặn virus trên máy tính của bạn và tránh đưa virus vào hộp 
TOMES.
Các yêu cầu tối thiểu đối với máy tính được sử dụng TOMES là: :

o OS: XP 32-bit (SP3), 2003, Vista 32-bit/64-bit, Windows 7 32-bit/64-bit 
o Browser:
o USB:

Explorer 7 or higher, Mozilla Firefox 3.x or higher 
ít nhất 1cổng USE để kết nối USB 

o Ethernet
- 

- 

- 

- 

- 

- 

Độ phân giải tối thiểu của màn hình đối với máy tính sử dụng với TOMES là  1280 x 800 pixels.
Kích hoạt các cookie trên trình duyệt máy tính của nguời dùng cho phép phần mềm TOMES hoạt 
động đúng.
Đảm IT cung cấp mạng lưới an toàn được kết nối với TOMES.
Trước khi sử dụng lần đầu tiên, người dùng nên kiểm tra và thay đổi ngôn ngữ của TOMES(nếu cần 
thiết) (xem thêm trong phần 5.2).
Đảm bảo rằng mỗi thiết bị  giống nhau có số riêng biệt trên TOMES.
Đảm bảo duy trì đường truyền 100MB sử dụng cho TOMEs.

1.4   Hướng dẫn vệ sinh
- Để vệ sinh phần cứng TOMES sử dụng chất tẩy rửa bằng nước hoặc cồn 60%  và nước

- Không sử dụng các dung dịch có chất ăn mòn

1.5 Chi tiết Order
Số Catalogue: ME-TOMES : Terumo Operational Medical Equipment Software 

ME-TOMESTA2 : TOMEs software license for T-ACE II+ 
ME-TOMESTR2 : TOMEs software license for T-RAC II 
ME-TOMESCS : TOMEs software license for TACSI 

Version phần mềm: Version 5.x, 09-2014 

Hướng dẫn sử dụng : LC-7483en, 09-2014 

Nhà sản xuất: 
Terumo BCT, Inc. 
10811 W. Collins Ave., 
Lakewood, CO 80215, 
USA 

Chi tiết liên hệ:

Trong trường hợp có các vấn đề về kỹ thuật hoặc nếu bạn muốn bản in của cuốn hướng dẫn sử dụng 
(miễn phí), vui lòng liên hệ với chúng tôi: 
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2 HELP 

Menu Help chứa tất cả các thông tin về TOMES và một Option để kích hoạt các thiết bị trên TOMES. 

2.1 Contents 

Lựa chọn này sẽ mở Hướng dẫn sử dụng dưới dạng PDF.

2.2 Quản lý License  

Không có license, TOMEs không thể làm việc với các thiết bị truyền máy 
của Terumo. Đối với từng loại thiết bị cần một license. 

Nếu key license của thiết bị được cài đặt, tên tương ứng của thiết bị sẽ 
xuất hiện trên menu phía trên của màn hình. Nếu không cài đặt license, 
menu phần trên bên trái trống .

License có thể được order tai Terumo BCT, Inc. Một bức thư license sẽ 
được gửi cùng với hướng dẫn cách khôi phục key license.

Kích hoạt license cho một thiết bị 

1. Trên menu bar click Help và chọn  License Management.

2. Copy key license key đã khôi phục bởi Terumo BCT, Inc. vào vùng License key.

3. Click Submit.

Nếu mã không hợp lễ ,  sẽ xuất hiện.  
Nếu mã License được chấp nhận  sẽ xuất hiện và tên của thiết bị khớp với license sẽ hiển thị

4. Click Close.

Chú ý License chỉ có thể đươc thêm, không loại bỏ được   
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2.3 About 

Lựa chọn này sẽ mở ra cừa sổ About hiển thị version sofeware của TOMEs. 

3 LOGOUT 

Click Logout để dừng phiên làm việc với TOMEs. 

TOMEs 

Terumo Operational Medical Equipment Software 

Copyright © 2010-2014 TERUMOBCT Europe. 
All rights reserved  

Software version: version 5.x, 09-2014 

Instructions for use (revision reference): 
LC-7483en, 09-2014
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4 TOOLS 

Menu Tools chứa một vài lựa chọn có thể được sử dụng để cài đặt và bảo dưỡng TOMES.

Chú ý Menu Tools chỉ khả dụng  đối với những người được phân quyền 

4.1 Box Settings 

Cửa sổ này cho phép bạn  cài đặt các thuộc tính phần cứng của TOMES và khởi động ại service DAA. 

4.1.1  Box Settings chung

Serial number 

Box name 

Số serial của TOMEs. 

Tên phần cứng của TOMEs

4.1.2  Cài đặt IP - IP Settings
Tại đây bạn có thể tìm các cài đặt IP phổ biến của các cổng mạng của hộp TOMEs.

Network 
connection name 

Hiển thị nếu kết nối mạng được kích hoạt và nếu nó cài đặt động hoặc tĩnh.

Status 

IP address 

Subnet mask 

Default gateway 

Trạng thái kết nối mạng

Địa chỉ IP của kết nối mạng.

subnet mask của kết nối mạng.

Cổng mặc định của kết nối mạng 

4.1.3 Sư truyền dẫn

Khởi động lại       khởi động lại sự truyền dẫn (DAA service) của từng thiết bị cụ thể.

Trong TOMEs v5.x hoặc cao hơn, mỗi loại thiết bị truyền thông tin với DAA service của nó trên một cổng cụ thể

Thiết bị Cổng
T-RAC 21010 

T-ACE 21011 

TACSI 21012 

Chú ý DAA service (Data Assistant Application) của một loại thiết bị là dịch vụ cơ sở cung cấp 
các giao tiếp giữa cá thiết bị loại đó với WSA (Web Service Application).

Caution DAA service chỉ nên được khởi động lại nếu sự truyền dữ liệu với thiết bị thất bại hoặc khi 
TOMES chỉ ra DAA Service không được bật.

Nên tắt tất cả các thiết bị của từng loại cụ thể khi DAA service của nó được khởi động lại.

Khởi động lại DAA sẽ dừng tất cả các quy trình hiện tại và ngắt kết nối với tất cả các thiết 
bị của loại đó. 

4.2 Backup 

TOMEs cho phép bạn tạo backup cho tât cả các dữ liệu được lưu trữ trên TOMES bao gồm các cá đặt của ứng 
dụng phần mềm. Điều này có nghĩa trong trường hợp lỗi phần mềm hoặc phần cứng, dữ liễu có thể được khôi 
phục đến thời điểm backup. Có thể bachkup tự động hoặc thủ công.
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Cảnh báo Backup thủ công chỉ có hoàn thành khi tất cả các thiết bị kết nối ở chế độ stand -by. Nếu 
không thì TOMES sẽ báo bạn thử lại sau .

Không bắt đầu bất kỳ hoạt động nào trên TOME hoặc thiết bị được kết nối khi backup
đang diễn ra  

Có thể backup dữ liệu vào một thư mục trên đĩa cứng của TOMES hoặc tới máy chủ .

Cài đặt  backup

1. Vào Menu Tools  click Backup.

2. Trong dánh sách Backup Type, chọn loại backup:
a. Full:
b. Full + Incremental:
c. Full + Differential:
d. None:

backup tất cả các dữ liệu
Kết hợp backup full và incremental
Kết hợp backup full and differential
Backup  không backup

3. Trong từng phần Recurrence, chon tần suất backup cho từng loại backup:
 Backup hàng tuần hoặc hàng tháng,  chọn ngày trong tuần hoặc trong tháng tiến hành

backup.
 Chọn hoặc nhập thời gian (hh:mm) để bắt đầu backup trong trường Time.

4. Điền từng phần Destination.

5. Để tiến hành backup bằng tay, click Run Now. Backup sẽ được thực hiện nay lập tức.

6. Click Save để lưu các cài đặt backup.

Chú ý Incremental là một loại backup chỉ backup các thay đổi so với lần cuối backup
(Incremental hoặc full) .

Differential là loại backup chỉ để backup các thay đổi so với lần full backup cuối cùng. 
Ngược với incremental, incremental backup chỉ backup các thay đổi kể từ lần backup cuối 
cùng (incremental hoặc full), mỗi lần differential backup tiếp theo tích lũy các thay đổi kể 
từ lần full backup cuối cùng .

Nếu bạn chọn backup kết hợp Full + Incremental hoặc Full + Differential, bạn có thể 
cài đặt các setting đối với từng loại backup cùng một lúc trong 2 màn hình riêng biệt. 

Chú ý Lời khuyên để lưu trữ các filetrên một máy tính khác hoặc server ithay cho phần cứng của 
chính TOMEs 

Trong trường hợp lỗi phần cứng TOMEs, backup có thể đươc sử dụng để khôi phục dữ liệu 
trên phần cứng TOMES khác. Khi khôi phục một file backup đến TOMEs, hãy liên hệ với 
đại diện của Terumo BCT  

4.3 Update 

Hệ thống cho phép cài bản cập nhập phần mềm ứng dụng bằng cách tải lên một máy tính có kết nối mạng và 
áp dụng chúng.   system allows installing software application updates by uploading them manually from a PC
in the local network and applying them. Các bản cập nhập được phân phối dưới dạng lư trữ ZIP để giảm kích 
thước và trong một tập file duy nhất.  
Cài bản update 

1. Trong Menu Tools , click Update.

2. Click Browse và chọn đúng file update.

3. Click Update.
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Cảnh báo Bạn cập nhập hệ thống chỉ khi tất cả các thiết bị kết nối ở chế độ stand-by. Một vài cạp 

nhập có thể yêu cầu khởi động lại ứng dụng để kích hoạt. Vì vậy nên khỏi động lại trình 

duyệt của bạn sau mỗi lần cập nhập.

4.4 Lưu trữ - Archiving
Hệ thống cho phép di chuyển một vài dữ liệu từ database của TOMES ra file bên ngoài khi kích thước của 
database gần đạt đến giới hạn 10GB.

Để thực hiện lưu trữ

1. Menu Tools, click Archiving.

2. Để chọn ngày lưu trữ, click nút  trong trường Due date và chọn ngày cần thiết trên lịch
Tất cả các dữ liệu trước ngày đẵ chọn sẽ được lưu trữ và sẽ không thể truy cập được ở chế độ xem
dữ liệu.

3. Click  Execute để kích hoạt quy trình lưu trữ

Chú ý Ngày được chọn phải là ngày đã qua. Hệ thống sẽ không đưa ra cảnh báo khi ngày lưu trữ 
là ngày hôm nay hoặc ngày sau, nhưng trong trường hợp đó tất cả database sẽ được lưu 
trữ và không thể truy cập được nữa ở chế độ xem dữ liệu. Sử dụng ngày sau giống với sử 
dụng ngày hôm nay.

Các file đã được lưu trữ có thể tìm trong  folder C:\Builds\Latest\Archive.

Cảnh báo Hãy lưu ý rằng dữ liệu sẽ được  loại bỏ từ database và đưa vào các tệp file nén. Dữ liệu 
sẽ không còn trong phần xem dữ liệu của TOMEs nữa 



11/84 

5 SETTINGS 

Menu Settings chứa một vài lựa chọn để cài đặt TOMES theo yêu cầu.

5.1 Thay đổi password
Lựa chọn này sẽ mở ra cửa sổ Change password nơi người sử dụng thay đổi password. Người sử dụng với 

quyền quản trị viên có thể thay đổi password của các người dùng khác trên trang Users.

Để thay đổi password của bạn: 

1. Trên thanh menu click Change password.

2. Trong trường Old Password nhập password hiện tại
3. Trong trường New Password và Re-enter New Password nhập password mới
4. Click Change.

5.2 Ngôn ngữ
TOMEs là một ứng dụng có nhiều ngôn ngữ. Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ trên TOMES .

Để thay đổi ngôn ngữ trong TOMEs

1. Trên menu bar click Language.
2. Chọn ngôn ngữ mới

5.3 Users - người sử dụng 
trong TOMES mỗi người sử dụng có một login đăng nhập, password và quyền riêng của mình. 

Chú ý Lựa chọn này chỉ khả dụng với quản trị viên 

5.3.1 Vài trò và quyền hạn của người dùng
Hệ thống thực hiện theo các vai trò người dùng sau: 

Người dùng (GU) Cho phép bạn truy cập vào tất cả cá lựa chọn trừ  những lựa chọn liên quan đến hệ thống và quản lý 
người dùng

Quản trị viên (LA) Cho phép bạn truy cập vào toàn bộ các lựa chọn trên TOMES.

Menu Item GU LA 

Tools TOMEs Box Settings X V 

Backup X V 

Update X V 

Archiving X V 

Maintenance X V 

Settings Change password V V 

Language V V 

Users X V 

Help Help Contents V V 

License Management V V 

About V V 

Logout V V 

Data Views V V 

Print V V 

Export V V 

Monitor V V 

Search V V 

T-ACE Programs V V 

Barcodes V V 

Separation Input V V 
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TACSI Programs V V 

Events V V 

Separation Input V V 

T-RAC Programs V V 

Donation Input V V 

Separation Input Rules V V 

Events V V 

Status Information V V 

Ghi chú
V: được phép 
X: Không được phép 
R: Chỉ đọc

5.3.2  Quy trình quản lý người dùng
Nguyền dùng với quyền quản trị viên có thể tạo và xóa các người dùng cũng như chỉnh sửa 

Chú ý Quản trị viên không thể xóa tài khoản của mình. Điều này đảm bảo luôn có ít nhất một 
người dùng có quyền quản trị viên 

Để tạo một tài khoản người dùng

1. Trong menu Settings click Users.
2. Click New
3. Trong cửa sổ Create User :

a. Nhập tên người người dùng trong trường First name
b. Nhập họ của người dùng vào trường Last name.
c. Nhập tên đăng nhập của người dùng vào trường  Login name.
d. Nhập passwork người dùng trong trường Password
e. Xác nhận lại password trong trường Re-enter Password để kiểm tra sự chính xác

của password.
f. Chọn vai trò của người dùng từ danh sách Role.

4. Click Create để lưu tài khoản người dùng

Để thay đổi tài khoản người dùng 

1. Trong menu Settings  click Users.
2. Chọn  tài khoản người dùng từ bảng.
3. Click Edit.
4. Trong cửa sổ  Update User tiến hành các thay đổi được yêu cầu.
5. Click Save để lưu tài khoản người dùng.

Để thay đổi password người dùng

1. Trong menu Settings click Users.
2. Chọn tài khoản ngườ idùng từ bảng.
3. Click  Change Password .

4. Nhập password mới trong trường Password.
5. Nhập lại password trong trương  Re-enter Password để kiểm tra sự chính xác của password
6. Click Save để lưu tài khoản người dùng

Để xóa một tài khoản người dùng 

1. Trong menu  Settings  click Users.
2. Chọn tài khoản người dùng trong bảng.
3. Click the Delete .
4. Click Yes để xác nhận xóa

Để cập nhập bằng các tài khoản người dùng,  click Refresh bất cứ lúc nào.
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6. Các trang chung
Một  trong các đặc điểm chính của TOMEs là tính đồng nhất cho tất cả các thiết bị. Điều này có nghĩa là các 
bạn làm việc với các thiết bị trên TOMES là giống nhau. Vì điều này, phần này sẽ miêu tả các trang phổ biến 
cho tất cả các thiết bị.  

Chi tiết cụ thể cho một thiết bị đã được đề cập rõ trong chương này hoặc được mô tả trong chương riêng của 
thiết bị

6.1 Data 

Trong trang Data của từng loại thiết bị, TOMEs cung cấp các thiết bị thuận lợi để xem dữ liệu của thiết bị 

Dưới đây là các lựa chọn khả dụng: 
- 

- 

Tạo một số chế độ xem tùy chỉnh để chỉ các thông tin bạn cần.
Xuất dữ liệu trong chế độ xem đến các vị trí tùy chỉnh dưới các định dạng phổ biến như  TXT, CSV, EXC
và XML

- 

- 

- 

- 

Tìm kiếm và lọc dữ liệu.
Tạo báo cáo dưới dạng PDF dựa trên bản xem đã chọn. Tự 
động cập nhập dữ liệu trong chế độ xem.
Bộ chọn trang để dễ dàng điều hướng thông qua dữ liệu trong 
chế độ xem.

6.1.1 Các chế độ xem 
Trên trang Data có thể tạo một vài chế độ xem tùy chỉnh  của dữ liệu. Với mỗi chế độ xem bạn có thể chọn, 
lọc và sort các file dữ liệu bạn muốn. Bằng cách này, chỉ những thông tin cần thiết bạn cần được hiển thị 
hoặc xuất ra.

6.1.1.1 Quản lý chế độ xem.
Bạn có thể tạo, chỉnh sửa và xóa một chế độ xem bằng cách sử dụng lựa chọn Manage trong thanh Menu
của trang Data. Khi bạn click cửa sổ  Manage View sẽ xuất hiện theo các tab: 

Columns 

Filter 

Tại đây bạn có thể chọn các cột dữ liệu bạn muốn xem.

Tại đây bạn có thể lọc các dữ liệu cụ thể.

Sort Tại đây bạn có thể sort chế độ xem các tệp cụ thể. 

Export Tại đây bạn có thể xuất dữ liệu theo lịch trình  

Links Tại đây bạn có thể link dữ liệu của các loại thiết bị khác nhau để tạo các chế độ 
nhìn chung.
Tab này chỉ xuất hiện trên trang Data của TOMEs, không có trên trang dữ liệu của 
thiết bị. 

Cảnh báo Đối với thiết bị T-RAC không thể lọc hoặc sort trên các phía dưới trong   TOMEs v5.x:

- Clamp Interval 
- Flow info 
- Incidents count 
- Weight Check 

Để tạo một chế độ xem dữ liệu tùy chỉnh 

1. Click Manage trên thanh menu
2. Click New để mở cửa sổ  Manage View
3. Trong trường  View Name nhập tên chế độ xem
4. Chọn tab Columns .
5. Chọn các cột dữ liệu bạn muốn hiển thị trong chế độ xem tùy chỉnh bằng cách di chuyển chúng

từ danh sách Available đến danh sách Selected.
- Bạn có thể di chuyển cột dữ liệu đã chọn từ danh sách này đến dánh sách kia  bằng cách kéo chúng hoặc sử dụng  

- 

- 

các phím mũi tên   .  và 
Bạn có thể chọn một hoặc nhiều cột dữ liệu cùng một lúc bằng cách sử dụng phím <Shift> hoặc  <Ctrl> trên 
bàn phím của bạn.
Bạn có thể thay đổi danh sách order bằng cách kéo các cột dữ liệu đã chọn lên và xuống hoặc sử dụng các phím

, , và
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6. Chọn tab Filter để cài đặt các chế độ lọc bạn yêu cầu. Để tạo filter của bạn:
-

-

-

Click phím Add Condition để tạo một điều kiện.
Chọn cột dữ liệu trong trường đầu tiên của điều kiện
Chọn tiêu chuẩn lọc ở trường thứ hai. Danh sách các tiêu chuẩn khả dụng trong trường thứ hai phụ 

-

-

thuộc vào loai dữ liệu được chọn  trong trường thứ nhất 
Nếu có thể, nhập giá trị filter được yêu cầu vào trường thứ 3
Bạn có thể thêm nhiều hơn một điều kiện trong chế độ nhìn bằng cách click  Add Condition .

- Để xóa một điều kiện click phim tương ứng 

7. vào tab Sort để cài đặt  sort order của các cột khác nhau trong chế độ xem.
-

-

Để sort trên một cột, click trường Sort của cột tương ứng và cài đặt  trường Asc hoặc Desc để
sort tăng dần hoặc giảm dần. Nếu trường này cài đặt là  None, trường này được sort là tăng dần.
Để cài đặt ưu tiên sort order, click trường Sort Order của cột tương ứng và nhập số

- 

Số thấp nhất là số 1 với ưu tiên cao nhất. 0 có nghĩa là chế độ xem sẽ không được sort bởi cột 
này
Nếu không sử dụng sort. Dữ liệu trong chế độ xem sẽ được sort dựa trên thời gian dữ liệu được 
sort trong database của TOMES.

8. Đối với từng chế độ xem TOMES cho phép bạn xuất dữ liệu theo định kỳ

Xuất tập tin

Dữ liệu có thể được xuất đến một FTP Server, một đĩa thư mục trên TOMEs hoặc trên mạng LAN

Activate 

Deliver To 

Directory 

Login 

Run Now 

hiển thị nếu chế độ xem cần xuất hoặc không 

Xem  Appendix 11.7.1.

Xem  Appendix 11.7.1.

Xem Appendix 11.7.1.

Tiến hành chạy bằng tay vì vậy bạn có thể kiểm tra nếu việc xuất dữ liệu 

đượ tiến hành chính xác  
Recurrence 

Trong phần này bạn có thể chọn tần suất xuất dữ liệu :

a. Chọn tần suất xuất dữ liệu (Realtime- tại thời điểm đó, hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng)
b. Để xuất hàng tuàn hoặc hàng tháng, chọn thểm ngày của tuần hoặc của tháng để tiến hành xuất 

c. Trong trường Time chọn hoặc nhập loại thời gian  (hh:mm) khi bắt đầu xuất dữ liệu

   Cảnh báo Nếu chọn Realtime nhưng kết nối đến server hoặc disk folder bị lỗi, dữ liệu sẽ 
không được xuất. Người dùng có thể tiến hành xuất dữ liệu bằng tay để xuất dữ 
liệu này

Nếu chọn Daily, Weekly hoặc Monthly nhưng kết nối đến server hoặc disk 
folder bị lỗi, dữ liệu sẽ được xuất vào lần tiếp theo và khi kết nối đươc thiết lập 
lại 

Các cài đặt 

Only new data Thể hiện nếu dữ liệu tồn tại cần được xuất hoặc không. Nếu chỉ những dữ liệu 
được đến sau khi lưu ở chế độ nhìn đã kiểm tra sẽ được xuất.    (xem cảnh báo 
phía bên dưới)

Export Headers   Thể hiện nếu các tiêu đề của cột được xuất trên dòng đầu tiên hoặc không  .
Export field          Thể hiện nếu tên các trường được xuất .
name 

Hide prefix Chỉ ra nếu  tiền tố của các sự kiện barcode  được xuất hoặc 
không. Lựa chọn này không khả dụng đối với T-RAC.

Hide suffix Chỉ ra nếu hậu tố của các sựu kiện barcode được xuất hoặc 
không. Lựa chọn này không khả dụng đối với T-RAC.

Format 

Delimiter 

Chỉ ra định dạng của tệp tin  (TXT, CSV, EXC hoặc XML).

Chỉ ra các dấu phân cách được sử dụng. (Không áp dụng trong đối với định 

dạng XML)
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9. Click Save để lưu các cài đăt chế độ xem

Chú ý Không thể cho người dùng với quyền quản trị viên xóa tài khoản của chính mình. Điều này 
đảm bảo luôn có ít nhất một người dùng có quyền quản trị. i

Cảnh báo Môi thiết bị có một cột Exported. Khi một dữ liệu mới đến TOMES, giá trị của cột này sẽ 
được đặt là  False.
Nếu trong một báo cáo dữ liệu, giá trị đối của cột Exported là False, dữ liệu sẽ được xuất 
trong lần xuất theo định kỳ đầu tiên và giá trị của cột này sẽ trở thành True.
Nếu không tick trường Only new data giá trị của cột Exported sẽ là False đối với tất cả 
các báo cáo mỗi khi người sử dụng tạo các thành đổi đối với chế độ xem 

6.1.1.2 Các hoạt động ở chế độ xem  

6.1.1.2.1 Số trang
Trong trang Data , dữ liệu trên TOMES xuất hiện trong các trang. Ở cuối của mỗi trang có thanh công cụ 
chọn trang cho phép bạn qua các dữ liệu  

6.1.1.2.2 Tự đồng làm mới dữ liệu 
Màn hình có thể được làm mới bằng tay bằng cách ấn nút  refresh trên trình duyệt của bạn. Làm mới màn 
hình sẽ được tự động mỗi X giây nếu tick vào lựa chọn Monitored trên thanh menu

Chú ý Nếu Monitored là On và một báo cáo dữ liệu mới  được nhận từ một thiết bị không xuất 
hiện trên màn hình, kiểm tra bạn đã chọn chính xác trang hoặc filter của chế độ xem không 
hạn chế báo cáo mới 

6.1.1.2.3 Save view layout - Lưu bố cục
Độ rộng mặc định của các cột xem đã cố định. Bạn có thể thay đổi bố cục của chế độ xem bằng cách thay đổi 
rộng của từng cột và sau đó   Save View Layout trên thanh menu.

Chú ý Khi bạn thay đổi bố cục, nên để  Monitored: off. Nếu không, màn hình xem có thể được 
làm mới trước khi Save View Layout được cick

6.1.1.2.4 In 
Đối với mỗi bản xem dưới dạng PDF có thể được tạo ra bằng cách clicking Print trên thanh menu. Báo cáo 
định dạng PDF có thể lưu hoặc in ra. Không thể thay đổi bố cục của báo cáo 

6.1.1.2.5  Thông tin thêm / Bao gồm các thông số
Phụ thuộc vào loại thiết bị lựa chọn Extended Info hoặc Include Parameters sẽ xuất hiện trên thanh 
menu.
Nếu lựa chọn này được  kiểm tra các thông số hoặc thông tin thêm sẽ xuất hiện trong báo cáo PDF và các 
báo cáo dữ liệu sẽ được mở rộng.

Một số cột như  Alarms Count, Last Recorded Flow Info hoặc  Incidents Count chứa thông tin thêm. Phím 
sẽ xuất hiện trong màn hình xem trong cột đầu tiên đối với mỗi báo cáo dữ liệu nếu một hoặc nhiều các cột đó 
được chọn trong màn hình xem. Click phím này sẽ mở rộng bao cáo dữ liệu và sẽ hiển thị thêm thông tin .
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Nếu click       phím, báo cáo sẽthu lại giống như ban đầu  

6.1.1.2.6 Xuất dữ liệu
Xuất bằng tay có thể được làm đối với từng view  .

Để xuất dữ liệu thiết bị bằng tay 

1. Click  Export trên thành menu để hiển thị cửa sổ  Export
2. Trong trường View chọn view sẽ xuất hiện. Bạn có thể thay đổi view nếu được yêu cầu.
3. Trong trường  Filename nhập tên tệp

(Tên của view không thể chứa dấu cách nếu nếu XML được chọn trong trường  Format
4. Trong trường Format field select the data format (TXT, CSV, EXC or XML).
5. In the Delimiter chọn dáu phân cách dữ liệu khi cần

(trường Delimiter không khả dụng nếu XML được chọn trong trường  Format )
6. Click Export.
7. Trình duyệt của bạn sẽ hỏi bạn nếu bạn muốn  Open hoặc Save file

6.1.1.2.7 Tìm kiếm
TOMEs cho phép bạn tìm kiếm dữ liệu bảng dữ liệu hiển thị thiết bị. Để làm điều này bạn cần nhập từ khóa 
cần vào trường  Search trên thanh menu và click Go.

Chú ý Chức năng tìm kiếm hỗ trợ ký tự đại diện tìm kiếm thông thường là "* " cho bất kỳ số ký tự 
nào và "?" cho một kí tự .
Tính năng tìm kiếm được giới hạn bởi các mục: : serial number, sequential number và
barcode names. 

6.2 Chế độ xem chung
Chế độ xem chung là một dụng cụ cho phép bạn tạo chế độ xem chứa dữ liệu của vài loại thiết bị. Với tính 
năng này có thể theo dõi túi máu từ việc hiến (T-RAC) đến việc tách (T-ACE và/hoặc TACSI). Sản phẩm cuối 
cuối cùng của túi máu sẽ xuất hiện trên một dòng báo cáo 

Để tạo chế độ xem chung, bạn cần link dữ liệu của vài loại thiết bị  dựa trên các giá trị  barcode .

Để tạo chế độ xem chung 

1. Click TOMEs phía trên của thanh menu
2. Click Data.
3. Click Manage.
4. Click New để mở cửa sổ Mange View
5. Chọn tab Link

a. Chọn thiết bị đầu tiền. Trong hầu hết trường hợp T-RAC.

b. Click Add Link.
c. Click New để mở cửa sổ  Mange View
d. Chọn thiết bị thứ hai. Trong hầu hết các trường hợp là T-ACE hoặc TACSI.
e. Chọn loại link . Trong hầu hết trường hợp là Full.
f. Chọn barcode của thiết bị đầu tiên bạn muốn để tạo link.
g. Chọn barcode của thiết bị thứ hai bạn muốn tạo link.
h. Tạo thêm các link nếu bạn muốn băng cách click  Add Link và điền vào các trường

6. Điền vào các tab khác như đã mô tả ở trên.
7. Click Save.

Chú ý Tạo các links giống tạo một truy vẫn SQL với  Full, Inner, Left và Right
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Cảnh báo Vì xem chung là kết hợp của dữ liệu của các loại thiết bị khác nhau, không thể xuất chế độ 
xem chung theo định kỳ 

Chế độ xem chung được xuất bằng tay bằng cách  Export trên trang Data .

6.3  Events - các sự kiện
Events cho phép bạn đưa vào bằng tay trong một phiên. Trên trang  Events bạn có thể tạo và quản lý các 
sự kiện được sử dụng trong một chương trình 

Chú ý Đối với T-RAC một barcode được gọi là barcode chuẩn  và đây là một trong các sự kiện mà 
người vận hành có thể sử dụng để đưa đầu vào trong một sesion trên T-RAC. Barcod chuẩn 
và các sự kiện khác của T-RAC được giải thích trong phần của T-RAC

6.3.1 Các Barcode thông minh - smart barcode 
Với  TOMEs có thể tạo  smart barcodes. Điều này có nghĩa là giá trị đã quét của barcode có thể được kiển 
tra trong một session 

- Chiều dai
- 

- 

- 

- 

- 

Bắt đầu của các kí tự
Kết thúc của các kí tự 
Với các giá trị barcode khác 
với BBMS đầu vào
với  Program codes

(Xem Barcode Rules trong phần Programs
(Xem Bi-directional communication)
Xem  Program Flow của TACSI)

6.3.2 Cài đặt barcode

Name 
Message 

Tên của  barcode (độ dài tối đa 15)
Mô tả barcode, là cái mà bạn sẽ nhìn thấy trên màn hình của thiết bị khi barcode được 
quét  (độ dài tối đa 15)

Length  
Starts With  
Prefix Length 

Ends With  
Suffix Length 

Read Once 

Chỉ với  T-ACE
Chiều dài mong muốn của barcode
Ký tự bắt đầu của barocde
Đây là số của các ký tự - bắt đầu đếm từ trái- sẽ sử dụng là  tiền tố trong các luật 
barcode của một chương trình 
Để ô trống hoặc 0 để bỏ tiền tố 
Ký tự kết thúc 
Đây là số của các ký tự - bắt đầu tính từ phải - sẽ được sử dụng là hậu tố trong các 
luật của barcode của một chương trình.
Để ô trống hoặc 0 để bỏ hậu tố.
Thể hiện nếu barcode được scan ở từng session hoặc không. Nếu lựa chọn  Read Once 
của barcode được đánh dấu, barcode sẽ cần được scan khi bắt đâù quá trình tách. Lần 
tiếp theo barcode này cần được scan là khi thời gian chờ, được cài đặt trong thông số 
Read Once [min],đã đạt tới. Thông số Read Once [min]  bạn có thể cài trên tab 
Program Flow của cửa sổ program của một chương trình
Khi một quy trình tách mới bắt đầu trước khi thời gian chờ đạt tới, thời gian chờ bắt đầu 
đếm lại từ 0.

Allow Skip 
Không dùng cho T-RAC.
Thể hiện nếu barcode bị bỏ qua hoặc không

SB 
Không dùng cho T-ACE.
Thể hiện nếu là một barcode bình thường hoặc một barcode hệ thống
Một barcode hệ thống là barcode cần để scan co từng túi tong một hộp hệ thống 

chỉ dùng cho TACSI.
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Scan is required Thể hiện nếu giá trị đã scan đối với barcode này cần đươc đánh dấu code BBM.

No Check 
Không yêu cầu kiểm tra
Check in TOMEs DB 
Tìm giá trị trong trang Separation Input của TOMEs.  Nếu được tìm thấy, TOMEs gửi 
đầu vào BBMS tương ứng đến thiết bị  T-ACE.
Check in BBMS 
Tìm kiếm giá trị trong  BBMS của khách hàng. Nếu tìm được, TOMEsgửi số chương 
trình tương ứng và khối lượng đến thiết bị T-ACE.
Check in TOMEs DB and else in BBMS 
Tìm kiếm giá trị đầu tiên trong trang Separation Input của TOMEs và nếu không tìm 
thấy, tìm nó trong BBMS của khách hàng. Nếu tìm được, TOMEs gửi số chương trình 
và khối lượng đến thiết bị ACE.
Chỉ với T-ACE.

Cảnh báo  Prefix Length và Suffix Length nên ngắn hơn Length của barcode.

6.3.3 Quản lý các barcode
Trong trang Events có thiết bị có thể quản lý các barcode 

Để tạo barcode  

1. Click New trên thanh menu.
2. Trong trường Name nhập tên cho barcode. Chiều dài tối đa của một barcode là 15.
3. Điền vào các trường còn lại
4. Click Save.

Để sử barcode

1. Chọn một barcode trong bảng
2. Click Edit trên thanh menu hoặc click đúp vào barcode
3. Thực hiện các thay đổi được yêu cầu
4. Click Save.

Để copy một barde

1. Chọn một barcode trong bảng
2. Click Copy trên thanh menu
3. Tiến hành các thay đổi được yêu cầu. (2 barcode có tên giống nhau là không được phép.)
4. Click Save.

Để xóa một barcode

1. Chọn một barcode trong bảng
2. Click Delete trên thanh menu.
3. Click Yes cửa sổ xác nhận

TOMEs cũng chứa một lựa chọn để  dễ dàng kiểm tra nếu  một chuỗi hợp với giá trị của một hoặc nhiều 
barcode. Test này sẽ kiểm tra nếu  Length, Starts With và Ends With của chuỗi là hợp lệ hoặc không hợp lệ 
với từng barcode được tạo.

Để Test các barcode

1. Click Test Barcode trên thanh menu
2. Nhập loại chuỗi trong trường Test Barcode.
3. Click Test để hiển thị kết quả của Test.

Cảnh báo Các barcode được sử dụng trong một hoặc nhiều Programs hoặc Input Rules không thể xóa được xóa.
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6.4 Các chương trình - Progarms
Trên trang Programs của một thiết bị bạn có thể 

- theo dõi tất cả cá thiết bị được kết nối với TOMES 
- 

- 

- 

Chỉnh sửa các cài đặt của một thiết bị 
Cài đặt các chương trình thiết bị 
Xuất/nhập các chương trình đến/từ một thiết bị 
hoặc một file.

Chú ý Trường Visible Value hiển thị barcode sẽ hiển thị trong khung xem, nghĩa là phần tiền tố 
và hậu tố đã được bỏ đi.
Ví dụ: chiều dài tiền tố của barcode là 2 và chiều dài hậu tố là 3. Khi giá dị được scan của 
barcode là "123456789", Visible Value sẽ là  "3456".
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Trang programs chứa: Device  tree và Program tree

Device tree chứa tổng quan tất cả các thiết bị được/đã được kết nối với TOMES. Program tree chứa các 
chương trình được lưu trữ trên TOMES. Bạn có thể thay đổi các chương trình và xuất chúng đến một hoặc 
nhiều thiết bị. Các chương trình này cũng có thể được viết đè bằng các chương trình được lưu trữ trên thiết bị.

6.4.1 Device Tree 

Device tree chứa tất cả các thiết được kết nối và các thiết bị đã ngắt kết nối. Mỗi thiết bị trong cây này được 
hiển thị với  Status icon, Serial number và  Short number hoặc Short name. Đối với một vài loại thiết bị 
cũng hiển thị  Program parameter version

Chú ý Short number là số giữa 1 đến 255 có thể cài đặt bằng tay để đễ dàng phân biêt các thiết 
bị.
Short name là tên có thể được cài đặt bằng tay để dễ dàng phân biệt các thiết bị 

Trạng thái của từng thiết bị hiển thị trong danh sách bằng các ion trạng thái:

Thiết bị được kết nối và ở chế độ stand-by

Thiết bị được kết nối và đang làm một session 

Thiết bị đã được kết nối và giờ đã ngắt kết nối 

6.4.1.1 Cập nhập Device tree

Device tree cứ sau 5 giây tự động update nhưng có thể update bằng tay bằng cách click Refresh.

6.4.1.2 Loại bỏ một thiết bị
Khi một thiết bị đã ngắt kết nối, nó có thể loại bỏ khỏi Device tree. Khi một thiết bị đươc loại bỏ khỏi device 
tree tất cả các dữ liệu sẽ được giữ trên TOMEs

Để loại bỏ một thiết bị 

1. click chuột phải vào thiết bị đã ngắt kết nối
2. Click Remove.
3. Click Yes trên thông báo xác nhận

Chú ý: Chỉ các thiết bị đã ngắt kết nối mới có thể được loại bỏ khỏi device tree.

Nếu một thiết bị đã bị loại bỏ được kết nối lại với TOMEs, nó sẽ lại xuất hiện trên 

device tree. 

6.4.1.3 Các cài đặt chương trình trên một thiết bị 

Để xem các  cài đặt chương trình trên thiết bị 

4. Ấn phím hoặc click đúp vafp thiết bị đang ở chế độ  stand-by. Danh sách các chương trình sẽ xuất hiện dưới
phía dưới thiết bị 

5. Click đúp vào một chương trình trong danh sách để mở  cửa sổ Program.
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Chú ý Vì lý do an toàn không thể thay đổi các chương trình của một thiết bị trên cửa sổ  Program
cả thiết bị. Vì lí do này các trường bị bất hoạt trong cửa sổ. Thay đổi các cài đặt chương 
trình có thể tiến hành trong  Program tree.

Nếu các thông số chương trình bị thay đổi trên thiết bị T-ACE nó yêu cầu update (refresh)
chúng trên TOMES để đảm bảo rằng các thông số chính xác được hiển thị khi bạn click đúp 
vào một chương trình trên Device tree. Điều này có thể được làm bằng cách click chuột 
phải vào một thiết bị ở chế độ stand-by và sau đó clcik Update Program Parameters.

Cảnh báo Sau khi ấn nút refresh, có thể dang sách các chương trình của một thiết bị sẽ không hiển 
thị nữa. Để làm cho danh sách hiển thị lại, refresh trình duyệt của bạn bằng cách ấn tổ hợp 
phím CTRL + F5 và sau đó thử mở lại danh sách 

Cảnh báo Trong TOMEs 5.x Khi một thiết bị được kết nối và ngắt kết nối sau đó, có thể biểu tượng 
thiết bị không thay đổi thành biểu tượng ngắt kết nối. Kiểm tra chính thiết bị để xác nhận 
nó được kết nối hay chưa 

6.4.1.4 Các cài đặt thiết bị 
Trong Device treecó thể thay đổi các cài đặt của thiết bị 

Để chỉnh sửa các cài đặt của một thiết bị  

1. Click chuột phải vào một thiết bị ở chế độ stand-by
2. Click Edit Device Settings để mở cửa sổ Device Settings
3. Chỉnh sửa các cài đặt the settings.
4. Click Save.

6.4.2 Program Tree 

Program tree chứa các chưởng trình được lưu trữ trên TOMES. Bạn có thể thay đổi các chương trình này và 
xuất chúng đến một hoặc nhiều thiết bị. Các chương trình này cũng có thể bị viết đè bằng các chương trình 
đã lưu trữ trên thiết bị. Trong  program tree cũng có thể nhân đôi các chương trình hoặc cài đặt các thống số 
chương trình về mặc định 
Để chỉnh sửa chương trình

1. Click đúp vào để mở cửa sổ Program .

2. Chỉnh sửa chương trình. (Xem phần Program Popup Window)
3. Click Save.

Để copy một chương trình

1.  và click Copy hoặc Copy trên thanh menu để mở cửa sổ Copy ProgramClick chuột phải  

2. Nếu chưa chọn, chọn chương trình để được nhân đôi trong  trường  Source program.
3. Trong trường Program to overwrite chọn chương trình cần ghi đề
4. Click Copy
5. Click Yes trong cửa sổ xác nhận

Để di chuyển một chương trình

Chú ý Bạn  không thể thay đổi các cài đặt thiêt bị của một thiết bị trên TOMEs khi  các thiết bị 
không kết nối

Có thể lưu các thay đổi của các cài đặt ngay trên tất cả các thiết bị. Để là điều này bạn 
click Save all thay vì Save. Tất cả các cài đặt trừ Short Number sẽ được lưu trên từng 
thiết bị ở chế độ in stand-by .

Các cài đặt của từng loại thiết bị được giải thích trong Device settings của các loại thiết bị 
tương ứng. 
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1. Kép và thả chương trình vào programs tree.

Để cài đặt một chương trình T-ACE về các giá trị mặc định 

1. Click chuột phải vào chương trình và click Default.
2. Click Yes trong cửa sổ xác nhận

Để cài đặt tất cả các chương trình về mặc định 

1. Click Default trên thanh menu
2. Click Yes trong cửa sổ xác nhận

6.4.2.1 Cửa sổ Program
Cửa sổ Program cho phép bạn xem và chỉnh sửa các cài đặt,workflow và các luật barcode cảu chương trình.

Phụ thuộc vào thiết bị của bạn cửa sổ Program chứa các tabs sau:

T-ACE Các thông số chương trình 
Các thông số Protocol
Các thông số chung
Program Flow 
Các luật Barcode

T-RAC / TACSI Các cài đặt Program
Program Flow 
Các luật Barcode

6.4.2.2 Các thông số chương trình
Trong tab này bạn có thể thiết lập các cài đặt liên quan đến chương trình. Đối với T-RAC phần lớn các cài đặt 
bao gồm trong tab Program Settings:

Name 

Index 
Parameter Version 
Created 
Updated 

Tên của chương trình. Không được có 2 chương trình trùng tên nhau

Số index của chương trình
Version của các thông số.
Ngày chương trình được tạo
Ngày gần đây nhất chương trình được update  

Chú ý Các giá trị mặc định của các thông số chương trình được theo dõi trong Instruction
Manual chuyển đến thiết bị của bạn 
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6.4.2.3 Program Settings / Protocol parameters 

Trong tab này bạn có thể thiết lập các cài đặt của một chương trình 

6.4.2.4 Các thông số chung - Common parameters (chỉ riêng T-

ACE ) 

Trong tab này bạn có thể cài đặt các thông số chung cho tất cả các protocol.

Chú ý Tất cả các cài đặt chương trình cụ thể cho thiết bị và các giá trị mặc định của chúng được 
mô tả trong Instruction Manual được chuyển cùng thiết bị của bạn. Chỉ với  TACI có 
thêm một phần trong chương TACSI trong tài liệu này

Đối với các tên T-RAC của các thiết bị trong TOMEs hơi khác so với tên của chúng trên T-
RAC. Vì trên TOMEs có nhiều khoảng trống hơn để hiển thị toàn bộ tên. Đây là danh sách 
của các tương ứng giữa các thống số TOMES và trong trên

TOMEs 

Name 
Created on 
Updated on 
Alarm volume 
Button volume 
All alarms audible 
End alarm type 
Backlight level 
Donation Organization 
Program barcode 
Minimum volume 

Maximum volume 
Choose volume type 
Preset volume x 
Barcode volume x 
Low flow limit 
Low flow time 
High flow limit 
Continue high flow 
Max. don. Time 
Warning timer 
Time estimation type 
Enable pause 
Mix frequency start 
Mix frequency End 
Start agitator 
Keep mixing 
Left / right  
Blood density type 
Proceed weigh 
Auto clamp 
PVFlow. delay 
Go PVFlow. de 
Clamp interval 
Statistics Timer  
Time tubes 
Re-scan codes 
BBMS Program 
Enable LAN 

T-RAC 

Name of program 

Latest edit 
Alarm volume 
Button volume 
All alarms aud 
End alarm 
Bcklight lev. 
Don. Organ. 

1.1.1 Prog. barcode 

1.1.2 Minimum vol. 

1.1.3 Maximum vol. 

1.1.4 Choose vol. 

1.1.5 Preset vol. x 

1.1.6 Barcode vol. x 

Low flow limit 
Low flow time 
High flow limit 
Cont high flow 
Max. don. Time 
Warning timer 
Time estim. 
Enable pause 
Mix freq. start 
Mix freq. End 
Start agitator 
Keep mixing 
Left / right  
Blood density 
Proceed weigh 
Auto-clamp 
PVFlow. delay 
Go PVFlow. de 
Clamp interval 
Stats. Timer  
Time tubes 
Re-scan codes 
BBMS Program 
Enable LAN 
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6.4.2.5 Program Flow 

Trong  tab này người dùng có thể cài đặt flow program của chương trình. Program flow định nghĩa trình tự 
các barcode sẽ xuất hiện trong một phiên làm việc  

Tab Program Flow chứa 2 phần chính. Bên trái bàn tìm thấy các barcode khả dụng là những barcode có thể 
được sử dụng trong chương trình. Bên phải bạn tìm thấy các khu vực nơi sự kiện được đưa vào. Để tạo 
program floư, kéo một hoặc nhiều barcode (các sự kiện) để đặt vào flow. TRình tự bạn thả barcode (sự kiện) là 
trình sự chúng sẽ xuất hiện trong một phiên làm việc.  

6.4.2.6 Các luật barcode
Như đã giải thích trong chương Barcode có thể trong một phiên làm việc để so sánh giá trị của một barcode 
với gia trị của barcode khác hoặc trong trường hợp của  T-RAC – với BBMS đầu vào. Barcode nào cần để được 
so sánh với barcode nào hoặc BBMS đầu vào có thể được cài đặt trong tab Barcode Rules của chương trình.

Nếu trng một phiên làm việc giá trị của barcode đã scan không hợp lệ với một trong các luật barcode, thiết bị 
sẽ đưa ra một thông báo lỗi .

Mỗi luật barcode chueas các trường sau: 

Barcode1 
Barcode2 

Các barcode sẽ được so sánh. Danh sách bạn có thể chọn là tất cả các barcode 
bạn đã tạo ra trong trang barcode. 

Trong trường hợp của T-RAC danh sách chứa
- * ( Tất cả các barcode đã scan )
- 

- 

- 

Tất các barcode tiêu chuẩn
Tất cả các multi-barcode
BBMS CODE 1 đến BBMS CODE 5 (xem trong phần kết nối 2 
chiều )

Trong trường hợp của TACSI danh sách chứa
- * (Tất cả các barcode đã scan)
- 

- 

- 

- 

Các barcode chung 
Tất cả các barcode hệ thống 
Program Code 1 đến 3 (có thể được cà đặt trong  program settings)
BBMS CODE 1 đến BBMS CODE 5 (xem trong phần kết nối 2 chiều )

Khi sử dụng  ‘*’ cùng với bộ so sánh ‘<>’,  code bên kia của phương trình nên khác 
với tất cả các code khác đọc trong chu kỳ hiến. Sử dụng ký tự này vùng với bộ so 
sánh ‘=’ , ichỉ hữu dụng khi (một phần) tất cả các barcode bằng cần bằng nhau .

Operation Chỉ ra nếu các giá trị đã so sánh cần bằng (=) hoặc khác (<>).

Position Xác định phần của barcode của barcode cần được so sánh

Prefix Phần bên trái của 2 barcode sẽ được so sánh. Chiều dài của phần 
này được xác định bởi cài đặt Prefix Length của 2 barcode. Giá trị 
này cần giống nhau cho cả hai barcode

Suffix Phần bên phải của 2 barcode sẽ được so sánh. Chiều dài của phần 
này được xác định bởi cài đặt Suffix Length của 2 barcode. Giá trị 
này cần giống nhau cho cả hai barcode 

Center Trung tâm của 2 barcode sẽ được so sánh. Phần này bắt đầu 
sau phần prefix và kết thúc trước suffix của barcode.

ví dụ:
Barcode cài đặt như sau i

Chiều dàu = 10
Chiều dài Prefix = 3
Chiều dài Suffix = 2

Nếu giá trị barcode đã scan là azerty9585 sau đó theo ví dụ
prefix sẽ là aze, suffix sẽ là 85 và trung tâm là rty95.

Full Toàn bộ chiều dài của barcode được so sánh. Chiều dài của 2 
barcode được so sánh phải giống nhau.

Chú ý Chi tiết tab Program Flow cho từng loại thiết bị được giải thích trong phân Programs của 
thiết bị
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Chú ý Khuyến cáo bạn nên thường xuyên check chiều dài của prefix và suffix của barcode trước 

khi tao luật với refix, Suffix  hoặc enter.

Chỉ chọn các barcode được sử dụng trong program flow.

Đối với từng chương trình có thể tạo tối đa 20 luật barcode 

Luật barcode sẽ được kiểm tra nếu cả hải phần của luật 

Để tạo một luật barcode 

1. Click Add trên thanh menu
2. Điền các trường được yêu cầu
3. Click Save.

Để chỉnh sửa một luật barcode 

1. Chọn một luật trong bảng
2. Click Edit trên thanh menu hoặc click đúp vào luật
3. Tiến hành các thay đổi
4. Click Save.

Để xóa luật barcode

1. Chọn một luật trong bảng
2. Click Remove trên thanh menu

6.4.3 Xuất các chương trình
Các chương trình trong Program Tree cso thể được xuất đến một hoặc - trong trường hợp của  T-ACE - đến tất 
cả các thiết bị trong Device tree. Có thể xuất các chương trình đến một file có thể được lưu trên máy tính của 
bạn và nhập sau đến cùng hoặc khác phần cứng TOMES .

chú ý Có thể xuất một chương trình. Danh sách đầy đủ sẽ luôn được xuất 

6.4.3.1 Xuất chường trình sử dụng cửa sổ Export To

Để xuất các chương trình đến 1 thiết bị trong chế độ stand-by

1. Click Export trên thanh menu
2. Chọn  Export to one device.

3. Trong trường Export to device chọn một thiết bị ở chế độ stand-by
4. Click  Export
5. Click Yes trong cửa sổ xác nhận

Để xuất các chương trình đến tất cả các thiết bị ở chế độ stand-by

1. Click Export trên thanh menu
2. Chọn Export to all devices.
3. Click Yes trên cửa sổ xác nhận

Để xuất các chương trình đến một file 

1. Click Export trên thanh menu
2. Phụ thuộc vào các cài đặt trình duyệt của bạn, cửa sổ sẽ hướng dẫn bạn mở hoặc lưu file
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6.4.3.2 Xuất các chương trình bằng cách kéo và thả
Đối với T-ACE cũng có thể xuất chương trình bằng cách kéo và thả a

Để chuyển các thông số chương trình từ TOMEs đến một thiết bị 

1. Click vào TOMEs box trong Program tree và giữ chuột xuống. Một danh sách với tất cả các chương trình sẽ 
hiển thị ngay bên dưới con trỏ chuột 

2. trở thành thể hiện rằng bạn Di chuyển con trỏ chuột con qua một thiết bị được kết nối và kí hiệu
được phép thả các chương trình 

3. Thả chuột để thả danh sách các chương trình
4. Click Yes trong cửa sổ xác nhận, thiết bị sẽ được update với các thông số chương trình đã lưu trữ trong TOMES 

Để chuyển các thông số chương trình chương trình từ TOMEs đến tất cả các thiết bị 

1. Click vào TOMEs box trong TOMEs Program tree và giữ chuột xuống. Một danh sách với tất cả các chương
trình sẽ hiên thị ngay bên dưới con trỏ chuột 

2. Di chuyển con trỏ qua TOMEs box trong Device tree và kí hiệu  sẽ trở thành
thể hiện rằng bạn được phép thả các chương trình 

3. Thả chuột để thả danh sách chương trình
4. Click Yes trong cửa sổ xác nhận, tất cả các thiết bị được kết nối sẽ được update với các thông số chương trình

đã lưu trữ trong TOMEs.

Chú ý Khi bạn xuất các thông số chương trình đến thiết bị T-ACE, một yêu cầu sẽ xuất hiện để 
ghi đè các chương trình và các thông số cảm biến của chúng. 

Nếu click Yes các chương trình và các thông số cảm biến sẽ bị ghi đè trên thiết bị T-ACE.
Nếu bạn click  No chỉ các chương trình bị đè trên  thiết bị T-ACE.
Nếu bạn  Cancel, hoạt động sẽ bị hủy 

Sensor parameters - các thông số cảm biến: Một vài thông số chương trình được phân 
loại là các thông số cảm biến. Các giá trị được phân là các thông số cảm biến được xác 
định một phần bởi loại phân tách nhưng cũng bởi các yếu tố khác. Ví dụ,các cảm biến nhạy 
cảm ánh sáng có thể bị ảnh hưởng bởi ánh sáng chiếu trên thiết bị T-ACE (vì vậy vị trí của 
T-ACE đóng một vài trò).Kết quả này cho thấy cùng một tham số cảm biến với cùng một 
giá trị có thể cho kết quả đầu ra khác nhau trên T-ACE khác nhau. Vì có thể mất một thời 
gian trước khi giá trị thông số cảm biến lý tưởng được xác định cho một T-ACE cụ thể, 
không phải lúc nào cũng cần ghi đè lên các thông số cảm biến.

Ở đây bạn tìm thất dánh sách của tất cả các thông số cảm biến đối với từng protocol.

CONV 
- Sensitivity detection 1 
- Sensitivity detection 2 
- Flow regulator closed 
- Flow regulator opened 

TAB 
- Sensitivity detection 
- Flow regulator closed 
- Flow regulator opened 

PRP 
- Flow regulator position 

BC 
- Flow regulator closed 
- Flow regulator opened 
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6.4.4 Nhập các chương trình
TOMEs cho phép ghi đè các chương trình trong Program tree với các chương trình đến từ một thiết bị 
trong chế độ  stand-by mode hoặc từ một file. Có thể nhập một chương trình hoặc danh sách đầy đủ 
chương trình. 
Khi bạn nhập các chương trình, TOMES sec kiểm tra nếu các barcode ( hoặc các sự kiện) của các chương 
trình được nhập đã tồn tại trong TOMEs. Nếu đây là trường hợp và các cài đặt của các barcode đã  nhập khác 
với các cài đặt trong TOMEs, TOMEs sẽ hỏi - thông qua tin nhắn xác nhận - nếu bạn muốn viết đề các cài đặt 
barcode trong TOMEs hoặc không. Click Yes trong cửa sổ xác nhận để ghi đè các cài đặt trong TOMEs. Click 
No để giữ các cài đặt đang tồn tại trong TOMEs. Nếu bạn click Cancel,TOMEs sẽ không nhập bất cứ chương 
trình nào.

6.4.4.1 Nhập chương trình sử dụng cửa sổ Import from

Để nhập tất cả các chương trình từ một thiết bị được kết nối ở chế độ stand-by

1. Click Import trên thanh menu
2. Chọn  Import from Device Type.
3. Trong trường  Device chọn một thiết bị ở chế độ stand-by. Các cương trình của thiết bị sẽ được liệt

kê trong  Import list.
4. Click  Import list để nhập tất cả các chương trình
5. Click Yes trong cửa sổ xác nhận

Để nhập 1 chương trình từ thiết bị được kết nối ở chế độ stand-by

1. Click Import trên thanh menu
2. Chọn  Import from Device Type.
3. Trong trường  Device chọn một thiết bị ở chế đô stand-by. Các chương trình được lưu trữ hiện tại

trên thiết bị này sẽ xuất hiện trong danh sách Import list.
4. Chọn một chương trình trong danh sách  Import list.
5. Click  Import 1 để mở  Select program to overwrite in TOMEs popup window.
6. Trong trường Program chọn trương trình để ghi đè trong  Programs tree.
7. Click Import.
8. Click Yes trong cửa sổ xác nhận

Để nhập tất cả các chương trình từ một file

1. Click Import trên thanh menu
2. Chọn Import from *.XXX file.
3. Click t Browse để mở dialog  Windows Open File
4. Chọn một file *.XXX
5. Click Open. Các chương trình sẽ được liệt kê trong Import list.
6. Click  Import list để nhập tất cả các chương trình
7. Click Yes trong cửa sổ xác nhận

Để nhập 1 chương trình từ một file 

1. Click Import trên thanh menu
2. chọn Import from *.XXX file.
3. Click Browse để mở dialog Windows Open File .
4. Chọn một file*.XXX
5. Click Open. Các chương trình sẽ được liệt kê trong Import list.
6. Chon một chương trình trong Import list.
7. Click  Import 1 để mở cửa sổ  Select program to overwrite in TOMEs
8. Trong trường  Program chọn chương trình để ghi đè từ  TOMEs Programs tree.
9. Click Import.
10. Click Yes trong cửa sổ xác nhận

6.4.4.2 Nhập các chương trình bằng cách kéo và thả
Đối với T-ACE cũng có thể nhập chương trình sử dụng kéo và thả 

Để chuyển các thông số chương trình từ một thiết bị đến TOMEs 

1. Click vào một thiết bị được kết nối trong  Device tree và giữ chuột xuống . Thiết bị sẽđược hiển thị
trong cửa sổ ngay bên dưới con trỏ

2. Di chuyển con trỏ qua TOMEs box trong TOMEs Program tree và kí hiệu sẽ chuyển thành 
thể hiện rằng bạn có thể thả các chương trình

3. Thả chuột để thả danh sách chương chương trình
4. Click Yes trong cửa sổ xác nhận,  TOMEs Program tree sẽ được update với các thông số chương

trình của thiết bị
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6.5 Kết nối 2 chiều 

6.5.1 Đầu vào BBMS

Thuật ngữ  kết nối hai chiều là sự kết bối giữa thiết bị và hệ thống quản lý ngân hàng máu của khách 
hàng (Blood Bank Management System -BBMS) thông qua TOMEs.

Trong một phiên làm việc trên một thiết bị, dữ liệu cụ thể đến từ  BBMS có thể được yêu cầu thông qua 
TOMEs để chỉ đạo trên thiết bị. Dữ liệu này - được gọi là đầu vào BBMS

khi kết nối 2 chiều không kết nối trực tiếp thiết bị với BBMS. Tất cả các yêu cầu và đầu vào của BBMS
chuyển qua TOMEs. Theo các bước xuất hiện khi kết nối hai chiều 

1. Khi một session, người sử dụng scan code BBMS cái mà thiết bị sẽ gửi đến TOMEs.
2. Dựa trên code BBMS đã nhận, TOMEs tìm đầu vào BBMS trong database của chính nó hoặc trong thời gian thực

trong BBMS.
3. Khi đầu vào BBMS được tìm thấy, TOMEs gửi đầu vào này lại đến thiết bị và  session trên trên thiết bị

tiếp tục dựa trên đầu vào  BBMS

6.5.2 Các cấu hình 
Các chương trình sau đây cung cấp tổng quan về các cấu hình khác nhau của kết nối hai chiều khả dụng với 
TOME. Các bước được giải thích chi tiết hơn trong phần tiếp theo

6.5.2.1 Đầu vào BBMS  được nhập bằng tay trong TOMEs (Chỉ với T-ACE và TACSI)

Chú ý Chi tiết của đầu vào BBMS  khả dụng và cách làm việc với nó khác nhau đối với từng loại 
và được giải thích trong phần  Input của từng thiết bị 

1. Thiết bị gửi code  BBMS đển TOMEs.

2. TOMEs tìm code BBMS trong  database của mình
và gửi code BBMS tương ứng đến thiết bị 

Đầu vào BBMS được nhập 
bằng tay từ file hoặc từ 
thông qua bàn phím
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Đầu vào BBMS được nhập tự động trong  TOMEs (chỉ với  TACSI và T-RAC)

6.5.2.2  Đầu vào BBMS  được khôi phục trong thời gian thực từ  BBMS trong một session
(chỉ với T-ACE)

Cảnh báo Code BBMS được tìm cho tất cả các đầu vào BBMS cùng một lúc. Chỉ một báo cáo đầu vào 
là kỳ vọng. Trong trường hợp nhiều báo cáo được tìm báo cáo cuối cùng sẽ được sử dụng 

Yêu cầu các thiết bị được kết nối với TOMES và TOMEs kết được kết nối với BBMS khi sử 
dụng kết nối hai chiều.

1. TOMEs yêu cầu
định kỳ đối với tất cả các 
đầu vào BBMS khả dụng 
trong BBMS.

2. BBMS gửi các báo cáo đầu
vào  BBMS đến TOMEs. TOMEs 
lưu trữ các báo cáo đã nhận 
trong database của nó 

1. Thiết bị gửi code  BBMS
đển TOMEs.

2. TOMEs tìm code BBMS
trong  database của mình
và gửi code BBMS tương
ứng đến thiết bị

2. TOMEs gửi code BBMS
đến BBMS

3. BBMS tìm code BBMS
trong database của nó và 
gửi đầu vào  BBMS tương 
ứng đến TOMEs.

1. Thiết bị gửi code  BBMS
đển TOMEs.

4. TOMEs gửi đầu vào BBMS
đến thiết bị 
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6.5.3 Các bước kết nối
trong phần này các bước khác nhau của kết nối hai chiều được giải thích chi tiết hơn 

6.5.3.1 Thiết bị gửi code BBMS đến TOMEs

Đề biết đầu vào BBMS đầu vào nào cần được khôi phục trong một session, môt code duy nhất - được gọi là  
BBMS code - cần được nhập vào trong thiết bị và gửi đến TOMEs. Để làm điều này bạn cần thêm một barcode 
trong chương trình của bạn cái mà bạn đánh dấu là code BBMS . Giá trị bạn scan cho barcode này trong một 
session trên thiết bị của bạn là code MMNS và nó sẽ tự động gửi đến TOMEs.

6.5.3.2 TOMEs khôi phục đầu vào từ  database của nó hoặc từ  BBMS

Có thể cài đặt TOMEs theo cách nó cần để tìm đầu vào BBMS trong database của chính nó và/hoặc trong thời 
gian thực trong BBMS.

Trong trường hợp  TOMEs được cài đặt để tìm đầu vào BBMS input trong database của chính nó,  đầu vào 
này đầu tiên cần được nhập vào database của TOMEs. Có một vài cách để nhập đầu vào BBMS từ  BBMS
đến database củaTOMEs :

- 

- 

Người sử dụng có thể nhập đầu vào bằng tay vào database của TOMEs .
Người sử dụng có thể nhập đàu vào bằng tay từ  một file (TXT, CSV, EXC hoặc  XML) vào database của
TOMEs 

- 

. 
Có thể cài đặt lịch trình nhập giữa TOMEs và BBMS. Sau đó TOMEs sẽ định kỳ tải đầu vào BBMS vào 
database  của nó.

Để kiểm tra nếu đầu vào được nhập vào database TOMEs  bạn có thể mở trang  Input của thiết bị cụ thể và 
kiểm tra nếu code BBMS xuất hiện trên trang

6.5.3.3 TOMEs gửi đầu vào đế thiết bị 
Khi đầu vào  BBMS được tìm thấy, TOMEs sẽ tự động nó đến thiết bị và session trên thiết bị sẽ tiếp tục dựa 
trên đầu vào BBMS .

Nếu đầu vào BBMS không được tìm thấy, TOMEs sẽ gửi một tin nhắn đến thiết bị đến thiết bị trong trường hợp 
của  T-ACE. Trong trường hợp T-RAC thiết bị sẽ chờ đến khi nào TOMES tìm và gửi đầu vào 

Chú ý Chỉ một barcode có thể được đánh dấu là code BBMS cho mỗi chương trình.

Cách đánh dấu một barcode là code BMS là khác nhau đối với từng loại thiết bị khác nhau 
và được giả thích trong phần  Input của từng loại thiết bị 

Note Liên hệ với  BCT, Inc. đại diện cài đăt kết nối giữa TOMEs và BBMS.

Chú ý Nếu đầu vào  BBMS không được tìn thấy, khuyến cáo hủy session và thử lại sau. Nếu đầu 
vào BBMS vẫn không được tìm thấy sau ln thứ hai nên liên hệ với quản trị viên để kiểm tra 
nếu đầu vào  trên  BBMS và/hoặc trên databaseTOMEs.
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7 CÀI ĐẶT THIẾT BỊ KẾT NỐI VỚI  TOMES

Cho phép 1 hoặc nhiều thiết bị kết nối với TOMEs, thiết bị phải được keeys nối cùng một mạng  với phần cứng 
của TOMEs. Bởi vì TOMES có 2 cổng  Ethernet có thể có một số cài đăt có hoặc không router

7.1  Các cổng Ethernet
Tất cả các kết nối vật lý nên được thực hiện với cáp Ethernet với chiều dài tối đa là 100m. Trong trường hợp 
nghi ngờ, yêu cầu quản trị viên CNTT của bạn để đảm bảo rằng các thiết bị và mạng TOMEs được kết nối với 
cùng một mạng.

7.1.1 TOMEs 

7.2 Các cài đặt

7.2.1 Cài đặt không router

Trong thiết lập phần cứng TOMEs, máy tính cá nhân của khách hàng và tất cả các thiết bị được kết nối với 
một mạng LAN. Chỉ có một cổng Ethernet trên TOMEs được sử dụng 

Chú ý Liên hệ với  BCT, Inc. đại diện cài đăt kết nối giữa TOMEs và BBMS. 

LAN 
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7.2.2 Cài đặt chỉ với một router

Trong thiết lập này phần cứng TOMEs, máy tính của khách hàng và tất cả các thiết bị được kết nối với 
router . Chỉ sử dụng một cổng Ethernet trên TOMEs và không sử dụng mạng LAN

7.2.3 Cài đặt với router và LAN

Trong thiết lập này TOME  và máy tính cá nhân của khách hàng được kết nối với mạng LAN trong khi tất cả 
các thiết bị được liên kết với một router. Sử dụng router có lợi thế là việc truyền thông giữa thiết bị và 
TOMEs không đi qua LAN của bạn

Tất nhiên sự kết hợp có thể nhu cài đặt bên dưới , TOMEs, máy tính và thiết bị di động như T-RAC được 
kết nối với LAN trong khi nhiều thiết bị cố định như  T-ACE được kết nối với một router.

LAN 
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7.3 Routers 

Router bạn có thể chọn giữa  wireless hoặc non wireless router. Khi bạn sử dụng  wireless router  bạn phải 
đảm bảo rằng thiết bị của bạn được trang bị tích hợp với Ethernet wireless. Nếu không,

Xin vui lòng liên hệ với đại diện Terumo BCT gần nhất

A non wireless router      A wireless router 

Đọc hướng dẫn của (wireless) router trước khi lắp/sử dụng nó. Đặt router ở vị trí thuận tiện và kết nối  router
với TOMEs thông qua dây cáp Ethernet. Kết nối các thiết bị vào router. trong trường hợp bạn sử dụng non
wireless router bạn cần sử dụng các cáp Ethernet để kết nối các thiết bị đến  router. Không sử dụng đầu nối 
intenet, chỉ sử dụng các đầu nối số 

Kết nối các thiết bị  đến các thiết bị dầu nối số 

Khi sử dụng wireless router, bạn phải đảm bảo rằng thiết bị của bạn được trang bị với  một module  WiFi. Nếu 
không, vui lòng liên hệ với đại diện Terumo BCT gần nhất

LAN 
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7.4 Xử lý sự cố khi kết nối 
Nếu kết nối giữa TOMEs và các thiết bị không làm việc chính xác, bạn có thể kiểm tra theo các bước sau 

Khỏi động lại thiết bị và/hoặc TOMEs

Khởi động lại thiết bị có thể giúp được. Đảm bảo router bật khi bạn restar TOMES hoặc thiết bị 

Cố gắng ping thiết bị và/hoặc TOMEs

Đầu tiên cố gắng  ping TOMEs từ máy tính của bạn. Nếu bạn khoonh nhận được phản hồi từ hành động 
ping thì bạn nên kiểm tra kết nối mạng. Làm điều này trước khi tiếp tục 

Nếu bạn tìm TOMES từ máy tính của bạn, cố gắng ping thiết bị từ máy tính.  Tìm địa chỉ IP của nó trên thiết bị
on the device trong trường hợp IP-address tĩnh được sử dụng.

Đối với  T-ACE bạn cũn có thể sử dụng dụng cụ kết nối  Digi Device (Xem xử lý sự cố T-ACE trong phần TOMEs ).
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8 Các thông báo lỗi liên quan đến sử dụng 

Nr Thông báo lỗi Giải thích

1 Imported file structure is incorrect. No data 
from this file can be imported. 

thông báo này xuất hiện nếu file đã chọn có cấu trúc 
không chính xác và  không thể phân tích cú pháp 

2 The delimiter is not well chosen. No data from 
this file can be imported. 

Thông báo này xuất hiện nếu người dùng chọn 
phân cách không chính xác cho file nhập 

3 Old Password is incorrect. Letters in passwords 
must be typed using the correct case. 

Thông báo này xuất hiện khi người dùng đưa vào password hiện 
tại không chính xác  nếu  anh/cô ấy muốn để thay đổi nó 

4 The device did not respond within a configured 

amount of time. Try to increase the expected 
response time, or check communication. 

Thiết bị kết nối không đúng

5 Device communication is impossible, because 
it's in inactive state. 

lỗi này hiển thị khi người sử dụng cố gắng yêu cầu cài gì 
đó từ thiết bị mà cái đó không hoạt động. 

6 View with the name specified already exists for 
selected Device type. 

Xem với tên được chỉ định đã tồn tại cho loại 
thiết bị đã chọn

7 The specified name value is a reserved one. 
Please provide a different one. 

Tên của người sử dụng đã được sử dụng không được 
sử dụng lại. Chọn một tên khác 

8 The program with such name already exists in 
the database. 

Chương trình có tên như vậy đã tồn tại trong 
database. 

9 There are barcodes with different date/time 
already existing in database. 

Khi nhập các thông số chương trình, ít nhất một 
trong các tên của barcode đã tồn tại và ngày/thời 
gian tạo ra nó là khác với ngày/thời gian được nhập 

10 There are barcodes with the same names but 
different date/time. 

Khi nhập các thông số chương trình có ít nhất 1 
trong các tên barcode đã tồn tại và ngày/tháng 
khách với ngày tháng đã nhập 

11 Template xxx with different date/time already 
exists in database. 

Khi nhập các template, ít nhất một trong các 
template đã tồn tại và ngày/thời gian tạo ra nó 
khác so với cái đã được nhập 

12 The program with such name already exists in 
the database. 

chương trình có tên như vậy đã tồn tại trong 
database. 

13 Barcode import failed with the following 
message: Xxx Possible solution - change the 
prefix to another one. 

Barcode đã nhập được sử dụng trong một hoặc nhiều 
luật barcode. Kiểm tra  các đặc tính (chiều dài,
prefix, suffix) của barcode và thử lại 

14 The center length of the barcodes does not 
match. 

Chiều dài của phần trung tâm, sau khi loại bỏ phần prefix
và suffix của 2 barcode khác nhau. Barcodes không thể 
được so sánh chiều tài phần trung tâm 

15 The length of the barcodes does not match. Chiều dài của  2 barcodes là khác nhau. Các 
barcode không thể được so sánh về chiều dài 

16 The prefix length of the barcodes does not 
match. 

Chiều dài prefix của  2 barcodes khác nhau. Các 
Barcode không thể so sánh được chiều dài của prefix
 17 The suffix length of the barcodes does not 

match. 
Chiều dài suffix của 2 barcode khác nhau.Các 
Barcode không thể so sánh được chiều dài của suffix

18 Argument xxx was not expected to be null. Thông báo lỗi này xuất hiện nếu  xuất hiện nếu một số 
đối số là không hợp lệ trong database.

19 An error occured when retrieving data from 
Device Assistant Application. Make sure the 
DAA application is started. 

Thông báo lỗi này khi  DAA service không khả 
dụng

20 The file supplied is not a valid template xml 
file. 

Thông báo này xuất hiện nếu người dùng cố 
gằng để nhập template từ loại file không hợp lệ

21 DELETE statement conflicted with the 
REFERENCE constraint in the database. 

Cái  này  là lỗi database  SQL Server thường đối 
với ngoại lệ . Liên hệ với đại diện của BCT gần nhất 

22 Invalid IP address [SaveNetworkSettings in 
TOMEs settings]. 

Thông báo xác nhận địa chỉ IP 

23 Not enough permissions to perform operation. Thông báo lỗi này xuất hiện khi người dùng cố gắng 
thực hiện hoạt động nhưng người đó không đủ 
quyền để làm điều đó

24 Barcode with the name specified already exist                        

25 User with the login name specified already 
exists. 

Tên người dùng đã tồn tạo cho người dùng khác 

Tên Barcode đã tồn tại cho barcode khác
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26 CREATE/UPDATE statement conflicted with the 
UNIQUE constraint in the database. 

Cái  này  là lỗi database  SQL Server thường đối 
với ngoại lệ . Liên hệ với đại diện của BCT gần 
nhất   

27 View can’t be deleted because it is referenced 
by some task. 

Thông báo lỗi này xuất hiện nếu  người dùng cố gắng 
xóa một chế độ xem được sử dụng trên trang  Export

28 The supplied file is not a valid xxx file. Please 
check the file you selected. 

File đã cung cấp không hợp với file xxx. Vui lòng 
kiểm tra file bạn đã chọn 
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9 T-ACE 

T-ACE (Terumo Automatic Component Extractor) là một máy tách thành phần máu tự 
động dùng để tách các thành phần khác nhau của máu sau khi được ly tâm một hoặc 2 
lần. Các phân số khác nhau (packed red cells, plasma, buffycoat, platelet concentrate,
…) được thu thập một cách dễ dàng, nhanh chóng và được chuẩn hóa.

TOMEs có khả năng kiểm soát, theo dõi và thu thập dữ liệu từ từng T-ACE được kết nối 
cùng mạng LAN với TOMEs. 11 chương trình T-ACE có thể được cài đặt trên TOMES và 
được xuất đến một thiết  T-ACE device hoặc một file  *.TAP. Các chương trình T-ACE
cũng có thể được nhập vào TOMEs từ một  T-ACE hoặc một file *.TAP.

Chú ý Chỉ các thiết bị  T-ACE II+ (từ T-ACE version 2.0x) được hỗ trợ trên TOMEs.

9.1 Các cột dữ liệu
Như đã giải thích ttrong phần Data chung, TOMEs cho phép bạn tạo các chế độ xem tùy chỉnh. Các file bên 
dưới có thể được chọn trong một chế độ xem đối với một T-ACE:

Tên Mô tả Loại
Additional Data Thêm thông tin Thông tin quy trình 

Calculated Weight 
Khối lượng được tính (Xem trong hướng dẫn sử dụng 
của thiết bị T-ACE để có thêm thông tin ) Thông tin quy trình

Calibration Date Ngày hiệu chuẩn Thông tin quy trình
Department Khoa của thiêt bị   Thông tin thiết bị

Error Codes 
Các lỗi xuất hiện trong khi một quy trình chạy (Xem trong
hướng dẫn sử dụng của thiết bị  T-ACE để có thêm thông tinThông tin quy trình

Exported 
Hiên thị nếu một báo cáo dữ liệu đã đươc xuát 
theo định kỳ Thông tin quy trình

Location Vị trí của thiết bị (Xem trong các cài đặt thiết bị) Thông tin thiết bị
Maintenance Date Ngày bảo dưỡng tiếp theo Thông tin thiết bị
Program Number Số của chương trình Thông tin quy trình
Program Name Tên của chương trình Thông tin quy trình
Separation Date Ngày tách Thông tin quy trình
Separation Time Thời gian tách Thông tin quy trình
Serial Number Số Serial của thiết bị Thông tin thiết bị

Short Number 
Đây là số được gắn cho thiết bị trên TOMEs cho phép 
nhận diện thiết bị. Người sử dụng có thể thay số này Thông tin thiết bị

Time of Production Thời gian sản xuất Thông tin quy trình

Weight 1 
Khối lượng được đo (Xem trong hướng dẫn sử dụng 
của thiết bị T-ACE để có thêm thông tin)

Thông tin quy trình

Weight 2 
Khối lượng được đo (Xem trong hướng dẫn sử dụng 
của thiết bị T-ACE để có thêm thông tin)

Thông tin quy trình

Weight 3 
Khối lượng được đo (Xem trong hướng dẫn sử dụng 
của thiết bị T-ACE để có thêm thông tin)

Thông tin quy trình

Weight 4 
Khối lượng được đo (Xem trong hướng dẫn sử dụng 
của thiết bị T-ACE để có thêm thông tin)

Thông tin quy trình

9.2 Các chương trình

9.2.1 Program Flow 

Như đã giải thích trong phần Programs chung bạn có thể cài đặt program flow của một chương trình trên 
tab Program Flow của cửa sổ  Program.

Đối với T-ACE bạn cũng có thể các cài đặt bên dưới trên tab Program Flow:

Name Tên của template (Cái này sẽ không được sử dụng .)
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Read Once [min] Nếu Read Once của một barcode được gắn, barcode đó sẽ cần được scan khi bắt 
đầu quy trình tách. Lần tiếp theo barcode đó được scan là khi thời gian chời, cài 
đặt trong thông số Read Once [min], được đạt tới.  
Khi một quy trình tách mới được bắt đầu trước khi thời gian chờ được đạt đến, thời 
gian chờ sẽ được đếm lại từ 0. Nếu T-ACE ở trạng thái không chạy dài hơn thời 
gian chờ cài đặt trước, Read Once barcode  sẽ phải được scan lại trong lần đầu tiên 
sau khi sự phân tách ở trạng thái rảnh 

Operator Log-Off 
[min] 

Giống như  Read Once [min] nhưng thời gian chờ này chỉ ảnh hưởng đến barcode 
của người vận hành. 
Lựa chọn này không được dùng, thay vào đó dùng Read Once cho tất cả các 
barcode

9.3 Các cài đặt thiết bị 
Như đã giải thích trong phần  6.4.1.4, TOMEs có khả năng thay đổi các cài đặt trên thiết bị. Các cài đặt 
bên dưới xuất hiện trên của sổ Device Settings của thiết bị T-ACE : 

Serial Number 

Firmware Version 

Short Number 

Selected Program 

Department 

Location 

Program Parameters 
Version 

Số serial của thiết bị  (không thể chỉnh sửa) 

Version Firmware của thiết bị (không thể chỉnh sửa) 

Short number của thiết bị 

Chương trình sẽ được thực hiện khi một session trên thiết bị  

Khoa để thiết bị  

Vị trí của thiết bị  

Version của các thông số chương trình (không thể chỉnh sửa) 

Language Ngôn ngữ của thiết bị  

PC Transmission Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa lết nối với với TOMEs 

Program Mode Nếu cài đặt là tự động, T-ACE sẽ tự động thay đổi số chương trình hiên thị số  
đầu vào donation khi barcode đã scan được tìm thấy trong đầu vào donation. 
Các barcode đã scan sẽ được tìm trong đầu vào donation nếu thông số  
barcode “scan is required” là khác từ “No check”. Barcode này phải được scan 
trước khi quy trình tách. 
Nếu cài đặt bằng tay, T-ACE sẽ luôn sử dụng chương trình đã chọn trước đó  

Tube Check Nếu cài đặt là Yes, tube của mỗi đầu sẽ được kiểm tra khi bắt đầu quy trình 
tác khi thông số hàn của đầu cài đặt Yes hoặc check. 

Test Balance Nếu cài đặt là Yes hoặc Check có thể khi start-up của máy để kiểm tra các cân 
bằng plasma và buffycoat thông qua đưa chúng vào khối lượng chuẩn 200g. 
Các phép đo được gửi đến TOMEs kết hợp với  dữ liệu. 

Counter Số của các phân tách đã tiến hành trên T-ACE. Giá trị này tăng mỗi phân tách. 
Đặt lại 0 khi các cân được hiệu chuẩn. 

Calibration Limit Đặc điểm kỹ thuật của số lượng các phân tách được phép tiến hành trước khi 
các cân phải  được hiệu chuẩn lại . 
Sau khi số lượng này của các phân tách, một thống báo sẽ được hiển thị khi 
self- check phải được bảo dưỡng   

9.4 Separation Input (BBMS Input ) 

Trước khi đọc chương này nên đọc phẩn kết nối 2 chiều trước. Như đã giải thích trong chương này, kết nối hai 
chiều có thể được sử dụng để khôi phục đầu vào BBMS để chỉ đạo một session trên một thiết bị  

Đối với T-ACE BBMS Input được gọi là  Separation Input và đầu vào phân tách được nhập có thể được tìm 
trong trang  Separation Input . 
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9.4.1 Tạo một barocde là code BBMS 
Đối với  T-ACE có thể đánh một barcode là code BBMS trên trang Barcodes bằng cách cài đặt trường   
Scan is required. Barcode tiếp theo cần được bao có trong Program Flow của một chương trình. 

Chú ý Một barcode được đánh dấu là code BMS  nên được đặt trong phần  Barcodes Before 
Separation của  Program Flow của một chương trình. 

9.4.2 Separation Input (BBMS Input) 

Dữ liệu  BBMS Input sẽ được gửi đến thiết bị T-ACE là số chương trình sẽ được sử dụng và khối lượng 
của túi chính. 

Bảng trong trang Separation Input chứa BBMS input đã nhập từ  BBMS và được lưu trong database của  
TOMEs . Mỗi báo cáo BBMS input trong trang Separation Input chứa các trường dưới đây:  

1st Barcode Giá trị barcode sẽ được kiểm tra trong quá trình phân tách đầu tiên. Nếu Flag của báo cáo 
đầu vào cài đăt đến 0, đã nhận từ T-ACE  code BBMS sẽ được so sánh với giá trị trong 
trường này. Nếu có giá trị trong trường này và khớp code BBMS. Chương trình đầu tiên và 
khối lượng sẽ được gửi đến T-ACE. 

2nd Barcode Giá trị barcode sẽ được kiểm tra trong  quá trình phân tách thứ 2. Nếu Flag của báo cáo 
đầu vào này cài đặt là 0 , đã nhận từ  T-ACE code BBMS sẽ được so sánh với giá trị trong 
trường này. Nếu có giá trị trong trường này và code khớp, chương trình thứ 2 và khối lượng 
sẽ được gửi đến T-ACE. 

1st Program Số chương trình sẽ được gửi đến  T-ACE khi barcode đã scan tương ứng với  1st Barcode 
và Flag cài đặt là 0. 

2nd Program Số chương trình sẽ được gửi đến T-ACE khi barcode đã scan tương ứng với  2nd Barcode 
và Flag cài đặt là 1. 

Weight Khối lượng lúc đầu của túi chính.  

Flag Hiển thị quy trình phân tách đã xon. 0 = không quy trình phân tách đã hoàn thành, 1 = quy 
trình phân tách đầu tiên hoàn thành.  
Flag 9 nghĩa là nhảy đến chương trình số 2 độc lập với barcode đã được scan, nếu flag cài 
đặt đến  9, báo cáo sẽ không bao giờ bị xóa. 

Cảnh báo Để sử dụng Separation Input cài đặt thiêt bị Program Mode của T-ACE (xem 9.2 Các cài 

đặt thiết bị ) cần được cài đặt là  Automatic.  

Nếu không tìm thấy đầu vào nào, quy trình phân tách sẽ tiếp tục với chương trình hiện tại  

Đê tạo một báo cáo Separation Input  

1. Click New trên thanh menu
2. Điền vào các trường yêu cầu  
3. Click Save.

Để sửa báo cáo Separation Input  

1. Chọn một báo cáo trong bảng 
2. Click Edit trên thanh menu hoặc click đúp vào báo cáo 
3. Tiến hành các thay đổi  
4. Click Save.

Để  copy báo cáo Separation Input  

1. Chọn một báo cáo trong bảng 
2. Click Copy trên thành menu
3. Dòng thứ 2 với cùng các cài đặt xuất hiện trong chế độ có thể chỉnh sửa.
4. Tiến hành các thay đổi (các barcode nên khác so với ban đầu).
5. Click Save.
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Để xóa báo cáo Separation Input 

1. Chọn một báo cáo trong bảng 
2. Click Delete trên thanh menu
3. Click Yes trong cửa sổ xác nhận

Để xuất các báo cáo  Separation Input  

1. Click Export trên thanh menu
2. Điền vào trường Filename 
3. Chọn một Format.
4. Chọn một  Delimiter.
5. Click Export.
6. Click Open để xem dữ liệu phân tách hoặc  Save để lưu trữ dữ liệu 

Để nhập một hoặc nhiều báo cáo  Separation Input  

1. Click Import trên thanh menu
2. Click Browse và chọn một file
3. Chọn một  Delimiter.
4. Click Import.

Chú ý Dữ liệu trong file đã nhập nên được order như sau: 

 Barcode đầu tiên;  Barcode thứ 2; khối lượng ;  Program đầu tiên ; 
Program thứ 2; Flag 

Mỗi dòng trong file là một báo cáo mới  

Nếu file XML được sử dụng định dạng nên được dùng là  : 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<SeparationDatabase> 

 <SeparationFile> 

 <FirstBarcode>Value</FirstBarcode> 

 <SecondBarcode> Value </SecondBarcode> 

 <Weight> Value </Weight> 

 <FirstProgram> Program Nr</FirstProgram> 

 <SecondProgram> Program Nr </SecondProgram> 

 <Flag>Flag Nr</Flag> 

    </SeparationFile> 

</SeparationDatabase> 

Trong file  XML mỗi  phần tử SeparationFile chứa một báo cáo mới  

Chú ý Nếu file XML được chọn, trường Delimiter sẽ được loại bỏ khỏi cửa sổ  Import 
Separation Database. 

Để thay đổi các cài đặt prefix và suffix  

1. Click Settings trên thanh menu
2. Điền vào trường  Prefix 
3. Điề vào trường  Suffix
4. Click Save.

Chú ý Prefix và suffix được sử dụng để tìm kiếm barcode đã scan trong bảng Separation 
Input.  Prefix được thêm vào trước barcode đã scan, suffix đươc thêm vào cuối
Ví dụ. prefix = AT và suffix = Z34. Khi barcode đã scan là GZGFEPJOJG, barcode hoàn 
chỉnh thành  ATGZGFEPJOJGZ34 và nó là barcode TOMEs sẽ tìm trong bảng Separation 
Input.  
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9.4.3 Sử dụng Separation Input

Trong phần này mô tả vài bước để cài đặt và sử dụng Separation Input.

1. Trong trang  Barcodes  barcode tên là  Main Bag bên dưới được tạo:
a. Name: Main Bag 
b. Message: The Main Bag 
c. Scan Is Required: Check in TOMEs DB 

2. Barcode Main Bag được thêm vào phần Barcodes Before Separation của program flow
của chương trình 1

3. Trong trang Separation Input page các báo cáo bên dưới được tạo hoặc được nhập:

Barcode đầu tiên  Barcode thứ 2 Chương trình 1 Chương trình 2 Khối lượng Flag 

AB001 AB002 4 6 100 0 

AB005 AB006 2 3 120 1 

Bây giờ khi người vận hành chạy chương trình 1 trên  T-ACE những điều bên dưới có thể xảy ra:

1. Người vận hành sẽ được hỏi scan barcode cho Main Bag.
2. Người vận hành scan barcode AB003
3. Không có chuyện gì xảy ra và T-ACE se tiếp tục với chương trình hiện tại

Giờ người vận hành chạy lại chương trình 1 trên  T-ACE điều bên dưới có thể xảy ra:

1. Người vận hành sẽ được hỏi scan barcode cho Main Bag.
2. Người vận hành scan  barcode AB002
3. Không có chuyện gì xảy ra vàT-ACE sẽ tiếp tục với chương trình hiện tại. Trong báo cáo Input đầu tiên

AB002 được đề cập đến nhưng  Flag cài đặt là 0 và không phải là 1 vì vậy chỉ có barcode đầu tiên
của báo cáo này được kiểm tra

Người vận hành chạy lại chương trình 1 T-ACE:

1. Người vận hành sẽ được hỏi scan barcode cho Main Bag.
2. Người vận hành scan barcode AB001.
3. T-ACE sẽ nhảy đến chương trình số 4.
4. T-ACE thực hiện quy trình tách
5. Người vận hành cần sacn tất cả các barcode được đề cập trong phần Barcodes After Separation của

program flow của chương trình số 4.
6. Dữ liệu được gửi đến TOMEs.
7. TOMEs sẽ thay đổi flag của báo cáo đầu tiên từ 0 sang 1
8. bây giờ bảng sẽ trông như bảng bên dưới:

Barcode đầu tiên Barcode thứ 2 chương trình đầu tiên Chương trình thứ hai Khối lượng Flag 

AB001 AB002 4 6 100 1 

AB005 AB006 2 3 120 1 

Khi người dùng chạy lại chương trình 1 trên T-ACE:

1. Người vận hành sẽ được hỏi scan barcode cho Main Bag.
2. Người vận hành scan barcode AB001.
3. Không có chuyện gì xảy ra và  T-ACE sẽ tiếp tục với chương trình hiện tại. trong báo cáo t Input

AB001 được đề cập trong bảng nhưng  Flag của nó là  1 và không đến  0 vì vậy chỉ barcode thứ 2
của barcode này sẽ được kiểm tra

Khi người vận hành chạy lại chương trình số 1 trên:

1. Người vận hành sẽ được hỏi scan barcode cho Main Bag.
2. Người vận hành scan barcodeAB002.
3. T-ACEsẽ nhảy đến chương trình số 6
4. T-ACE thực hiện phiên phân tách
5. Người vận hành cần sacn tất cả các barcode đã đề cập trong phần  Barcodes After Separation của program flow

của chương trình 6
6. Dữ liệu được gửi đến  TOMEs.
7. TOMEs sẽ thay đổi báo cáo đầu tiên từ  0 sang 2.
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8. TOMEs sẽ lọa bỏ các cáo báo separation input với  flag 2.
9. Bảng sẽ giống như bên dưới :

1st Barcode 2nd Barcode 1st Program 2nd Program Weight Flag 

AB005 AB006 2 3 120 1 

Chú ý TOMEs sẽ chỉ loại bỏ cac báo cáo Separation Input trong database của chính nó nếu flag 
từ 1 sang 2. Không báo cáo nào được xóa trong BBMS. 

Cảnh báo khi chương trình đã chọn trên  T-ACE iđược thay đổi dựa trên đầu vào BBMS, các chương 
trình còn lại đã chọn trên thiết bị sau phiên phân tách. T-ACE sẽ không nhảy lại về chương 
trình ban đầu 
Để trách viện bạn phải nhập lại chương trình đầu tiên trên T-ACE mỗi khi đầu vào BBMS 
bạn đã sử dụng thì nên sử dụng cùng barcode trong mỗi chương trình bạn có thể nhảy tới   

Khi chương trình đã chọn trên  T-ACE được thay đổi dựa vào đầu vào  BBMS, các barcodes 
trong phần Barcodes Before Separation của program flow của chương trình mới không 
bị được yêu cầu. T-ACE bắt đầu ngay phiên tách trong chương trình mới nhưng chỉ sau khi 
tất cả các barcode trong phần Barcodes Before Separation của program flow của 
chương trình bàn đầu bị xóa.  

9.5 Cài đặt kết nối T-ACE II+ với  TOMEs 

Kết nối  T-ACE II+ với TOMEs. Các cài đặt kết nối bên trong phải được cài đặt đúng để T-ACE II+ có thể gửi 
dữ liệu đến phần cứng của TOMEs. Để làm điều này phải cài đặt từng thiết bị T-ACE II+ với tool  Digi Device 
Discovery. Tool này sẽ cho phép bạn đặt từng thiết bị T-ACE II+ trên mạng lưới và chỉ tới địa chỉ IP của 
TOMEs. 

Bước 1: Cài đặt Digi Device Discovery 

- 

- 

- 

- 

Đảm bảo máy tính và  thiết bị T-ACE II+ được két nối cùng một mạng  
Mở  Help của TOMEs. 

Trong các nội dung click  T-ACE để mở trang heple đối với thiết bị T-ACE . 

Tải Digi Device Discovery setup.zip từ http://tomes/tomes/files/tace/Digi Device 

- 

- 

- 

Discovery setup.zip. 

Giải nén Digi Device Discovery setup.zip. 

Chạy Digi Device Discovery setup.exe và theo các hướng dẫn để cài đặt chương trình. 
Nếu cài đặt thành công, mở chương trình Digi Connect:  Start  Programs  Digi 

Device Discovery. 

Bước 2: Cài đặt modul Serial2Ethernet của  T-ACE II+ 

- 

- 

Chạy  Digi Device Discovery trên máy tính của  bạn. ( Start  Programs  Digi Device 

Discovery) Sau một khoảng thời gian, tất cả các thiết bị  T-ACE II+ sẽ xuất hiện trong danh sách 
(xem hình bên dưới). Nếu không click Refresh View trong menu bên trái

- Click đúp vào đại chỉ IP để mở trang web của  thiết bị  T-ACE II+ phù hợp. Trên trang này bạn có thể 
thiết lập các cài đặt của medule Serial2Ethernet được đặt trongT-ACE II+. Trong trường hợp này bạn 
không thể nhìn thất trang này, đọc phần  Browser trong  Troubleshooting của hướng dẫn sử dụng 
này.  

http://tomes/tomes/files/tace/Digi%20Device%20Discovery%20setup.zip
http://tomes/tomes/files/tace/Digi%20Device%20Discovery%20setup.zip


43/84 

- Click Serial Ports trong menu Configuration bên trái

- 

- 

Click Port1. 

Cuộn xuống và cài đặt  IP address địa chỉ IP của TOMEs.
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Chú ý Đại chỉ  IP của TOMEs có thể được khôi phục như sau: 

Mở cửa sổ DOS Command trên máy tính của bạn đã kết nối cùng một mạng với T-ACE’s II+.
Để làm điều này vào Start  Run. Nhập  “cmd” trong cửa sổ Run và click enter. Trong cửa sổ 
DOS Command nhập “ping TOMEs”

Địa chỉ IP của TOMEs sẽ xuất hiện trong thông báo trả lời. Nếu thông báo trả lời không 
xuất hiện kiểm tra TOMEs được kết nối cùng một mạng với máy tính của bạn. Nếu bạn sử 
dụng router kiêm tra router đã được bật. 

- Cài đặt TCP Port là  21011.

Fig 1: Setup T-ACE II+: IP address and TCP Port 

- Click Apply. 

- Click Logout. 
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Bước 3: Cài đặt  T-ACE II+ kết nối với  TOMEs

Mỗi thiết bị T-ACE II+ phải được kích hoạt và được thiết lập kết nối với TOMEs, bởi vì kết nối TOMEs 
không được mặc định kích hoạt.

- 

- 

Bật  T-ACE II+.

Trong khi  startup ấn và giữ  phím  <VALUE> và <MENU> trên T-ACE II+. Giờ T-ACE II+sẽ hiển thị 
menu OPTIONS như hình số  2.

Fig 2:menu  OPTIONS

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Nhấn phím  <SCROLL> đến khi lựa chọn Communication được chọn.

Nhấn phím <VALUE> đến khi  Communication được cài đặt là TOMES.

Nhấn phím <STOP> để xác nhận cài đặt và để vào menu start 
Để nó qua self-check bằng cách đóng các cửa sổ (nếu nó chưa xong).

Sau khi self-check, thiết bị T-ACE II+ sẽ cố gằng kết nối với TOMEs.

Khi kết nối giữa thiết bị T-ACE II+ device và TOMEs thành công, biểu tượng mạng màu xanh sẽ 
xuất hiện trên góc bên phải của màn hình T-ACE II+và chương trình đầu tiên sẽ được chọn với  
thông báo : “Place the bags and push ‘START’ or close the door”.

- 

Chú ý Barcode được đánh dấu là code BMS nên được đặt trong phần  Barcodes Before 
Separation của Program Flow của một chương trình  

Cảnh báo Trong trường hợp kết nối giữa TOMEs và T-ACE II+ thất bại thông báo  “network error 
START: another try” sẽ xuất hiện trên màn hình T-ACE II+. 
Nếu xảy ra trường hợp này kiểm tra tất cả các bước kết nối đã được làm đúng. Nếu lỗi vẫn 
tiếp tục, kiểm tra trong phần kết nối của chương  Xử lý sự cố của hướng dẫn sử dụng này.  

9.6 Xử lý sự cố  T-ACE trong TOMEs 

9.6.1 Ping TOMEs từ T-ACE II+ 

Đầu tiên thử Ping TOMEs từ máy tính của bạn. Nếu bạn không nhận được phản hồi từ việc Ping kiểm tra 
kết nối mạng của bạn. Không tiếp tục khi nó không hiệu quả  

Sau đó, thử ping TOMES từ thiết bị T-ACE II+. Để làm điều này thực hiện theo các bước tiếp theo:  
- Mở thiết bị  Digi như được miên tả trong phần trước của hướng dẫn sử dụng này và  click đúp và  địa chỉ IP 

- 

- 

của thiết bị T-ACE II+ thích hợp. 

Click System Information trong menu Administration trên trang web đã mở. 
Chọn tab Diagnostics ở phía dưới bên phải của panel 
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- 

- 

- 

Nhập địa chỉ IP của TOMEs trong trường  Hostname. 

Click Ping. 

Trong trường hợp hơn 0% gói tin bị mất, kiểm tra địa chỉ IP của Digi Device, subnet mask và địa chỉ   
gateway. Địa chỉ có thể không tương thích với TOMEs. Để làm điều này liện hệ với quan trị  IT

9.6.2 Trình duyệt  
Nếu Microsoft Internet Explorer hiển thị thông báo : Network Access Message: The page cannot be 
displayed hoặc tương tự, trong khi tiếp cận trang web của thiết bị  “digi connect”, 
Có thể là cài đặt trình duyệt này không được thiết lập. Để xác nhận hoặc sửa đổi cài đặt của trình duyệt, mở  
Microsoft 
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Internet Explorer và chọn  Tools->Internet options… từ menu. Màn hình hiển thị bên dưới ben trái sẽ được 
mở.

Cài đặt tab “Connections” làm cửa sổ thay đổi hiển thị như hình phía trên bên phải. Sau đó ấn  “LAN

Settings” . Kết quả cửa sổ phái dưới trên trái được mở. Chọn  “use a proxy server for your LAN” và ấn phím
Advanced. Cửa sổ bên phải có thể nhìn thấy. Thêm dấu chấm phẩy  (;) cuối ở danh sách Exceptions và thêm 
hai số đầu của địa chỉ IP của  T-ACE(s) đã theo sõi bằng .*

Ấn phím OK trong 3 cứa sổ để chấp nhận sửa đổi.
Nếu các thiết bị  “digi connect” vẫn không thể tiếp cận sau khi sửa đổi, bỏ chọn  Use automatic
configuration script trong cửa sổ  Local Area Network (LAN) Settings ( hình phía trên bên trái) 
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9.6.3 Các thông báo lỗi liên quan đến  TOMEs với T-ACE

Nr Thông báo lỗi Giải thích

1 File xxx: Barcode 'yyy' already exists in 
Separation Database 

Lỗi này xuất hiện khi người dùng cố gắng nhập từ 
một file  xxx  barcode yyy đã tồn tại trong 
Separation database. 

2 Imported file structure is incorrect. No data 
from this file can be imported. 

Lỗi này xuất hiện nếu file đã có cấu trúc không 
chính xác và không được phân tích cú pháp 

3 The delimiter is not well chosen. No data from 
this file can be imported. 

Thông báo lỗi này xuất hiện nếu người dùng đã chọn một 
dấu phân cách không chính xác  đối với file nhập vào CSV

4 Xxx 
No data is imported. 

Không có dữ liệu được nhập vào vì barcode đã 
tồn tại trong separation database

5 The barcode can’t be deleted because it is used 
in one or more programs. 

Thông báo này xuất hiện khi người dùng cố gắng xóa 
một barcode T-ACE đã được sử dụng trong program hoặc 
các luật barcode của một hoặc nhiều chương trình

6 The device did not respond within a configured 
amount of time. Try to increase the expected 
response time, or check communication. 

Có thể thiết bị đã bị ngắt kết nối 

7 Device communication is impossible, because 
it's in inactive state. 

Lỗi này hiển thị khi người dùng cố gắng yêu 
cầu thứ gì đó từ thiết bị  không hoạt động 

8 View with the name specified already exists for 
selected Device type. 

Lỗi này được hiển thị khi được chọn bởi tên người 
dùng đã tồn tại đối với loại thiết bị đã chọn 

9 The specified name value is a reserved one. 
Please provide a different one. 

Tên người dùng đã dùng không được phép sử 
dụng. Chọn một tên khác

10 The program with such name already exists in 
the database. 

Tên chương trình đã tồn tại trong database.

11 The supplied file is not a valid TAP file. Please 
check the file you selected. 

Xác nhận rằng file TAP không hợp lệ 

12 The parameter version T-ACE sent is not 
known to TOMEs. Parameter version xx.xx. 

TOMEs chưa biết thông số version củaT-ACE đã 
gửi 

13 There are barcodes with different date/time 
already existing in database. 

Khi nhập các thông số chương trình, ít nhất một 
trong các tên barcode đã tồn tại và ngày/thời gian 
tạo ra nó khác với cái đã được nhập 

14 There are barcodes with the same names but 
different date/time. 

Khi nhập các thông số từ T-ACE hoặc một file TAP, ít nhất 
một trong các tên barcode đã tồn tại và ngày/giờ
tạo ra nó khác so với các đã tạo. Điều này có thể xảy ra 
nếu bạn tạo một barcode, nhập nó vào trong  program
flow, các chương trình đã copy đến T-ACE (TAP), sau đó 
thay đổi các thông số  của barcode này trong TOMEs 
(cập nhập date/time của barcode) và sau đó bạn cố 
gắng nhập lại các chương trình từ T-ACE (TAP).

15 Barcode import failed with the following 
message: Xxx Possible solution - change the 
prefix to another one. 

Các vấn đề khi nhập barcode. Loại bỏ các 
barcode từ trang Barcodes và thử lại 

16 The center length of the barcodes does not 
match. 

Chiều dài của phần trung tâm, sau khi loại bỏ prefix
và suffix, của 2 barcode khác nhau. Phần trung tâm 
của các barcode không thể so sánh 

17 The length of the barcodes does not match. Chiều dài của 2 barcode khác nhau. Các 
barcode không thể so sánh 

18 The prefix length of the barcodes does not 
match. 

Chiều dài lengths của 2 barcode khác nhau. chiều dài 
của prefix các barcode không thể được so sánh 

19 The suffix length of the barcodes does not 
match. 

Chiều dài suffix của 2 barcode khác nhau. Chiều dài .
suffix của các barcode không thể được so sánh

20 Argument xxx was not expected to be null. Thông báo lỗi này xuất hiện nếu một số đối số không được mong 
muốn trở thành không có hiệu lực, không hiệu lực trong database.

21 BarCode 'xxx' is used by some scan step(s) 
within template. 

Thông báo lỗi này xuất hiện khi người sử dụng cố gắng xóa một 
barcode đã sử dụng trong workflow của một chương trình 

22 An error occurd when retrieving data from 
Device Assistant Application. Make sure the 
DAA application is started. 

Thông báo lỗi này xuất hiện khi dịch vụ DAA
không khả dụng
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23 The file supplied is not a valid template xml 
file. 

Thông báo này xuất hiện nếu người dùng cố 
gắng nhập template từ một file không hợp lệ 

24 Barcode with the name specified already exists

25 View can’t be deleted because it is referenced 
by some task. 

Thông báo lỗi này xuất hiện nếu người dùng cố gắng 
xóa môt chế độ xem được sử dụng trên  trang  Export

26 Can't delete barcode, because it is used in 
some scanning barcodes template(s) or rule(s). 

Thông báo này xuất hiện khi người dùng cố gắng xóa 
barcode T-ACE đã được sử dụng trong    scanning
barcodes template hoặc rule(s).

Barcode được chỉ định đã tồn tại cho một barcode khác 
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10 T-RAC 

T-RAC (Terumo Recording & Automatic blood Collector) làm một thiết bị cân và 
lắc các sản phẩm máu thu với các tính năng an toàn và khả năng tiên tiến. T-
RAC kiểm soát bằng cách liên tục đo khối lựng sản phẩm máu thu trong qua 
trình hiến. T-RAC hoạt động với các loại và các hãng túi máu khác nhau. Nó trộn 
máu thu được để tránh vón cục 

Thiết bị có thể di chuyển sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau 
Thiết bị được sử dụng bởi người dùng có kinh nghiệm trong thu gom máu, tuy 
nhiên cần dưới sự giám sát của bác sĩ có mặt trong quá trình hiến máu 
T-RAC nên được sử dụng trong một căn phòng yên tĩnh, trong lành và sáng sủa, 
không có thiết bị rung động mạnh, thiết bị điện từ phát ra mạnh và các thiết bị ồn
ào.

TOMEs kiểm soát, theo dõi và thu thập các dữ liệu từ từng T-RAC được kết nối cùng mạng Lan với TOMEs. có 
thể cài đặt 10 chương trình T-RAC trên  TOMEs và xuất đến một thiết bị T-RAC hoặc một file *.RAP. Các 
chương trìnhT-RAC cũng có thể được nhập vào TOMEs từ một thiết bị  T-RAC hoặc một file *.RAP

Chú ý Chỉ các thiết bị  T-RAC II được hỗ trợ trên TOMEs.

10.1 Dữ iệu 

10.1.1 Cột dữ liệu 
Như đã giải thích trong chương  dữ liệu chung, TOMEs sẽ cho phép bạn tao các chế độ xem dữ liệu tùy chỉnh.
Các file bên dưới có thể được chọn trong một chế độ xem cho một thiết bị  T-RAC:

Tên Mô tả Loại 

Alarms count * Số các cảnh báo trong khi một quy trình  hiến máu 
Khi được chọn,  sẽ hiển thị ở trước mỗi báo cáo. 
Ấn phím này sẽ hiển thị thông tin cảnh báo 

Thông tin quy trình 

Average Flow Rate Tốc độ trung bình của quy trình hiến Thông tin quy trình 

Blood Density Độ quánh của máu Các cài đặt chương trình 

Choose volume Thể tích đã chọn trên  TOMEs. Thông tin quy trình 

Clamp Interval Thông số đúng hoặc sai: nếu : Nếu được kích hoạt, 
kẹp sẽ tự mở trong 10 giây mỗi phút sau mỗi quy trình 
thu 

Các cài đặt chương trình 

Collected volume Thể tích được thu trong quá trình thu Các cài đặt chương trình 

DI Approval Hiển thị nếu người hiến được chấp thuận hoặc không 
được chấp thuận cho máu 

Donation Input 

DI BBMS Code 1 Giá trị barcode sẽ được tìm trong bảng Donation Input
đối với các barcode chuẩn được đánh dấu là code 
BBMS . 

Donation Input 

DI BBMS Code 2 Một giá trị barcode được khôi phục từ  BBMS và có thể 
được dùng trênTOMEs trong các luật barcode để so 
sánh chúng với các barcode đã scan 

Donation Input 

DI BBMS Code 3 Một giá trị barcode được khôi phục từ  BBMS và có thể 
được được sử dụng trong TOMEs trong các luật 
barcode để so sánh chúng với các barcode đã scan 

Donation Input 

DI BBMS Code 4 Một giá trị barcode được khôi phục từ  BBMS và có thể 
được sử dụng trong  TOMEs trong các luật barcode để 
so sánh chúng với các barcode đã scan 

Donation Input 
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DI BBMS Code 5 Một giá trị barcode được khôi phục từ  BBMS và có thể 
được sử dụng trong TOMEs trong luật barcode để so 
sánh chúng với các barcode đã scan 

Donation Input 

DI Barcode Number Số của các barcode đã khỏi phục từ BBMS có thể được 
sử dụng trong Multi-Barcode event.

Donation Input 

DI Created On Ngày và thời gian báo cáo BBMS được tạo Donation Input 

DI Index Số đầu quy trình hiến đầu vào được TOMEs cung cấp Donation Input

DI Information Thông tin được khôi phục từ BBMS và có thể được hiển 
thị trên màn hình T-RAC trong một thông tin sự kiện

Donation Input 

DI Program Số chương trình được khôi phục từ BBMS. Donation Input 

Donation Organization Tên của tổ chức hiến tặng  Các cài đặt chương trình

Duration Thời gian hiến: bằng thời gian kết thức - thời ggian bắt 
đầu hiến

Thông tin quy trình

Exported 
Hiển thị nếu báo cáo dữ liệu dược xuất theo 
định kỳ Thông tin quy trình

Firmware Version Version của firmware trên T-RAC. Thông tin thiết bị 

High Flow Limit Tốc độ tối đa trước khi T- RAC đưa ra cảnh báo Các cài đặt chương trình

Incidents Count * Số các sự cố xảy ra trong quá trình hiến vents 

Index of Program Số các chương trình đã được sử dụng khi hiến Thông tin quy trình

Flow Info * Khi cột Flow Info được chọn trong chế độ xem dữ liệu , 
phím                sẽ xuất hiện phía trước cả từng báo 
cáo. Ấn vào phím này sẽ hiển thị danh sách đầy đủ 
của tất cả các thể tích được báo cáo 2 giây một lần. 
Thể tích cuối cùng được hiển thị trong cột  Flow Info.

Thông tin quy trình

Low Flow Limit Tốc độ tối thiểu trước khi T-RAC đưa ra cảnh báo tốc 
độ thấp

Các cài đặt chương trình

Low Flow Pre-alarm Count Số lần T-RAC đưa ra pre-alarm trước khi có cảnh báo 
tốc độ dòng thấp  

Thông tin quy trình

Low Flow Time Thời gian T-RAC có thể ở trang thái pre-alarm trước 
khi trở thành cảnh báo tốc độ dòng thấp

Các cài đặt chương trình

Maximum Donation Time 
[mm:ss] 

Thời gian tối đa của quy trình hiến Các cài đặt chương trình

Maximum Flow Rate Tốc độ cao nhất được đo khi hiến Thông tin quy trình

Name of Program Tên của chương trình được dùng khi hiến Thông tin quy trình

Needle Removal Time Thời gian đã qua kể từ khi kết thúc hiến đến khi  bỏ 
kim (được đo từ khi ấn phím next).

Thông tin quy trình

PROGRAM # Số chương trình đã chọn trong sự kiện PROGRAM # 
cuối cùng trong một  session.

Các sự kiện 

Pause Duration Tổng thời gian quá trình bị Pause Thông tin quy trình

Requested Volume Thể tích của máu được yêu cầu Thông tin quy trình

Requested Volume 
Reached 

Xác nhận thể tích được yêu cầu đã đạt tới Thông tin quy trình

Serial Number Sô Serial của thiết bị Thông tin thiết bị 

SessionData_DonationFileV
olume 

Thê tích đến từ  BBMS. Thông tin quy trình

Short Number Số nguời dùng đưa ra để nhận diện thiết bị Thông tin thiết bị 

Start Donation Time Thời điểm quá trình hiến bắt đầu ( khi mở kẹp) Thông tin quy trình

Start Flow Time Thời điểm máu đầu tiên vào trong túi Thông tin quy trình

Start Time Thời điểm đưa đầu vào đầu tiên vào danh sách các sự 
kiện (Nếu không có sự kiện nào được lên chương trình, 

Thông tin quy trình
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thời điểm này giống với thời điểm màn hình lấy ven 
được hiển thị  

Start venipuncture Time Thời điểm màn hinh 'start venipuncture' xuất hiện Thông tin quy trình

Stop Flow Time Thời điểm khi quy trình hiến dừng Thông tin quy trình

Stop Reason Description Không sử dụng, lý do tại sao quy trình hiến bị dừng có 
thể được khôi phục bằng cách trường Alarms Count và 
ấn phím 

Thông tin quy trình

Tubes Button Pressed Time Thời điểm khi phím  ‘time tubes’  được ấn trên T -
RAC. 

Thông tin quy trình

Temperature Nhiệt độ được đo lúc bắt đầu quy trình Thông tin quy trình

VOLUME CHOOSER Thể tích đã chọn trong sự kiện VOLUME CHOOSER cuối 
cùng trong một session.

Các sự kiện 

WEIGHT CHECK Kết quả của WEIGHT CHECK cuối cùng trong một session. Các sự kiện

Warning timer [mm:ss] Thời gian sau khi  ‘elapsed time’ được hiển thị trên 
màn hình hiến, sẽ chuyển sang đỏ
khi quy trinh hiến bị vượt quá thời gia này, 
‘estimated time’trên màn hình hiến cũng sẽ chuyển 
sang đỏ 

Các ài đặt chương trình 

Chú ý Danh sách này chỉ chứa các cột luôn sẵn sàng. Các sự kiện đã tạo trên trang  Events hoặc 
được khôi phục từ dữ liệu cũng có thể được chọn và hiển thị ở chế độ xem 

10.1.2 Chuyển dữ liệu hiến đến  TOMEs

Thông tin hiến có thể được chuyển từ  T-RAC đến TOMEs theo 2 cách: thông quá kết nối mạng hoặc USB. Nếu
T-RAC không được kết nối với TOMEs và USB không được cắm, dữ liệu hiến sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ bên 
trong của T- RAC. Dữ liệu này sẽ được chuyển khi USB được cắm hoặc T-RAC được kết nối với TOMEs. 

10.1.2.1 Nhập trực tiếp dữ liệu quy trình hiến vào TOMEs
Nếu  T-RAC được kết nối với TOMEs, thông tin hiến sẽ được tự động chuyển đến TOMEs sau khi quy trình 
hiến hòa thành. Dữ liệu đã chuyển sẽ hiển thị trong chế độ Data View.

10.1.2.2 Nhập dữ liệu thông qua USB

NếuT-RAC không được kết nối với TOMEs nhưng USB được cắm vào T-RAC, thông tin hiến sẽ được chuyển trực 
tiếp đến USB. Thông tin hiến có thể được chuyển đến TOMEs sau đó bằng cách sử dụng  ứng dụng TOMEs USB 
Reader. Tool này đang chạy tự động trên TOMEs nhưng cũng có thể được downloaded và cài đặt trong máy 
tính. Máy tính này cần được kết nối cùng mạng với TOMEs.

Khi USB chứa thông tin hiến được cắm vào máy tính hoặc phần cứng của TOMEs, phần cứng sẽ kêu beep khi 
USB được phát hiện. Nó sẽ beep lần hai khi thông tin hiến được nhập vào thành công và USB an toàn để 
tháo ra 

Phần cứng sẽ beep dài nếu truyền dữ liệu thất bại 

Chú ý Click http://tomes/tomes/files/trac/TOMEsUSBReader.zip để download ứng dụng 
TOMEs USB Reader. File zip chứa ưng dụng và hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng tool

Để có thêm thông tin về truyền dữ liệu có thể tìm trong hướng dẫn sử dụng T-RAC

Nên sử dụng ứng dụng để truyền dữ liệu nếu T-RAC không được kế nối với TOMEs trong 
quá trình hiến.

10.1.2.3 Yêu cầu tất cả các dữ liệu trên TOMES - Request all donation data on TOMEs
Đối với T-RAC có một lựa chọn Request All Data trên TOMEs. Với lựa chọn này TOMEs có thể yêu cầu tất cả các quy 
trình hiến trên một thiết bị  T-RAC với tối đa 100 sesion cuối cùng

http://tomes/tomes/files/trac/TOMEsUSBReader.zip
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Lựa chọn này là một tính năng backuo trong trường hợp mất dữ liệu. (Ví dụ: dữ liệu lưu trong USB và USB 

bị mất. 

Để gửi tất cả các thông tin hiến từ  T-RAC đến TOMEs

1. Vào trang  Programs
2. Click phải vào thiết bị đã kết nối và đang ở chế độ stand-by mode trong Device Tree.

3. Chọn Request All Data để bắt đầu chuyển tất cả thông tin hiến đã lưu trữu trong  T-RAC.

Cảnh báo Lựa chọn Request all data chỉ xuất hiện nếu nó được hỗ trợ bởi thiết bị T-RAC

10.2 Cài đặt thiết bị 
Như đã giải thích trong phần 6.4.1.4, TOMEs có thể thay đổi các cài đặt trên một thiết bị. Các cài đặt bên 
dưới xuất hiện trên cửa sổ Device Settings của thiết bị  T-ACE :

Serial Number 

Firmware Version 

Short Number 

Password 

Service counter 
(dons) 

Số Serial của thiết bị (không thể sửa)

Version Firmware của thiết bị (không thể sửa)

Số Short của thiết bị 

Password để truy cập vào Settings trên thiết bị

Service counter 
(mons) 

Số các quy trình hiến tiến hành đến khi thiết bị cần tiến hành bảo dưỡng

Số tháng đến khi máy thiết bị cần được bảo dưỡng 

Manage program 

Language 

Hiển thị nếu các chương trình có thể được thay đổi trên TOMEs hoặc cả TOMES 
và T-RAC 

Ngôn ngữ của thiết bị.

10.3 Các chương trình

10.3.1 Program Flow 

Như đã giải thích trong phần  Programs chung bạn có thể cài đặt  program flow của một chương trình 
trên tab  Program Flow của cửa sổ Program.  

10.3.1.1  Các sự kiện hệ thống  
Trừ các sự kiện bạn đã tự tạo trên trang event nó cũng có thể thêm một vài  System Events vào trong 
Program Flow.

PROGRAM # 
Sự kiện này cho phép load chương trình khác trên T-RAC. Program flow sẽ thay đổi khi chương trinh 
khác được load, event nên được đưa càng sớm càng tốt vào. Khi event này được đưa vào trong khi 
startup, chương trình đã chọn sẽ thành chương trình mặc định cho toàn bộ các quy trình hiến đến khi các 
thiết bị được khởi động lại. 
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Có thể sử dụng barcode để chọn chương trình. Các barcode được xác định trong cài đặt chương trình của 
từng chương trình

Chú ý Các kết quả từ các sự kiện trước sự kiện  Program # sẽ không được lưu vào các thống kê 
quy trình hiến.

Chú ý Khi sử dụng barcode để chọn chương trình, barcode này không được lưu trong thông 
tin hiến. Tuy nhiên, tên chương trình đã chọn được link để lưu barcode này. 

WEIGTH CHECK 
Quy trình của một vài trung tâm hiến yêu cầu xác nhận hiệu chuẩn cân bằng. Khi Weight check được hiển 
thị, người sử dụng cần đặt một khối lượng 200g vào Tray. Nếu 200g ( 1g) được cân chính xác trong 2 
giây. T-RAC sẽ tự động chuyển đến sự kiện tiếp theo. Không thể bỏ qua sự kiện này.

chú ý Chỉ người được cấp chứng chỉ của Terumo BCT được ủy quyền chuẩn cân. Thường T-RAC II 
sẽ không cần chuẩn 

VOLUME CHOOSER 
Volume chooser cho phép cài đặt thể tích hiến. Các cài đặt  volume chooser được cài đặt trong cài đặt 
chương trình. Phụ thuộc vào cài đặt chương trình ‘Choose vol.’, volume chooser nhìn khác nhau
(choosing volumecó thể được tiến hành bằng các preset, bàn phím hoặc thông qua các barcode). Khi cài 
đặt  ‘Choose volume type’ được cài đặt là  ‘Fix’ (fixed volume) hoặc ‘BBMS’, không có Volume chooser hiển 
thị,  ngay cả khi đưa vào program flow. Khi nhập volume chooser trước khi hiến, nó không thể bỏ qua 
được. Khi nhập volume chooser dtrong khi hiến (sau khi lấy ven), thể tích thu của quy trình đang hiến có 
thể được thay đổi thông qua việc ấn thanh progress trong quá trình hiến 
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10.3.1.2 Các cài đặt dòng   

Đối với T-RAC một danh sách cài đặt dòng xuất hiện bên trái 

During Startup Các sự kiện đưa vào trước khi  Startup sẽ xuất hiện mỗi lần T-RAC được khởi động.

Các kết quả của các sự kiện này được báo cáo trong thông tin hiến đến khi T-RAC bị 
tắt hoặc đến khi chương trình khác được nạp 

Ví dụ:khi nhập một sự kiện barcode chuẩn ở đây, code đã scan sẽ được lưu trong 
thông tin hiến của từng quy trình hiến và được đặt ở đó đến khi T-RAC bị tắt hoặc 
đến khi một chương trình khác được nạp. 

Before Donation Các sự kiện nhập giữa  khoảng thời gian Startup và lấy ven sẽ được hiển thị trước 
khi quá trình lấy ven được tiến hành. 

During Donation Các sự kiện nhập vào giữa lúc lấy ven và kết thúc quy trình hiến sẽ được hiển thị 
nếu người dùng chạm vào màn hình trong quá trình hiến. 
Số các sự kiện đã được lên chương trình được hiển thị trên màn hình cảm ứng của T-
RAC. 

After Donation Các sự khiện nhập vào giữa lúc kết thức quy trình và rút kim sẽ được hiển thị ngay 
sau khi kết thúc quy trình và trước khi kim được rút khỏi tay của người hiến 

After Needle 
Remove 

Các sự kiện nhập sau khi kim được rút sẽ hiển thị sau khi kim được rút khỏi tay của 
người hiến. 

- 

Chú ý Barcode được đánh dấu là code BBMS nên được đặt trong phần  Barcodes Before 
Separation của  Program Flow của một chương trình. 

Chú ý không cần nhập tất cả các sự kiện có sẵn vào chỗ nào đó của program flow. Người dùng 
được tự do chọn các sự kiện muốn sử dụng. Chỉ sự kiện VOLUME CHOOSER phải cần trước 
khi hiến, chương trình cài đặt Choose volume type không cài đặt là  Fix hoặc BBMS.

Note Nếu một sự kiện xuất hiện nhiều hơn một lần trong một quy trình, T-RAC sẽ gửi giá trị 

được báo cáo cuối cùng đến TOMES. 

Có thể nhập lên tới 40 sự kiện trong một program flow. 

Đối với tất cả các chương trình T-RAC tổng số các sự kiện bị giới hạn là 100 
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Note Không phải loại event nào cũng có thể được đặt ở bất ở bất kì chỗ nào trong program flow. 
Bảng bên dưới thể hiện nơi các event có thể được đặt. Nếu bạn cố gắng một thứ không 
được phép, TOMEs sẽ hiển thị cảnh báo.  
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Volume 

Chooser 
x x x 

Standard 

barcode 
x x x x x x 

Multi-barcode x x x x x x 

Number-

barcode 
x x x x x x 

Information x x x x x x 

Incident x x x x x 

Program # x x x 

Weight check x x x x 

10.4 Thông tin trạng thái 
Trên thông tin trạng thái bạn có thể theo dõi các thiết bị  

Cũng có thể hiển thị thông tin trạng thái từ trang Programs 

Để đọc trạng thái của một thiết bị T-RAC  

1. Vào trang Programs 
2. Click phải vào một thiết bị trên Device Tree.
3. Chọn Status Information để mở cửa sổ Device Status Information 
4. Click Ok.

10.5 Events 

Trên trang Events bạn có thể tạo và quản lý các event được sử dụng trong một chương trình T-RAC. Event 
cho phép bạn đưa ra đầu vào cụ thể về quy trình hiến, ví dụ thông qua các barcode. Đầu vào của từng event 
được báo cáo bởi  T-RAC vào thông tin hiến. 

Ba loại event tiêu chuẩn (hệ thống) và 5 loại event do người dùng thiết lập có thể được sử dụng trong program 
flow. Các event do người dùng thiết lập có thể được thiết lập trên màn hình này và được giải thích trong các 
chương tiếp theo.
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10.5.1 Event barcode chuẩn  
Sử dụng loại barcode này để tạo barcode thông thường với các tính năng giống như các barcode đã mô tả 
trước đó trong hướng dẫn sử dụng này.

Name Tên của event sẽ được hiển thị trên T-RAC. Trong ảnh chụp màn hình, ‘Scan nurse’ đã 
được chọn là một tên. 

Updated on Ngày/thời gian khi các cài đặt của event bị thay đổi  

Picture 7 hình ảnh có thể chọn để hiển thị trên T-RAC khi event hoạt động. Nó cho thấy cái 
nhìn trực quan với tên event. Các bức hình bên dưới có thể chọn: 

Tui File 

Trung tâm Y tá 

Code Tube 

Người hiến

Length  chiều dài được chấp nhận của barcode  

Prefix Length Đây là số kí tự sẽ được sử dụng làm prefix trong luật barcode, bắt đầu đến từ trái. 
Để ô trống hoặc 0 trong chỉ định để bất hoạt prefix. 

Suffix Length Đây là số các kí tự sẽ được sử dụng là suffix trong các luật barcode, bắt đầu đếm từ 
bên phải. 
Để ô trống hoặc 0 trong chỉ định để bất hoạt prefix. 
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Starts With Kí tự barcode bắt đầu. Ký hiệu ‘~’ có thể được sử dụng như một kí hiệu đại điện. Cài 
đặt này không tính đến cài đặt prefix / suffix. Nếu giá trị barcode đã scan không hợp 
lệ, T-RAC sẽ hiển thị lỗi.

Ví dụ:
Bắt đầu với = Abc~123. 
Code đọc= Abc@123%[à 
Code đọc= abc@123%[à 
Code đọc= 4Abc@123ù[à 

 Chính xác
 Sai (trường hợp nhạy cảm) 
 Sai(code không bắt đầu với kí tự đã 
được yêu cầu) 

Ends With Ký tự mà kết thúc của barcode. Ký hiệu  ‘~’ có thể được sử dụng là một kí hiệu 
đại diện. Cài đặt này không tính đến cài đặt prefix / suffix. Nếu mợ giá trị 
barcode đã scan không hợp lệ, T-RAC sẽ hiển thị lỗi 

 Chính xác
 Sai (trườn hợp nhạy cảm ) 
 Sai (code không kết thúc với kí tự đã được yêu 
cầu  

Ví dụ: 
Kết thúc với = Abc~123. 
Code đọc = %[&Abc@123 
Code đọc= %[&abc@123 
Code đọc  = %[&Abc@1234 

Allow TS Input Hiên thị cho phép màn hình cảm ứng. Nếu được check, người vận hành được phép nhập một giá trị  

thông qua bàn phím trên màn hình. Bàn phím này có thể được tìm trên T-RAC bằng cách ấn

Allow Skip Hiển thị nếu người vận được phép bỏ qua event này bằng cách ấn  mũi tên đi xuống
trên màn hình cảm ứng
Nếu không được check, người vận hành phải đưa ra một đầu vào chính xác cho sự kiện 
này trong order để tiến hành trên  T-RAC. 

10.5.2 Event thông tin 
Sử dụng event này để đưa thông tin đến người vận hành hoặc để đặt một cầu hỏi

Name Tên của event sẽ được hiển thị trên T-RAC. trong ví dụ, ‘Make a seal’ đã được chọn là 
tên 

Updated on Ngày/thời gian khi cài đặt của event bị thay đổi  

Text Đây là văn bản sẽ được hiển thị trên RAC.  5 dòng vời 11 ký tự. Trong ví dụ, ‘Seal OK?’ 
đã được chọn là văn bản  

Get from BBMS Nếu được check: văn bản được đưa ra bởi BBMS. Sau đó văn bản đã thiết lập cho event 
này trong trường bị bỏ qua trước đó. Xem chương 8.7 ‘Kết nối hai chiều’ để có thêm 
thông tin  
Nếu không được check: văn bản được xác định trong trường văn bản này sẽ được hiển 
thị. 



60/84 

Continue without 
approval 

Nếu lựa chọn này được check, người vận hành có thể di chuyển đến event tiếp theo mà không cần đưa   
ra đầu vào bằng cách ấn  mũi tên xuống ’ Ngoài ra, người vận hành có thể tiếp tục  đến event 

tiếp theo, ngay cả khi được ấn trước khi hiến  

Nếu lựa chọn này không được check, người vận hành phải đưa ra một đầu vào đến 
event trong order để tiến hành. Bỏ qua phím       là không khả dụng. 
Ngoài ra, trước khi hiến, người vận hành phải đồng ý với thông tin đã được đưa ra 

bằng cách ấn Nếu người vận hành ấn          trước khi hiến, quy trình hiến 
sẽ được hủy. Điều này rất hữu ích với kết nối hai chiều

10.5.3          Event sự cố
Event này cho phép người dùng đưa ra thông  về sụ cố 

Name Tên của event sẽ hiển thị trên  T-RAC. Trong ví dụ, ‘Incident’ được chọn là tên 

Updated on Ngày/thời gian khi các cài đặt của event bị thay đổi  

Allow TS Input Nếu lựa chọn này được check người vận hành có thể đưa ra đầu vào đến event này bằng 
cách ấn các kí hiệu và/hoặc các số trên màn hình cảm ứng và/hoặc nhập dạng text sử dụng 
bàn phím trên màn hình trên T-RAC (màn hình chụp bên tay trái). Để chuyển sang bàn phím 
trên màn hình ấn  ½ và sau đó 
 . 

Nếu lựa chọn này không được check, người vận hành chỉ có thể đưa ra đầu vào cho event 
này bằng cách đọc các barcode (Xem mà hình chụp bên trái). Nhiều barcode có thể được 
đọc với 1 event  sự cố. Trên T-RAC, các phím         và          được sử dụng để lưu hoặc xóa 
các code đã được scan

Allow Skip Hiên thị nếu ngườ vận hành được phép bỏ qua event này bằng cách ấn mũi tên xuống  

trên màn hình cảm ứng. 

Nếu không được check, người vận hành phải đưa ra một đầu vào chính xác cho event 
này trong order để tiến hành trên T-RAC. 
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10.5.4 Event số barcode
Event này xác định số các barcode đọc trong một event "nhiều barcode"  

Name Tên của event sẽ được hiển thị trên T-RAC. Trong ví dụ, ‘No. of tubes’ được chọn là một 
tên.

Updated on Ngày/thời gian các cài đặt của event bị thay đổi 

Picture 4 hình được chọn hiển thị trên T-RAC khi event hoạt động. Hình ảnh trực quan cùng với 
tên của event.  

Túi File 

Code Tube 

Allow TS Input Nếu lựa chọn này được check, 6 phím, với số từ 1 đến 6 được đề cập, sẽ hiển thị trên 
màn hình cảm ứng. Sau đó người vận hành có thể phân cách số bằng cách ấn một 
trong các phím. 
Nếu lựa chọn này không được check, người vận hành chỉ có thể chọn một só bằng cách 
scan giá trị barcode được link đến một số.

Allow Skip Hiển thị khi người vận hành được phép bỏ qua event này bằng cách ấn mũi trên xuống 

 trên màn hình cảm ứng
Nếu không được check, người vận hành phải đưa ra một đầu vào chính xác cho event 
này trong order để tiến hành trên T-RAC. 

Barcode For “1” – 
Barcode For “6” 

trong từng trường của 6 trường, một giá trị barcode được nhập vào link với một số 
tương ứng. Không cần xác định một barcode cho từng số. Ngoài ra, khi  Allow TS Input 
hoạt động, không cần xác định cho bất kỳ barcode nào cả 
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10.5.5  Event nhiều mã vạch 
Sử dụng event này, nhiều barcode của cùng một loại có thể được đọc. Ví dụ, vài tube hoặc vài túi máu     

Name Tên của các event sẽ được hiển thị trên T-RAC. Trong ví dụ,  ‘Scan bags’ đã được chọn 
là một tên. 

Updated on Ngày/thời gian khi các cài đặt bị thay đổi  

Picture 4 bức hình có thể được chọn để hiển thị trên T-RAC khi event hoạt động. Có hình ảnh 
trực quan cùng với tên gọi đi kèm. 

Túi File 

Code Tube 

Length  Chiều dài mong muốn của các

Prefix Length  Chiều dài phần  prefix của các barcode 

Suffix Length  Chiều dài phần suffix của các barcode 

Starts With  Khi tự bắt đầu của barcode 

Ends With  Kí tự kết thúc của bacode

Allow TS Input Nếu lựa chọn này được check, người vận hành được phép nhập barcode thông qua  bàn phím trên

. màn hình  T-RAC. Bàn phím này có thể được tìm trên T-RAC bằng cách ấn  
Đầu đọc barcode vẫn có thể sử dụng
Nếu lựa chọn này không được check, người vận hành chỉ có thể nhập đầu vào bằng 
đầu đọc barocde 

Allow skip Hiển thị nếu người vận hành được phép bỏ qua event bằng bằng cách  ấn  phím mũi  
tên xuống trên màn hình cảm ứng 
Nếu không được check, người vận hành phải đưa ra một đầu vào chính xác cho event 
này để tiến hành trên T-RAC. 
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Get number from Có thể thực hiện các lựa chọn sau 

Fixed 
Số các barcode để đọc trong event nhiều barcode được cố định. Số đã xác định trong 
lựa chọn  ‘Fixed Number’ sẽ được sử dụng 

BBMS 
 BBMS sẽ xác định số của các barcode để đọc. Tham khảo chương "kết nối hai chiều" 
để có thêm thông tin . 
Cũng xem trong phần Donation Input. 

Name 
Số của các barcode để đọc được lấy từ event Number-barcode được xác định trong cài 
đặt ‘Number Code’. 

Number Code Khi cài đặt  Get Number From là Name, event Number-barcode xác dịnh số các barcode 
để được, được chọn ở đây 
Bất hoạt nếu Get Number from không được cài đặt là Name. 

Fixed number Khi cài đặt  Get Number From là Fixed, số của các barcode để đọc được xác định ở đây 
Bất hoạt nếu  Get Number from không được cài đặt là  Fixed. 

Barcode 
Comparison 

Có thể chọn các lựa chọn sau

OFF 
Không có các so sánh thêm được thực hiện 

Equal 
Tất cả các barcode đã đọc trong event này phải bằng nhau. Nếu không T-RAC sẽ 
đưa ra thông báo lỗi 
Unequal 
Tất cả các barcode đã đọc trong event này phải khách nhay. Nếu không, T-RAC sẽ 
thông báo lỗi 
ISBT 
Tất cả các barcode đã đọc trong event này nên bằng nhau. Ngoại trừ 2 kí tự cuối cùng 
của từng barcode. những cài này nên khác nhau. Nếu barcode không tuân thủ các luật, 
T-RAC sẽ đưa ra cảnh báo lỗi 

Chú ý Length, Prefix length, Suffix length, Starts with và Ends with được xác định , được 
tính vàocho tất cả các barcode đã đọc trong event nhiều barcode 

10.6 Donation Input (BBMS Input) 

Trước khi đọc phần này, bạn nên đọc phần giới thiệu chung về kết nối hai chiều trước. Như đã giải thích trong 
chương đó, kết nối hai chiều có thể được sử dụng để khôi phục đầu vào  BBMS to steer a session on a device.  

Trong trường hợp  T-RAC BBMS Input được gọi là Donation Input và donaton input đã nhập có thể 
được tìm thấy trong trang Donation Input. 

Chú ý Nếu bạn muốn sử dụng kết nối hai chiều trong một chương trình (nghĩa là bạn có barcode 
được đánh dấu là code BBMS trong chương trình của bạn) chương trình cài đặt  Enable 
LAN phải cài đặt là  Yes. 
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10.6.1 Đánh dấu một barcode là code BBMS

Đối với TRAC chỉ có thể đánh dấu event barcode chuẩn là  code BBMS.

Đánh dấu một barcode chuẩn là code BBMS

1. Tạo một event barcode chuẩn  trên trang event
2. Đưa barcode vào Program Flow của chương trình mong muốn. Barcode phải được đặt giữa  lúc

STARTUP và lấy ven  VENIPUNCTURE.

3. click phải trên event barcode chuẩn và chọn Mark as BBMS code. Barcode sẽ được đánh dấu màu xanh

Chú ý Như đã giải thích trong chương Events event thông tin và event nhiều barcode có thể khôi 
phục đầu vào của chúng từ BBMS. Nếu một event yêu cầu thông tin từ BBMS,chúng phải 
xuất hiện sau khi barcode được đánh dấu là BBMS

Một cảnh báo sẽ xuất hiện trên TOMEs khi môt event yêu cầu đầu vào BBMS bị di chuyển 
đến một vị trí không có barcode nào được đánh dấu là code BBMS ở đó trước nó  
Một cảnh báo cũng sẽ xuất hiện trên TOMEs nếu một barcode đã đánh dấu là BBMS bị di 
chuyển đến một vị trí sau khi một event yêu cầu đầu vào BBMS  

TRong cả hai trường hợp người dùng có thể bỏ qua cảnh báo và vẫn di chuyển event. Điều 
này được phép bởi vì chương trình có thể được chọn trên T-RAC sau khi chương trình khác 
đã được bắt đầu đầu tiên.(Nhớ rằng chuong trình đã chọn trên T-RAC có thể bị thay đổi 
trong quá trình hiến sử dụng  event PROGRAM # hoặc dựa trên dữ liệu đầu và BBMS)

10.6.2   Dữ liệu đầu vào 
Bảng trên trang  Donation Input chứa đầu vào BBMS đã nhập từ BBMS và được lưu trữ trong database 
của TOMEs.

Mỗi báo cáo đầu vào BBMS chứa các trường dưới đây:

Created On Thời điểm thông tin hiến được khôi phục từ BBMS 

BBMS Code 1 Giá trị barcode sẽ được so sánh với code BBMS đã khôi phục. Nếu trùng khớp, báo cáo 
đấu vào này sẽ được gửi đến thiết bị. 

BBMS Code 2 – 
BBMS Code 5 

Các giá trị barcode có thể được sử dụng để so sánh với các giá trị barcode đã scan 
trong qua trình hiến

Barcodes Number Số được sử dụng là đầu vào đối với event Multi-Barcode mà lựa chọn Get Number 
from được cài đặt là BBMS. 

Approval Hiển thị nếu quy trình hiến được chấp nhận tiến hành hoặc không 

Volume Thể tích cần thu. T-RAC sẽ chỉ sử dụng giá trị này nếu chương trình cài đặt Choose 
Volume Type là  BBMS. 

Program Chương trình được sử dung. Chương trình này sẽ được đổi chỉ khi chương trình hiện 
tại  chọn  BBMS program 

Info Đầu vào có thể được sử dụng là đầu vào cho một  event  Info mà lựa chọn  Get 
from BBMS được check. 

Lựa chọn Search settings trên trang Donation Input cung cấp khả năng hiển thị các báo cáo donation 
input từ database của TOMEs và/hoặc trực tiếp từ BBMS. 

Các báo cáo Donation Input được lưu trữ trong database của TOMEs tự động bị loại bỏ sau 60 ngày. Với 
lựa chọn Delete trên trang Donation Input có thể loại bỏ các báo cáo ra khỏi bằng bằng tay  

Chú ý Không cần sử  mọi tính năng của kết nối hai chiều. Người sử dụng hoàn toàn tự do đế chọn 
các tính năng muốn sử dụng 
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chú ý Sau khi đọc code BBMS, T-RAC sẽ hiển thị các thông báo lỗi tương ứng trên màn hình cảm 
ứng nếu thông tin hiến chưa tìm thấy trong BBMS. T-RAC sẽ không tiếp tục event tiếp theo 
trong program flow mà không nhận được thông tin này từ BBMS. 

10.6.3  Sử dụng  Donation Input 

10.6.3.1 Ví dụ
Phần này mô tả một vài bước để cài đặt và sử dụng Donation Input 

1. Trong trang Events các event bên dưới đã được tạo: 
a. Code người hiến (event barcode chuẩn)
b. Thông tin người hiến (event info nơi mà Get from BBMS được check)
c. Các Tube (event Multi barcode nơi mà Get number from BBMS được check.)

2. Trên trang các chương  Program Flow được cài đặt bên dưới.

3.  Donor code sẽ được đánh dấu là code BBMS.

4. Trên trang Donation Input các báo cáo bên dưới được nhập:

Created On BBMS 

Code 1 

BBMS 

Code 2 

BBMS 

Code 3 

BBMS 

Code 4 

BBMS 

Code 5 

Barcodes 

Number 

Approval Volume Program Info 

2012-08-21 

22:45:20 

DB004 045DSS 6 Yes 400 2 Name: 

Peter 

2012-08-21 

22:45:25 

ISBT012 12PIUS KLMS SABEK 2 Yes 300 1 Name: 

Carl 

2012-08-21 

22:45:25 

ISBT013 13PISA MLNS KEBAK LM 3 No 200 2 Name: 

Tom 

Giờ khi người vận hành chạy chương trình này trên  T-RAC sẽ xả ra: 

1. Người vận hành sẽ được yêu cầu scan barcode cho Donor code.
2. Nghười vận hành scan barcode ISBT012
3. T-RAC gửi giá trị này đến TOMEs vì barcode  Donor code được đánh dấu là code BBMS
4. TOMEs tìm kiếm code ISBT012 trong cột BBMS CODE 1
5. Tìm được một code khơp  (hàng thứ hai) và TOMEs gửi tất cả dữ liệu của báo cáo tương ứng đến T-RAC.  
6. Dữ liệu này  (IBST012, 12PIUS, KLMS, SABEK, ,2, Yes, 300, 1 và Name: Carl) được gửi đến TOMEs để sử dụng  

trong các event Info Donor và Tubes 
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10.6.3.2  Cài đặt thể tích hiến thông qua kết nối hai chiều 
Khi cài đặt thể tích hiến thông qua BBMS, các thể tích hiến đã chọn trong các cài đặt chương trình sẽ không 
được sử dụng. Không cần đưa event  ‘Volume Chooser’ vào trong Program Flow.

Để cài đặt một chương trình T-RAC chọn thể tích hiến thông qua  BBMS

1. Cài đặt kết nối hai chiều cho TOMEs và chương trình  T-RAC

2. Vào Program Settings của chương trình mong muốn và thay đổi lựa chọn Choose Volume Type
đến BBMS.

3. Đảm bảo rằng không có event Volume Chooser trong Program Flow của chương trình mong muốn.
Nếu event Volume Chooser đã được đặt trong program flow, nó sẽ không xuất hiện trong quá trình
thực hiện quy trình hiến

Sau khi đọc code BBMS trên T-RAC, màn hình bên dưới sẽ hiển thị, thể hiện thể tích hiến  đã nhận từ  BBMS

Người vận hành cần chấp nhận thể tích này bằng cách ấn Nếu không thì quy trình hiến sẽ tự động bị hủy 

10.6.3.3   Cài đặt chương trình  T-RAC thông qua kết nối hai chiều 
BBMS có thể cài đặt chương trình được sử dụng. BBMS sẽ không gửi chương trình mới đến T-RAC, nhưng phân 
bổ một chương trình có sẵn trên thiết bị T-RAC. Chương trình được chọn thông BBMS, đưa event  ‘Program #’
vào program flow là không cần thiết. Chương trình đã được phần bổ bởi BBMS sẽ được nạp sau khi đọc code 
BBMS. 

Để cài đặt chương trình T-RAC để chọn chương trình T-RAC khác thông qua BBMS

1. Cài đặt kết nối hai chiều cho TOMEs và chương trình T-RAC như đã giải thích ở phần trước

2. Vào Program Settings của chương trình mong muốn và kiểm tra box của cài đặt  BBMS program.
3. không cần event  ‘Program #’ để thay đổi đến chương trình khác thông qua BBMS. Tuy nhiên, khi một

event ‘Program #’ có trong Program Flow, nó sẽ được sử lý như bình thường. Thay đổi chương trình 
khác với event  ‘Program #’ vẫn có thể, không liên quan đến các cài đặt đã giải thích ở đây.

ví dụ: khi bắt đầu một quy trình hiến trên T-RAC, program #1 được sử dụng.  Program flow của program #1 sẽ được 
hiển thị trên màn hình cảm ứng. Sau khi đọc code BBMS, T-RAC sẽ gửi code đó đến BBMS và BBMS trả lời lại với 
chương trình mới,  ví dụ là program #4. Sau đó, T-RAC sẽ hiển thị số  (#4) và tên của chương trình mới (ví 
dụ:TestProgram2) trên màn hình cảm ứng của nó như hình ảnh bên dưới. Người vận hành cần chấp nhận chương
trình mới bằng cách ấn        nếu không quy trình hiến sẽ tựu động bị hủy. Khi người vận hành chấp nhận 
chương trình, chương trình mới sẽ được load. Program flow sẽ đi vào event đầu tiên trước quy trình hiến 
của chương trình mới. 
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Cảnh báo Tất cả các đầu vào đối với các event bị xóa khi thay đổi đến chương trình khác. Vì vậy tốt 
nhất nhập code BBMS sớm nhất có thê trong Program Flow.

Chú ý Chọn một chương trình trong BBMS đã làm bằng cách đưa số chương trình của chương 
trình mong muốn vào T-RAC. Trong BBMS, cũng có thể chọn ‘zero’. Trong trường hợp đó, 
chươn trình hiện tại cài đặt trong T-RAC sẽ được sử dụng và người vận hành không cần xác 
nhận chương trình này.

10.6.3.4 Cài đặt số của các barcode để đọc trong event multi-barcode thông qua kết nối hai 
chiều 
Thông qua BBMS có thể chọn số của các code được đọc trong event multi-barcode. Trong cách này, ví dụ số 
của các tube được sử dụng có thể được chọn thông qua BBMS.

Để cài đặt một chương trình và một event multi-barcode để nhận số của các barcode đọc từ 
BBMS.

1. Cài đặt kết nối hai chiều TOMEs và chương trình T-RAC

2. Thay đổi hoặc làm một event multi-barcode mới như đã hướng dẫn trong phần 10.5.5.
3. Trong các cài đặt event của event multi-barcode, cài đặt ‘Get Number From’ là BBMS.
4. Trong Program Flow của chương trình mong muốn, nhập event multi-barcode vào bất cứ vị trí nào

sau code BBMS

Chú ý Chỉ 1 số có thể cài đặt là số của barcode đã được scan trong BBMS và có thể được chuyển 
thông qua kết nối hai chiều. Tuy nhiên, có thể sử dụng số này trong các event multiple
multi-barcode, bằng cách các event này cài đặt Get Number From  là ‘BBMS’.

10.6.3.5  Cài đặt thông tin hiển thị trong event thông tin thông qua kết nối hai chiều 

Thông quá BBMS có thể nhập văn bản trên T-RAC sử dụng một event thông tin. 

Để cài đặt một chương trình T-RAC hiển thị dạng văn bản từ BBMS

1. Cài đặt kết nối hai chiều cho TOMEs và chương trình T-RAC

2. Chỉnh sửa hoặc tạo một event thông tin mới như giải thích trong 10.5.2.
3. Trong các cài đặt event của event thông tin, kiêm tra box Get From BBMS. Văn bản đã xác định

trong cài đặt event sẽ được bỏ qua và thay vào đó sẽ hiển thị thông tin của BBMS khi event này 
hiển thị trên T-RAC

4. Trong Program Flow của chương trình mong muốn, nhập event thông tin ở bất cứ vị trí nào sau 
code BBMS

Hiển thị thông tin từ BBMS rất hữu ích. Một vài ví dụ: 

 Ví dụ 1: Xác nhận người hiến - Donor Verification
Nếu BBMS gửi thông tin về người hiến (ví dụ tên và/hoặc ngày sinh), người vận hành có thể hỏi người 
hiến để kiếm tra. Khi event thông tin này trước khi bắt đầu hiến và không kiểm tra cài đặt Continue 
Without Approval, người vận hành chỉ có thể tiếp tục hiến khi ấn 
Nếu người hiến không chính xác, người hiến ấn     và quá trình hiến sẽ tự động bị hủy  
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Trong ví dụ này, event thông tin đã được cài đặt như sau: 

 Ví dụ 2: Thông tin đặc biệt về người hiến/việc hiến
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10.6.3.6  Phê duyệt người hiến thông qua ết n i hai chiều 
BBMs có thể phê duy t hoặc từ chối người hiến. Khi T M s và T-RAC được cài đặt kết nối hai chiều, vi c hiến 
chấp nhận trạng thái của người hiến được tự động kiểm tra trong b ng  Donation Input sau khi scan code 
BBMS. 
Trong trường hợp ngườ iiến đã được chấp nhận, T-RAC sẽ tự động chuyển sang event tiếp theo.
Trong trường hợp người hiến không được chấp nhận hoặc trong trường hợp không có nhận được thông tin 
chấp nhận người hiến từ BBMS, quy trình hiến sẽ bị tự động hủy và thông báo bên dưới sẽ hiển thị trên màn 
hình c m ứng của T-RAC:

10.6.3.7 ài đặt các o ánh barcode thông qua ết n i hai chiều 
Một quy trình hiến, BBMS có thể truyền lên tới  barcode đến T-RAC. Cái đầu tiên là code BBMS  được sử 
dụng để bắt đầu kết nối hai chiều. Các code khác chỉ phục vụ cho vi c so sánh với các barcode khác

ài đặt m t chương tr nh T-  đ  cài đặt các o ánh barcode thông qua  

1. Cài đặt kết nối hai chiều cho TOMEs và chương trình T-RAC

2. Trong Barcode Rules, chỉnh sửa hoặc tạo các luật mới với  ‘BBMS CODE 1’ đến ‘BBMS CODE 5’ ở một
bên của phương trình (như ‘Barcode 1’ hoặc ‘Barcode 2’).  phía c n lại của phương trình, nhập các
event barcode. em ví dụ bên dưới, ‘BBMS CODE 2’ đã ch n cho Barcode 2.

Khi đ c một barcode trên T-RAC ph i được so sánh với một trong các barcode của BBMS, T-RAC sẽ tiến hành 
kiểm tra 

ch   C ng với tính năng này của kết nối hai chiều, qua tr ng là các barcode được so sánh ph i 
đặt sau code BBMS trong Program Flow. Nếu không, T-RAC hoặc TOMES sẽ đưa ra thông 
báo l i

10.7  Các luật đầu vào phân tách- Separation Input Rules 
Thông tin quy trình hiến đã tạo bởi một phiên hiến trên T-RAC có thể được tiếp tục sử dụng cho quy trình của 
máu đã thu trog t i chính trên T-ACE II+. Không phải tất cả các túi máu được tách cùnng một cách. Vì vậy 
các luật đã được tại cho chương trình phân tách chính xác sẽ được bắt đầu trên T-ACE II+.
Sự lựa chọn của chương trình được xác định bằng barcode đã scan của túi máu và các luật đầu vào phân tách 

Các luật được tạo để khai báo với TOMEs số chương trình nào phải gửi đến T-ACE II+. Các luật chứa khối 
lượng tối thiểu và tối đa, 2 barcode và 2 số chương trình.  
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Nếu khối lượng của máu đã thu trong khoảng giữa khối lượng tối thiểu và tối đa của một trong các luật, báo 
cáo mới được thêm vào bảng  Separation Input trên menu của T-ACE 

Khối lượng trong báo cáo sẽ được do bởi khối lượng túi máu + khối lượng CPD.   
Barcode đầu tiên trong bảng  Separation Input T-ACE sẽ là  barcode đã scan   tại event barcode của barcode 
đầu tiên trong thời gian hiến trên T-RAC. Barcode thứ hai sẽ được scan tại event barcode của barcode thứ 2 .  
Chương trình đầu tiên trong bảng Separation Input T-ACE  sẽ là chương trình đầu tiên được quy định trong các 
luật đầu vào phân tách của T-RAC và  Program thứ 2 sẽ tương ứng với chương trình thứ 2. Flag sẽ được tự 
động cài đặt là  0. 

Để tạo báo cáo  Separation Input Rules  

1. Click New trong thanh menu 
2. Điền các trường được yêu cầu 
3. Click Save.

Để chỉnh sửa báo cáo Separation Input Rules  

1. Chọn một báo cáo trong bảng  
2. Click Edit trong thanh menu hoặc click đúp vào báo cáo
3. Thực hiện các thay đổi 
4. Click Save.

Để xóa báo cáo Separation Input Rules  

1. chọn một báo cáo trong bảng  
2. Click Delete trong thanh menu
3. Click Yes trong cửa sổ xác nhận  

10.8   Thông tin trạng thái - Status Information 
Trang Status Information hiển thị trạng thái khác nhau của các thiết bị T-RAC đã được kết nối với TOMEs. 

Trang có thể được update bằng cách ấn nút refresh của trình duyệt

Thông tin hiển thị cho từng thiết bị là:  

 Number short của thiết bị

 Quá trình hiến: 
0% đã hoàn thành, 0-20% đã hoàn thành, … , 100% đã hoàn thành. (quá trình được 
hiển thị bằng màu thanh trạng thái hiến từ màu vằng đến màu da cam) 

 Trạng thái thực tế:

Inactive, Ready, Donating, Continuous donation, Alarm, Error, Busy, Paused.
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 Phương thức kết nối đến TOMEs:
Ethernet, Wifi signal: 0-33%, 33-66%, 66-100%

 Pin:
0%, 0-10%, … , 90-100%

 Số vị trí bộ nhớ còn trống: 
0, … , 100

 Vị trí của thiết bị so với giường: 
No information, Left, Right

 Thêm thông tin về trạng thái của thiết bị đến từ  T-RAC II (ví vụ: trạng thái kết 
nối, thông tin cảnh báo cụ thể) 

10.9    Cài đặt kết nối T-RAC với TOMEs 

Kết nối T-RAC với TOMEs. Hiện tại các kết nối nội bộ phải được cài đặt chính xác để T-RAC có thể gửi dữ liệu 
của nó đến TOMEs. Để làm được điều này bạn phải nhập menu Setting của T-RAC. Nếu chưa thực hiện, bật  
T-RAC và ấn nút SETTING, nhập chính xác password và ấn phím Enter

Màn hình đầu tiên trong menu không chứa các cài đặt chúng ta cần. Vì vậy ấn mũi tên bên phải  cho đến  
Comm. Menu Settings xuất hiện trên T-RAC. 

Để có thể kết nối thông qua Ethernet,  T-RAC cần địa chỉ IP và phải biết địa chỉ IP của TOMEs để có thể gửi 
thông báo đến TOMEs. 
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Phụ thuộc vào cài đặt mạng nội bộ,  T-RAC có địa chỉ IP động hay tĩnh. Nếu mạng nội bộ sử dụng địa chỉ 
IP động, T-RAC có địa chỉ IP động. 
Trong trường hợp đó, thông số Static/dyn IP phải cài đặt là dyn. Khi T-RAC phỉa có địa chỉ IP tĩnh, 
thông số này phải cài là stat. 

Nếu T-RACcó địa chỉ IP tĩnh, Các thông số bên dưới phải được cài đặt. Cái này không cần thiết đối với địa 
chỉ IP động bởi các thông số này được tự động điền bởi firmware. 

 Static IP address có giá trị từ 000.000.000.000 đến 255.255.255.255 và giá trị đó phụ thuộc vào 
mạng nội bộ. 

  Subnet mask address có giá trị từ 000.000.000.000 đến 255.255.255.255 và gí trị này phụ thuộc 
vào mạng nội bộ. Hỏi admin mạng để có Subnet mask chính xác. Giá trị này là giống nhau cho tất cả 
các T-RAC đã kết nối mạng 

  Gateway IP address có giá trị từ 000.000.000.000 đến 255.255.255.255 và giá trị này phụ thuộc 
vào mạng nội bộ. Hỏi admin mạng để có đại chị Gateway IP. Vì T-RAC không cần kết nối với các thiết 
bị  không kết nối trực tieeos với mạng nội bộ, địa chỉ Gateway IP không quan trọng

đại chỉ IP của TOMEs và số Port được cài đặt bằng tay không phụ thuộc vào địa chỉ IP của T-RAC là động 
hay tĩnh. 

 TOMEs IP address có giá trị từ  000.000.000.000 đến 255.255.255.255 và giá trị phụ thuộc vào mạng nội 
bộ và TOMEs Box. Địa chỉ IP này giống đối với từng T-RAC đã kết nối giống với TOMEs Box. Địa chỉ IP của 

TOMEs Box quan trọng và được điền chính xác 

Chú ý Địa chỉ IP của TOMEs có thể được khôi phục như sau: 

Mở một cửa sổ DOS Command trên máy tính đã được kết nối với TOMEs box. Để làm điều này 
vào  Start  Run. Nhập “cmd” trong cửa sổ  Run và click enter. 
Trong sử sổ  DOS Command nhập  “ping TOMEs” 

Địa chỉ IP của TOMEs sẽ xuất hiện trong thông báo phản rồi. Nếu không xuất hiện thông báo 
phản hồi kiểm tra TOMEs và máy tính của bạn được kết nối cùng một mạng. Nếu sử dụng 
router kiểm tra Router đã được bật  

Số Port có giá trị từ 0 đến 65534 và TOMEs sử dụng giá trị 21010. Số Port được phải được nhập là 

21010. 

Ấn nút SAVE và khởi động lại T-RAC 

Sau khi self-check,  T-RAC sẽ thử kết nối với TOMEs. 



73/84 

10.10 Xử lý sự cố T-RAC trên TOMEs

10.10.1 Thông báo lỗi liên quan đến sử dụng TOMEs với T-RAC

Nr Thông báo lỗi Giải thích

1 The requested extension could not be found. 
Please check the configuration for extension 
configuration. 

Lỗi này xuất hiện khi các tham chiếu chương trình 
của một vài phần mở rộng không thể tìm thấytrong 
ứng dụng 

2 Imported file structure is incorrect. No data 
from this file can be imported. 

Thông báo lỗi này xuất hiện nếu file dã chọn có cấu 
trúc không chính xác và không thể phân loại được 

3 The delimiter is not well chosen. No data from 
this file can be imported. 

Thông báo lỗi này xuất hiện nếu người dùng chọn 
phân cách không chính xác cho file nhập CSV

4 Xxx 
No data is imported. 

Không có dữ liêu được nhập vào Separation Input vì 
barcode đã tồn tại trong database separation

5 The barcode can’t be deleted because it is used 
in one or more programs. 

Thông báo này xuất hiện khi người dùng cố xóa một 
event T-RAC đã được sử dụng trong program flow hoặc 
các luật barcode của một hoặc nhiều chương trình

6 Event with such name already exists. Thông báo lỗi này xuất hiện nếu người dùng cố 
tạo event với tên đã được sử dụng cho một vài 
event khác 

7 The specified name value is a reserved one. 
Please provide a different one. 

Tên người dùng đã được sử dụng không được dùng. 
Chọn một tên khác

8 The program with such name already exists in 
the database. 

Tên chương trình đã tồn tại trong database.

9 The supplied file is not a valid RAP file. Please 
check the file you selected. 

Kiểm tra file RAP đã chọn không bị hỏng hoặc file đó 
là file chính xác 

10 There are barcodes with different date/time 
already existing in database. 

Khi nhập các thông số chương trình, ít nhất 1 trong 
các tên barcode đã tồn tại và nó có ngày/thời gian 
tạo khác với cái đã nhập 

11 There are barcodes with the same names but 
different date/time. 

Khi nhập các thông số chương trình, ít nhất một 
trong các tên barcode đã tồn tại và nó có ngày/thời 
gian tạo khác với  cái đã nhập 

12 The program with such name already exists in 
the database. 

Tên chương trình đã tồn tại trong database

13 The center length of the barcodes does not 
match. 

Chiều dài của phân trung tâm, sau khi loại bỏ prefix 
và suffix, của 2 barcode khác nhau. Vì vậy chiều dài 
của phầ trung tâm không thể được so sánh

14 This event can’t be put after donation. Event không thể xuất hiện sau khi hiến, đặt nó 
vào vị trí khác 

15 This event can’t be put after venipuncture. Event không thể xuất hiện sau khi lấy ven, đặt nó 
vào một vị trí khác 

16 This event can’t be put at startup. Event không thể xuất hiện lúc startuo, đạt nó vào 
một vị trí khác

17 This event can’t be put during donation. Event không thể xuất hiện trong khi hiến, đặt vào 
một vị trí khác 

18 There is an event requiring Standard Event 
Barcode marked As For Selection Donation. 

Một trong các event cần một barcode được đánh 
dấu là barcode scan  là code BBMS  

19 The length of the barcodes does not match. Chiều dài của 2 barcode khác nhau. Các 
barcode không thể được so sánh về chiều dài 

20 The prefix length of the barcodes does not 
match. 

Chiều dài prefix của 2 barcode là khác nhau. Chiều 
dài prefix của các barcode không thể được so sánh   

21 The suffix length of the barcodes does not 
match. 

Chiều dài suffix của 2 barcode khác nhau. Chiều dài 
suffix không thẻ đươc so sánh

22 Event below requires Standard Event Barcode 
marked As For Selection Donation to be placed. 

Event cần có một barcode được đánh dấu là code 
BBMS 

23 Another standard barcode event cannot be 
unmarked because event below requires this 
mark. 

24 This event requires Standard Event Barcode 
marked As For Selection Donation to be placed 
before this event. 

Event cần có một barcode được đánh dấu là code 
BBMS 

Event cần có một barcode được đánh dấu là code BBMS 
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25 The "*" wildcard can only be used with the 
"<>" Operation. 

Ký tự đại điện "*" chỉ có thể được sử dụng với  
hoạt động "<>" 

26 Argument xxx was not expected to be null. Thông báo lỗi này xuất hiện nếu  một số đối số không 
hợp lệ trong  database. 

27 BarCode 'xxx' is used by some scan step(s) 
within template. 

Thông báo lỗi này xuất hiện khi người dùng xóa  một 
barcode đã sử dụng trong workflow của một chương trình. 

28 An error occured when retrieving data from 
Device Assistant Application. Make sure the 
DAA application is started. 

Thông báo lỗi này xuất hiện khi DAA service 
không khả dụng

29 Invalid IP address [SaveNetworkSettings in 
TOMEs settings]. 

Thông tin xác nhận địa chỉ IP  

30 Not enough permissions to perform operation. Thông báo lỗi này xuất hiện khi người dùng tiến 
hành một hoạt động mà người đó không được phân 
quyền.
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11 TACSI 

 TACSI (Terumo Automated Centrifuge & Separator Integration) là một công nghệ đầy 
đủ, độc lập, tự động hóa và tích hợp các bước thủ công trong phương pháp Buffy Coat 
(BC) của xử lý máu toàn phần, 6 đơn vị một lúc. Một modun cho xư lý WB, tiểu cầu BC 
pool. 

Sử dụng TACSI Concentrate Red Cells (CRC) Insert để xử lý WB: 6 đơn vị WB  >> 
6 đơn vị Plasma + 6 đơn vị RBC+ 6 đơn vị BC. 

Sử dụng TACSI Platelet (PL) Insert để sử lý BCs pool: 6 đơn vị BC pool >> 6 đơn 
vị Plasma cô đặc 

11.1   Các cột dữ liệu  

Như đã giải thích trong chương Data chung, TOMEs cho phép bạn tạo chế độ xem dữ liệu tùy chỉnh. Các file 
bên dưới có thể được chọn trong một chế độ xem cho thiết bị  TACSI: 

Tên Mô tả Phân loại

Serial Number Số Serial của thiết bị  Thông tin thiết bị 

Short Name Tên viết tắt của thiết bị  Thông tin thiết bị 

Program Number Số chương trình hiện tại   Thông tin quy trình

Program Name Tên của chương trình hiện tại  Thông tin quy trình

Separation Lần tách thứ nhất hoặc thứ hai  Thông tin quy trình

Protocol Protocol của chương trình hiện tại   Thông tin quy trình

Error Count Số các lỗi đã xuất hiện trong quá trình chạy  Thông tin quy trình

Run Number Số chạy hiện tại   Thông tin quy trình

Start Time Thời gian bắt đầu quy trình   Thông tin quy trình

Temperature Rotor Nhiệt độ đich trong rotor  (°C) Thông tin quy trình

Acceleration Bag Vol. Gia tốc ly tâm trong khi kiểm tra thể tích túi  Thông tin quy trình

Time 0-1000 rpm Thời gian để gia tốc tới 1000 rpm (mm:ss) Thông tin quy trình

Volume WB Thể tích WB đã đo sau khi kiểm tra thể tích túi (only 
1S) (ml) 

Thông tin quy trình

Volume pool Thể tích pool đã đo sau khi kiểm tra thể tích tui  (only 
2S) (ml) 

Thông tin quy trình

Time Bag Volume Thời gian tốc độ duy trì ở 1000 rpm trong khi kiểm tra 
thể tích túi (mm:ss) 

Thông tin quy trình

Acceleration Sed gia tốc buồng ly tâm trong khi  đóng cặn Thông tin quy trình

Speed Seed Tốc độ đóng cặn(rpm) Thông tin quy trình

Time 1000-Sed rpm Thời gian gia tốc từ  1000 rpm đến tốc độ đóng cặn  
(mm:ss) 

Thông tin quy trình

Integral Sed Thông tin quy trình

Time Sed Thời gian đóng cặn (mm:ss) Thông tin quy trình

Deceleration Sed Kho phanh cửa buồng ly tâm(Giảm tốc độ) Thông tin quy trình

Time Sed-Sep rpm thời gian để giảm tốc độ từ đóng cặn đén phân 
tách rpm (mm:ss) 

Thông tin quy trình

Speed Sep Tốc độ phân tách (rpm) Thông tin quy trình



77/84 

Time S (2S) 2S - Thời gian pha phân tách mà không kích hoạt cảm 
biến (mm:ss) 

Thông tin quy trình

Motor Off D (2S) 2S - Thời gian tắt Motor của pha phát hiện (ms) Thông tin quy trình

Time D (2S) 2S - Thời gian của pha phát hiện  (mm:ss) aThông tin quy trình

Motor Off F (2S) 2S - Thời gian tắt Motor của pha Filter filling  (ms) Thông tin quy trình

Time F (2S) 2S - Thời gain của phả Filter filling  (mm:ss) Thông tin quy trình

Position F (2S) 2S - Vị trí của thành trượt sau pha Filter filling  Thông tin quy trình

Volume PC 2S –Ước lượng thể tích PC đã chiết (ml) Thông tin quy trình

Volume Res BC 2S - Ước lượng thể tích BC còn lại (ml) Thông tin quy trình

Time Slider Return Thời gian tất cả các thanh trượt của box hệ thống về vị 
trí hôm  

Thông tin quy trình

Integral Total Tổng tích phân Thông tin quy trình

Run Time Tổng thời gian chạy Thông tin quy trình

SI BBMS Code 1 Giá trị barcoe sẽ được tìm trong  bảng Donation Input 
cho barcode được đánh dấu là code BBMS 

Separation Input 

SI BBMS Code 2 Giá trị barcoe sẽ được tìm trong  bảng Donation Input 
cho barcode được đánh dấu là code BBMS

Separation Input 

SI BBMS Code 3 Giá trị barcoe sẽ được tìm trong  bảng Donation Input 
cho barcode được đánh dấu là code BBMS

Separation Input 

SI BBMS Code 4 Giá trị barcoe sẽ được tìm trong  bảng Donation Input 
cho barcode được đánh dấu là code BBMS

Separation Input 

SI BBMS Code 5 Giá trị barcoe sẽ được tìm trong  bảng Donation Input 
cho barcode được đánh dấu là code BBMS

Separation Input 

SI Program Số chương trình đã được lấy từ  BBMS. Separation Input 

SI Weight Khối lượng đã được lấy từ BBMS. Separation Input 

SI Approval Phê duyệt được lấy từ  BBMS thể hiện nếu túi được phép 
tách hoặc không 

Separation Input 

Program Version Gói của tất cả các chương trình trên thiết bị   Thông tin thiết bị

SB Software Version Version phần mềm của hệ thống  Thông tin thiết bị

Software Version MU Version phần mềm của Main Unit Thông tin thiết bị

Exported Hiển thị nếu báo cáo dữ liệu đã được xuất theo lịch trình Thông tin quy trình

Scan System Box Barcode của hệ thống trong túi đã được tách. Cột này là 
kết quả của evnet Scan System Box nếu nó được sử 
dụng trong program flow. 

Thông tin quy trình

11.2 Cài đặt thiết bị 
Như đã giải thích trong  phần 6.4.1.4, TOMEs có thể thay đổi các cài đặt trên thiết bị. 

11.2.1 Chung

Serial Number 

Firmware Version 

Short Name 

Language 

Số serial của thiết bị (không thể chỉnh sửa) 

Version Firmware của thiết bị  (không thể chỉnh sửa) 

Tên viết tắt của thiết bị 

Ngôn ngữ sử dụng trên thiết bị 
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Department 

Location 

Khoa sở hữu thiết bi

Vị trí đặt thiết bị

IP Address 

Program Version 

Địa chỉ IP của thiết bị.
versionchương trình hiện tại được lưu trữ trên thiết bị. Trong TOMEs v 5.x chỉ 
có 1 version: 1.0.

11.2.2 Hệ thống

SB 1 barcode Barcode nhận điện hệ thống 1. Barcode này sẽ được kiểm tra khi event  Scan
System Box được sử dụng trong Program flow.

SB 2 barcode Barcode nhận điện hệ thống 2. Barcode này sẽ được kiểm tra khi event  Scan 
System Box được sử dụng trong Program flow. 

SB 3 barcode Barcode nhận điện hệ thống 3. Barcode này sẽ được kiểm tra khi event  Scan 
System Box được sử dụng trong Program flow. 

SB 4 barcode Barcode nhận điện hệ thống 4. Barcode này sẽ được kiểm tra khi event  Scan 
System Box được sử dụng trong Program flow. 

SB 5 barcode Barcode nhận điện hệ thống 5. Barcode này sẽ được kiểm tra khi event  Scan 
System Box được sử dụng trong Program flow. 

SB 6 barcode Barcode nhận điện hệ thống 6. Barcode này sẽ được kiểm tra khi event  Scan 
System Box được sử dụng trong Program flow. 

11.3    Chương trình 

11.3.1 Các thông số chương trình

Separation - Protocol Hiển thị nếu sự phân tách và  protocol cho chương trình được chỉ định 

Program Barcode Barcode cần được scan trong một event Program Chooser  để chọn chương 
trình

SAGM Giá trị SAGM được sử dụng. Giá trị này cũng được sử dụng cho cột data  SAGM
và để tính giá trị của thể tích RBC + SAGM trên trang Data.

Check weight balance Hiển thị nếu TOMEs cần để kiểm tra nếu các túi trong rotor được cân băng dựa 
trên các khối lượng đã lấy từ BBMS.

Weight Deviation Sự khác biệt tối đa được phép giữa các túi nếu cân bằng trọng lượng được 
thực hiện

Dummy barcode Barcode cần được scan để xác định giả. Nếu barcode này được scan cho một 
insert, không có barcode nào của hệ thống sẽ được scan cho insert đó

Program Code 1 Cũng giống như BBMS Code, code này có thể được sử dụng để so sánh các giá 
trị barcode trong các quy tắc barcode

Program Code 2 Cũng giống như BBMS Code, code này có thể được sử dụng để so sánh các giá 
trị barcode trong các quy tắc barcode

Program Code 3 Cũng giống như BBMS Code, code này có thể được sử dụng để so sánh các giá 
trị barcode trong các quy tắc barcode

11.3.2 Program Flow 

 Như đã giải thích trong phần các chương trình chung, bạn có thể cài đặt program flow của một chương 
trình trên bảng Program Flow của cửa sổ  Program
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Trước và sau khi phân tách người phải scan các barcode. Một vài barcode chỉ cần được scan 1 lần/ session. 
Chúng được gọi là barcodes.  Một vài barcode cần được sacn cho từng túi trong hệ thống. Chúng được gọi là 
system box barcodes. Một vài barcode được sử dụng để đổi từ một chương trình này đến chương trình khác.
Chúng được gọi là Program # (hoặc Program Chooser).

11.3.2.1   Events hệ thống 

Các System box barcodes cần được scan cho từng túi trên hệ thống. Để xác định barcode đã scan nào là 
cho túi nào (và hệ thống) chúng ta sử dụng các event hệ thống. 
Khái niệm này là cho từng system box barcode một và chỉ một event hệ thống cần phải được thực hiện  

Trước khi phân tách có ba cách đê link các barcode đến hệ thống:

- Scan System Box 
Bằng cách sacn barcode của hệ thống  

- Place Insert 
Bằng cách đặt một insert vào box hệ thống, TACSI nói với TOMEs túi nào đặt vào hệ thống nào 

- Click Cassette 
Bằng cách click cassette của tui, TACSI nói với TOMEs túi nào đặt vào hệ thống nào 

Sau khi phân tách có ba cách để nhận diện hệ thống  

- Scan System Box 
Bằng cách scan barcode của hệ thống 

- Remove Insert 
Bằng cách loại bỏ một insert từ hệ thống, TACSI nói với  TOMEs túi nào đã bị loại bỏ khỏi hệ thống 
nào 

11.3.2.2 Program # 

Hiển thị các event Program # đã tạo trên trang Event   

11.3.2.3 Barcode 

Hiển thị các Event Barcode đã tạo trên trang Event 

11.3.2.4 System Box Barcode 

Hiển thị các Event barcodeđã tạo trên trang Event 

11.3.2.5 Cài đặt flow 

Các luật dưới đây cần được tuân theo khi cài đặt program flow  

- 

- 

- 

Event đầu tiên phải là một event Scan System Box hoặc một barcode không thể bị bỏ qua hoặc 
cài đặt là Read Once. 
Các barcode System box barcodes cần được nhóm lại. Không thể đặt một barcode giữa các 
barcode System Box. 
Khi một barcode system box được sử dụng, chỉ một hệ thống được sử dụng 

11.4 Đầu vào phân tách (BBMS input) 

Trong trường hợp của TACSI BBMS Input được gọi là  Separation Input - đâu vài phân tách và dầu vào 
phân tách đã nhập có thể được tìm trên trang Separation Input. 
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11.4.1 Đánh đấu một barcode là code BBMS  

Đánh dấu một barcode là code BBMS  
1. Tạo một event barcode (system box) trên trang Events 
2. Đặt barcode vào Program Flow của chương trình mong muốn. Barcode phải được đặt vào trước khi phân tách  

3. Cick phải vào event barcode và chọn  Mark as BBMS code. Barcode sẽ được đánh dấu màu xanh 

11.4.2 Dữ liệu đầu vào 
Trên bảng  trong trang Separation Input chứa đầu vào BBMS đã nhập từ BBMS và được lưu trữ trong 
database của TOMEs. 

Mỗi báo cáo đầu vào BBMS chứa: 

Created On Thời điểm thông tin hiến đã được lấy từ BBMS. 

BBMS Code 1 Giá trị barcode sẽ được so sánh với  code BBMS đã nhận. Nếu khớp, báo cáo đầu vào 
nàu sẽ được gửi đến thiết bị  

BBMS Code 2 – 
BBMS Code 5 

Các giá trị barcode có thể được sử dụng để so sánh với các giá trị barcode đã scan 
trong khi hiến 

Approval Hiên thị nếu quy trinh hiến được chấp nhận tiến hành hoặc không   

Weight Khối lượng của túi ban đầu  

Program Chương trình cần được sử dụng. Chương trình này sẽ chỉ bị đổi cho chương trình hiện 
tại khi cài đặt  BBMS program được chọn

Flag Flag hiển thị trạng thái của báo cáo đầu vào BBMS. Có thể thay được thay đổi bằng tay  

Available: Hiển thị báo cáo BBMS rcso thể sử dụng. 
Processed: Hiển thị các báo cáo BBMS đã được sử 
dụng  
Available 
Processed 

Processed Error 

Respin 

Overruled 

Hiển thị rằng đầu vào BBMS có thể được sử dụng
Hiển thị rằng đầu vào BBMS đã được xử lý
Đầu vào không thể sử dụng lại  
Hiển thị rằng đầu vào BBMS đã được sử dụng nhưng một lỗi đã 
xuất hiện trong một phiên làm việc
Đầu vào không thể sử dụng 
Hiển thị rằng BBMS đầu vào đã được dùng nhưng phiên làm việc 
đã bị dừng trước khi bất cứ sự phân tách nào được thực hiện . 
An toàn để sử dụng lại đầu vào này. 
Hiển thị rằng đầu vào đã bị gạt bỏ nghĩa là đầu vào BBMS mới 
đã được nhập với code BBMS giống
Đầu vào này không thể sử dụng 

Chú ý Không cần sử dụng mọi trường của kết nối hai chiều. Người sử dụng tự do lưa chọn các 
trường mà mình muốn sử dụng  

11.5 Cài đặt kết nối TACSI với TOMEs 

Kết nối TACSI đến TOMEs. các cài đặt bên bên trong phải được cài đặt chính xác để TACSI có thể gửi dữ liệu 
đến TOMEs. Để làm điều này bạn phải vào menu Device Settings của  TACSI. 
Các cài đặt cần được cài đặt 

- 

- 

- 

- 

Đại chỉ IP của TACSI 
Subnetmask của TACSI 
Địa chỉ IP của  TOMEs 
Cổng mạng của TOMEs. 
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11.6 Xử lý sự cố của TACSI trong TOMEs

11.6.1 Các thông báo lỗi

Nr Thông báo lỗi Giải thích

1 TOMEs connection lost Thông báo này xuất hiện trên rotor của  TACSI khi 
TACSI không nhận được phản hồi từ TOMEs.

Người sử dụng có hể kiểm tra kết nối giữa TOMEs và TACSI 
và kiểm tra  DAA Service của TOMEs đang chạy trên Box 
Settigns đang chạy trên trang Box Setting

2 Thống báo này xuất hiện khi chương trinh không có 
hiệu lực được chọn với phím Dial trên TACSI. Chỉ các 
số chương trình từ 1 đến 10 có thể được chọn.

3 Thông báo này xuất hiện khi một barcode không 
có hiệu lực được scan 
Barcode không có hiệu lực khi: 
- 

- 

Barcode chương trình không có hiệu lực đã 
được scan. Barcode không có hiệu lực chho 
một event hệ thống đã được scan 

- Barcode không khớp với các cài đặt barcode 

Người dùng có thể clcik 3s để bỏ phiên làm việc 
hoặc sacn barcode khác 

4 Thông báo này xuất hiện tại scan system box event 
Khi ngưởi sử dụng scan barcode cho hệ thống mà 
barcode đó đã được sử dụng 

Người dùng có thể click 3s  Esc để bỏ phiên làm 
việc hoặc sacn barcode khác 

5 Thông báo này xuất hiện khi barcode đã scan không 
khớp với luật barcode  

Người dùng có thể click 3s  Esc để bỏ phiên làm 
việc hoặc sacn barcode khác . 

6 Thông báo này xuất hiện khi barcode đã được đánh 
dấu là code BBMS  và không có báo cáo đầu vào 
BBMS được tìm thấy trên trang Separation Input cho 
barcode đã scan trong cột BBMS Code 1 nơi mà flag 
được cài đặt là  Available hoặc Respin. 

Người dùng có thể click 3s  Esc để bỏ phiên làm 
việc hoặc sacn barcode khác

7 Thông báo này xuất hiện khi barcode được đánh 
dấu là code BBMS nhưng đầu vào BBMS đã tìm 
thấy hiển thị rằng túi không được phép xử lý 

Người dùng có thể click 3s  Esc để bỏ phiên làm 
việc hoặc sacn barcode khác

8 Thông báo lỗi này xuất hiện khi barcode đươc đánh 
dấu là code BBMS nhưng chương trình đã đề cập 
trong đầu vào BBMS không khớp số chương trình  
của các túi đã scan 

Người dùng có thể click 3s  Esc để bỏ phiên làm 
việc hoặc sacn barcode khác

! BBMS ERROR ! 

Unequal Programs 

02 (05) 

ABORT RETRY 

! BBMS ERROR ! 

Bag refused 

)=ABOO1 

ABORT RETRY 

! BBMS ERROR ! 

Input not found 

)=AB001 

ABORT RETRY 

!BARCODE RULE ERROR! 

Rules not matched 

)=AB001 

ABORT RETRY 

! BARCODE ERROR ! 

SB already used 

)=AB001  

ABORT RETRY 

! BARCODE ERROR ! 

Invalid barcode 

)=AB001  

ABORT RETRY 

! PROGRAM ERROR ! 

Invalid program nr 

16 

ESC 
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9 Thống báo này xuất hiện khi một insert được đặt 
sai hệ thống  

Người dùng có thể click 3s  Esc để bỏ qua hoặc loại bỏ 
insert cụ thể. 

10 Thông báo này xuất hiện khi một insert bị loại bỏ ra 
khỏi hệ thống  

Người dùng có thể click 3s  Esc để bỏ qua hoặc  
place the specified insert back. 

11 Thông báo này xuất hiện khi các khối lượng của túi, 
đã nhận từ đầu vào BBMS, vượt ngoài cân bằng  

Người dùng có thể click 3s  Esc để bỏ qua hoặc 
click Enter to continue. 

12 Thông báo này xuất hiện khi người dùng click 3s vào  
phím Esc button. 

Người dùng có thể click  Esc để hủy việc loại bỏ hoặc   
click Enter để xác nhận bỏ 

Khi người dùng bỏ phiên trác trước khi trác, tất cả 
các barcode đã scan bị mất 

!  ABORT  ! 

Are you sure 

you want to abort? 

NO YES 

!  LOADING ERROR  ! 

INCORRECT WEIGHTS 

12_45_ 

ABORT ENTER 

!  LOADING ERROR  ! 

Wrong insert 

Place insert 2 

or ESC to ABORT 

!  LOADING ERROR  ! 

Wrong insert 

Remove insert 2 

or ESC to ABORT 
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1 TOMES 

TOMEs (Terumo Operational Medical Equipment Software) is a dedicated software which integrates different 
standalone Terumo transfusion devices into a single entity and allows managing them remotely via the 
customer's local area network (LAN). 

1.1 TOMEs System 

TOMEs (Terumo Operational Medical Equipment Software) is a dedicated software system intended to 
communicate with different Terumo transfusion devices. The software is installed on an embedded computer 
that can be connected to the customers LAN (Local Area Network). 
 
The system is able to collect and store session data from different transfusion devices connected to TOMEs.  
The connection to the LAN offers the functionality to view and consult the collected session data and to adapt 
the device/parameter settings of the connected devices via the customers PC (T-ACE II+, T-RAC II). In 
addition, the connection to the LAN enables TOMEs to communicate bi-directionally with third party systems 
linked to the same LAN (e.g. the customer’s database management system) (T-ACE II+, T-RAC II, TACSI).  
 
This guide describes the use of the TOMEs system in detail. 
 
Following transfusion devices are currently supported by TOMEs: 

- T-ACE II+ (as from T-ACE II+ version 2.0x) 
- T-RAC II 
- TACSI 

1.2 Main features 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TOMEs allows you to: 

- collect session data from each connected device  
- easily navigate through and search for session data 
- schedule export data in the most popular data formats: xml, csv, exc and txt 
- adapt device/program settings for each connected device 
- import and export program settings from or to a device (or file) 
- retrieve data from the customers database  
- print pdf reports  
- communicate with devices in a common way for all devices 

CSV 

EXC 

TXT 

XML 
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1.3 Cautions 

- TOMEs is for professional use only. If TOMEs is not used following the intended use described in this 
manual, the manufacturer will not guarantee the safety nor the performance of TOMEs and shall not be 
liable. 

- All users of TOMEs must follow the instructions described in this manual and should have experience 
with the use of the transfusion devices that work with TOMEs  

- Make sure a proper virus protection is installed on your PC and network to avoid import of viruses onto 
the TOMEs box. 

- The minimum requirements for a PC to be used with TOMEs are : 
o OS:   XP 32-bit (SP3), 2003, Vista 32-bit/64-bit, Windows 7 32-bit/64-bit 
o Browser:  Explorer 7 or higher, Mozilla Firefox 3.x or higher 
o USB:  At least 1 free USB port for connection to USB stick 
o Ethernet 

- The minimum resolution of the screen for a PC to be used with TOMEs is 1280 by 800 pixels. 
- Enable cookies in the browser of the user PC to allow proper functioning of the TOMEs software. 
- Make sure your local IT administrator provides a secure network onto which TOMEs can be connected. 
- Before the first use, the operator should check and change (if necessary) the language of TOMEs to a 

language which the operator understands (see chapter5.2). 
- Make sure that each device of a similar type has a unique sequential number in TOMEs. 
- Make sure 100MB bandwidth is being kept free for use by TOMEs. 

1.4 Cleaning instructions 

- To clean the TOMEs hardware make use of a cleaning rag with water or a solution of 60% alcohol and 
water. 

- Do not use any liquid with corrosive substances. 

1.5 Order details 

Catalogue number:   ME-TOMES : Terumo Operational Medical Equipment Software 
    ME-TOMESTA2 : TOMEs software license for T-ACE II+ 
    ME-TOMESTR2 : TOMEs software license for T-RAC II 
    ME-TOMESCS : TOMEs software license for TACSI 
  
 
 
Software version:  Version 5.x, 09-2014 
 
Instructions for use (revision reference) : LC-7483en, 09-2014 
 
Manufacturer: 

Terumo BCT, Inc. 
10811 W. Collins Ave., 
Lakewood, CO 80215, 
USA 

 
Contact details: 
 
In case of technical problems or if you want to obtain a printed version of the Instructions for use (free of 
charge), please contact us at: 
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2 HELP 

 
The Help menu contains all the information about TOMEs and an option to activate devices on TOMEs. 

2.1 Contents 

This option will open the Instructions For Use in PDF format. 

2.2 License Management 

Without a license, TOMEs cannot be used to work together with the Terumo 
transfusion devices. For each type of device a separate license is needed. 

If a license key of the device is installed, the name of the corresponding 
device type will appear in the menu at the top of the screen. If no license is 
installed, the menu in the top left part is empty. 

A license can be ordered at Terumo BCT, Inc. A license letter will be sent 
together with the instructions to retrieve a license key. 

 

 

 

 

 

Activate a license for a device 

1. On the menu bar click Help and choose License Management. 

2. Copy the license key retrieved from Terumo BCT, Inc. in the field License key. 

3. Click Submit.  

If the code is invalid,  will appear.  

If the license code is accepted  will appear and the name of the device for which the license is valid 

will be shown. 

4. Click Close. 

 

Note A license can only be added, not removed 
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2.3 About  

This option will open the About popup window which shows the software version of TOMEs. 

 

 
 

3 LOGOUT 

Click the Logout option to stop a working session with TOMEs. 
 

TOMEs  
 
Terumo Operational Medical Equipment Software 
 
Copyright © 2010-2014 TERUMOBCT Europe.  
All rights reserved  
 
Software version: version 5.x, 09-2014 
 
Instructions for use (revision reference): 
LC-7483en, 09-2014 
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4 TOOLS 

The Tools menu contains several options that can be used to setup and maintain TOMEs.  
 

Note The Tools menu is only available for users with administrator rights. 

4.1 Box Settings 

This window allows you to configure the properties of the TOMEs hardware and to restart the DAA service. 

4.1.1 General Box Settings 

Serial number The serial number of TOMEs. 

Box name The name of the TOMEs hardware 

4.1.2 IP Settings 

Here you can find the most common IP Settings of the network ports of the TOMEs box.  
 

Network 
connection name 

Indicates if the network connection is enabled and if it is set to dynamic or static. 

Status The status of the network connection. 

IP address The IP address of the network connection. 

Subnet mask The subnet mask of the network connection. 

Default gateway The default gateway of the network connection. 

 

4.1.3 Communication 

Restart Restarts the communication (DAA service) of the specific device. 

 
In TOMEs v5.x or higher, each device type communicates with its own DAA service on a specific port. 
 

Device Port 

T-RAC 21010 

T-ACE 21011 

TACSI 21012 

 
 

Note The DAA service (Data Assistant Application) of a device type is the underlying service 
that provides the communication between the devices of that type and the WSA (Web 
Service Application).  

  

Caution The DAA service should only be restarted if communication with the device fails or when 
TOMEs mentions that the DAA Service is not started.  
 
It is advised to shutdown all devices of the specific type when its DAA service is restarted. 

 
Restarting the DAA will stop all current processes and disconnect all connected devices of 
the specific type.  

4.2 Backup 

TOMEs allows you to create a backup of all the data stored in TOMEs including the settings of the software 
application. This means that in case of hardware or software failures the data can be restored to the point of a 
backup session. Creating backups can be done either automatically (scheduled) or manually. 
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Caution A manual backup can only be done when all connected devices are in stand-by mode. 
Otherwise, TOMEs will ask you to try again later. 
 
Do not start any operation on TOMEs or a connected device when a backup session is 
ongoing! 

 
It is possible to back up the data either to a folder on the hard disk of the TOMEs hardware or to a LAN server. 
 
To configure backup 

1. In the Tools menu click Backup. 
 

2. In the Backup Type list, select among backup types: 
a. Full:    to backup all the data 
b. Full + Incremental:  to combine full and incremental backup  
c. Full + Differential:  to combine full and differential backup  
d. None:    no backup 
 

3. In each Recurrence section, select the backup frequency for each backup type. 
 For weekly or monthly backup, select additionally the day of the week or the day of the 

month to carry out the backup action. 
 Select or type the time (hh:mm) to start the backup in the Time field. 
 

4. Fill in each Destination section. More details about the Destination section can be found in the 
Appendix. 
 

5. To perform a manual backup, click Run Now. The backup will be executed immediately. 
 

6. Click the Save button to save the backup settings. 
 

Note Incremental is a backup type to back up only changes since the last (Incremental or full) 
backup. 

 
Differential is a backup type to back up only changes since the last full backup. In the 
contrary to incremental backup, which backs up only changes since the last backup 
(incremental or full), each next differential backup accumulates changes since the last full 
backup. 

 
If you select a combined backup, that is Full + Incremental or Full + Differential, you 
can configure the settings for each backup type at the same time in two separate screens 
that will appear in the workspace. 

 

Caution It is advised to store your backup files on an other computer or server instead of your 
TOMEs hardware itself. 
 
In case your TOMEs hardware fails, the backup can be used to restore your data on a new 
TOMEs hardware. For restoring a backup file to a TOMEs hardware, please contact your 
Terumo BCT representative. 

 

4.3 Update 

The system allows installing software application updates by uploading them manually from a PC in the local 
network and applying them. Updates are distributed as ZIP archives to reduce their size and make them single 
files. 
 
To install an update 

1. In the Tools menu, click Update. 
 

2. Click the Browse button and select the correct update file. 
 

3. Click Update. 
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Caution You must update the system only when all connected devices are in stand-by mode. 
 
Some updates may require restart of the application to become operational. Therefore it is 
advised to restart your browser after each update. 

4.4 Archiving 

The system allows moving some data from the TOMEs database to external files once the database size is close 
to reaching its limit of 10GB.  
 
To execute an archiving operation 

1. In the Tools menu, click Archiving. 

2. To select an archiving date, click the  button in the Due date field and select the necessary date in 

the opened calendar. All the data collected before the specified date will be archived and will not be 
accessible anymore in the data view. 
 

3. Click the Execute button to activate the archiving procedure. 

 

Note The selected date needs to be a date in the past. The system will not give a warning when 
the archive date is today or later, but in that case all data in the database will be archived 
and not be accessible anymore in the data view. Using a later date is the same as using the 
date of today. 
 
The archived files can be found in the folder C:\Builds\Latest\Archive. 

 

Caution Be aware that the data will be removed from the database and put in zipped archive files. 
The data will no longer be available to be consulted in the data view of TOMEs. 
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5 SETTINGS 

The Settings menu contains several options to configure TOMEs as required. 

5.1 Change Password 

This option will open the Change password popup window where a user can change his password. Users with 
administration rights can also change the passwords of other users on the page Users. 
 
To change your password 

1. On the menu bar click Change password. 
2. In the field Old Password type your current password. 
3. In the fields New Password and Re-enter New Password type your new password. 
4. Click Change. 

5.2 Language 

TOMEs is a multi-language application. You can change TOMEs to your preferred language. 
 
To change the language in TOMEs 

1. On the menu bar click Language. 
2. Select the new language. 

5.3 Users 

In TOMEs each user has its own login, password and permissions. The permissions define which options are 
accessible in TOMEs. 
 

Note This option is only available for users with administrator rights. 

5.3.1 User roles and permissions 

The system implements the following user roles:  
 

General User (GU) This role allows you to have access to all options except for those related to system and 
user management. 

Local 
Administrator (LA) 

This role allows you to have complete access to all options in TOMEs. 

 

Menu Item GU LA 

Tools TOMEs Box Settings X V 

Backup X V 

Update X V 

Archiving X V 

Maintenance X V 

Settings Change password V V 

Language V V 

Users X V 

Help Help Contents V V 

License Management V V 

About V V 

Logout  V V 

Data Views V V 

Print V V 

Export V V 

Monitor V V 

Search V V 

T-ACE Programs V V 

Barcodes V V 

Separation Input V V 
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TACSI Programs V V 

Events  V V 

Separation Input  V V 

T-RAC Programs V V 

Donation Input V V 

Separation Input Rules V V 

Events V V 

Status Information V V 

 
Legend: 

V: allowed 
X: not allowed 
R: read only 

5.3.2 User Management Procedures 

Users with administrator rights are able to create and delete users, as well as modify their accounts. 
 
 

Note It is not possible for a user with administrator rights to remove its own account. This 
ensures there is always at least one user with administration rights. 

 
 
To create a user account 

1. In the Settings menu click Users. 
2. In the actions menu click the New button. 
3. In the Create User popup window: 

a. Enter the user’s first name in the First name field. 
b. Enter the user’s second name in the Last name field. 
c. Enter the user’s login in the Login name field. 
d. Enter the user password in the Password field. 
e. Re-enter the same password in the Re-enter Password field to verify the password’s 

correctness. 
f. Select the role of the user from the Role list. 

4. Click Create to save the user account. 
 
To edit a user account 

1. In the Settings menu click Users. 
2. Select the user account from the table. 
3. In the actions menu click the Edit button. 
4. In the Update User popup window perform the required changes. 
5. Click Save to save the user account. 

 
To change a user password 

1. In the Settings menu click Users. 
2. Select the user account from the table. 
3. In the actions menu click the Change Password button. 

4. Enter the new password in the Password field. 
5. Re-enter the same password in the Re-enter Password field to verify the password’s correctness.  
6. Click Save to save the user account. 

 
To delete a user account 

1. In the Settings menu click Users. 
2. Select the user account from the table. 
3. In the actions menu click the Delete button. 
4. Click Yes in the confirmation window. 

 
To update the table of user accounts, click Refresh at any time. 
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6 GENERAL PAGES 

One of the main features of TOMEs is uniformity for all devices. This means that the way you work with one 
device in TOMEs is similar for all other devices. For this reason this chapter will describe the pages which are 
common for all devices. 
Details that are specific for a device are mentioned explicitly in this chapter or described in the separate chapter 
of the device. 

6.1 Data 

On the Data page of each device type, TOMEs provides convenient tools for viewing session data of a device. 
 
Following options are available: 

- Create several custom views to represent only the information you need. 
- Export the data of a view to custom locations in the most popular data formats such as TXT, CSV, EXC 

and XML. 
- Perform data searches and filtering. 
- Create a PDF report based on the selected view. 
- Automatic update of the data in a view. 
- Page selector to navigate easily through data in a view. 

6.1.1 Views 

On the Data page it is possible to create several custom views of the session data. For each view you are able 
to select, filter and sort the data fields you want. In this way only the essential information you need is 
displayed or exported. 

6.1.1.1 Manage a view 

You can create, edit and delete a view using the Manage option in the menu bar of the Data page. When you 
click an option the Manage View popup window will appear which contains the following tabs: 
 

Columns Here you can select the data columns you want to see in the view. 

Filter Here you can filter on specific fields. 

Sort Here you can sort the view on specific fields in ascending or descending order. 

Export Here you can activate the export of the view in a scheduled way. 

Links Here you can link data of different device types to create General views.  
This tab only appears on the Data page of TOMEs, not on the data page of a device. 
See also the paragraph about General Views. 

 

Caution For a T-RAC device it is not possible to filter or sort on the following fields in TOMEs v5.x: 
 

- Clamp Interval 
- Flow info 
- Incidents count 
- Weight Check 

 

 
To create a custom data view 

1. Click Manage in the menu bar. 
2. Click New to open the Manage View popup window. 
3. In the View Name field enter a name for the view. 
4. Select the Columns tab. 
5. Select the data columns you want to display in your custom data view by moving them from the 

Available list to the Selected list. 
- You can move selected data column(s) from one list to another by dragging them or by using the 

arrow buttons  and  . 

- You can select more than one data column at the same time by using the <Shift> or <Ctrl> 
button on your keyboard. 

- You can change the list order by dragging selected data column(s) up and down or by using the 

, ,  and   buttons. 
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6. Select the Filter tab to set up the filters you require. To create your filter: 
- Click the Add Condition button to create a condition. 
- Select a data column in the first field of the condition. 
- Select a filter criteria in the second field. The available criteria’s listed in the second field depends 

on the type of data selected in the first field. 
- If possible, enter the required filter value in the third field. 
- You can add more than one condition per view by clicking the Add Condition button again. 

- To delete a condition click the corresponding  button. 

 
7. Go to the Sort tab to set the sort order of the different columns in the view. 

- To sort on a column, click on the Sort field of the corresponding column and set the field to Asc or 
Desc to sort it ascending or descending. If this field is set to None the field is sorted ascending. 

- To set the sort order priority, click the Sort Order field of the corresponding column and enter a 
number. The lowest number starting with 1 has the highest sort priority. 0 means that the view 
will not be sorted by this column. 

- If no sorting is used, the data in the view will be sorted based on the time the data is stored in the 
TOMEs database. 
 

8. For each view TOMEs allows you to export the session data in a scheduled way.  
 
File export 
 
The data can be exported to an FTP Server, a disk folder on the TOMEs box or a disk folder on the LAN. 
 

Activate Indicates if the view needs to be exported as a file or not. 

Deliver To See Appendix 11.7.1. 

Directory See Appendix 11.7.1. 

Login See Appendix 11.7.1. 

Run Now Performs a manual run so you can check if the export is performed correctly. 

 
Recurrence 
 
In this section you can select the frequency of the export: 
 

a. Select the frequency of export (Realtime, Daily, Weekly or Monthly). 
b. To export on a weekly or monthly basis, select additionally the day of the week or the day of 

the month to carry out the action. 
c. In the field Time select or type the time (hh:mm) when the export should start. 

 
 

          Caution If Realtime is selected but the connection to the server or disk folder is broken, 
the session data will not be exported when it arrives in TOMEs. The user can 
execute a manual export to export this data. 
 
If Daily, Weekly or Monthly is selected but the connection to the server or disk 
folder is broken, the data will be exported the next time the export should occur 
and the connection is re-established. 

 
 
Settings 
 

Only new data Indicates if existing data needs to be exported or not. If checked only data that is 
arrived after saving the view will be exported. (See also  Caution below) 
 

Export Headers Indicates if the column headers are exported on the first line or not. 

Export field 
name 

Indicates if the field names are exported. 

Hide prefix Indicates if the prefix of the barcode events is exported or not. 
This option is not available for T-RAC. 

Hide suffix Indicates if the suffix of the barcode events is exported or not. 
This option is not available for T-RAC. 

Format Indicates the file format (TXT, CSV, EXC or XML). 

Delimiter Indicates the used delimiter. (Not applicable in case XML is selected as format.) 
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9. Click Save to save the current view settings. 
 

Note It is not possible for a user with administrator rights to remove its own account. This 
ensures there is always at least one user with administration rights. 

 

Caution Each device has a column Exported. When new session data arrives in TOMEs, the value 
for this column will be set to False. 
If in a data record the value for the column Exported is False, the data will be exported 
with the first scheduled export and the value for this column will become True. 
If the field Only new data is unchecked the value of the column Exported will be set to 
False for all records each time the user makes changes to the view. 

6.1.1.2 View actions 

6.1.1.2.1 Paging 

On the Data page, the session data on TOMEs appears in pages. At the bottom of the page a page selector 
toolbar allows you to navigate through the data. 

 

 

6.1.1.2.2 Automatically refresh a view 

A view can be refreshed manually by pressing the refresh button of your browser. The refresh of the view will 
be done automatically each x seconds if the Monitored option is checked in the menu bar. 
 

Note If Monitored is on and a new data record received from a device does not appear in the 
view, check if you have selected the correct page (See Paging) or that the filter of the view 
does not block the new record (See Manage a view). 

6.1.1.2.3 Save view layout 

By default the width of the view columns is fixed. You can change the layout of a view by changing the width of  
each column and then click Save View Layout in the menu bar. 
 

Note When you change the layout it is advised to put the Monitored option off. If not it is 
possible that the view is refreshed before you have clicked Save View Layout. 

6.1.1.2.4 Print 

Form each view a PDF report can be created by clicking Print in the menu bar. The PDF report can be saved or 
printed. It is not possible to change the layout of the report. 

6.1.1.2.5 Extended Info / Include Parameters 

Depending of the type of device the option Extended Info or Include Parameters will appear in the menu 
bar.  
If this option is checked the program parameters or additional info will appear in the PDF report and the data 

records will be expanded. 
 
Some columns like Alarms Count, Last Recorded Flow Info or Incidents Count contain additional info. A  
button will appear in the view in the first column for each data record if one or more of these columns is 
selected in the view. Clicking this button will expand the data record and will show the additional info. 
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If the  button is clicked, the record will collapse to its initial look. 

6.1.1.2.6 Export 

A manual export can be done from each view. 
 
To export device session data manually 

1. Click the Export button in the menu bar to show the Export popup window. 
2. In the View field the selected view will appear. You can change the view if required. 
3. In the Filename field enter a filename.  

(The name of the view can’t contain spaces if XML is selected in the Format field.) 
4. In the Format field select the data format (TXT, CSV, EXC or XML).  
5. In the Delimiter field select the data column delimiter when needed.  

(The Delimiter field will be disabled if XML is selected in the Format field.) 
6. Click Export. 
7. Your browser will ask you if you want to Open or Save the file. 

6.1.1.2.7 Search 

TOMEs allows you to search data in the displayed device data table. To do this you need to enter the required 
keywords into the Search field in the menu bar and click Go. 
 
 

Note The search functionality supports conventional search wildcards as there are “*” for any 
number of characters and “?” for one character. 
The search functionality is limited to the following items: serial number, sequential number 
and barcode names. 

6.2 General View 

A general view is a powerful tool that allows you to create a view that consists of data of several device types. 
With this functionality it is possible to track a blood bag from donation (T-RAC) to separation (T-ACE and/or 
TACSI). The end product of a blood bag will appear in one record line.  
 

To create a general view, you need to link the data of several device types based on barcode values as follows. 
 

To create a general view 

1. Click TOMEs in the top menu bar. 
2. Click Data. 
3. Click Manage. 
4. Click New to open the Mange View popup window. 
5. Select the Link tab. 

a. Select the first device. In most cases this will be T-RAC. 

b. Click Add Link. 
c. Click New to open the Mange View popup window. 
d. Select the second device In most cases this will be T-ACE or TACSI. 
e. Select the link type. In most cases this will be Full. 
f. Select the barcode of the first device on which you want to create a link. 
g. Select the barcode of the second device on which you want to create a link. 
h. Create more links if you want by clicking Add Link and filling in the fields. 

6. Fill in the other tabs as described earlier. 
7. Click Save. 

 

 

Note Creating links is the same as creating an SQL query with Full, Inner, Left and Right joins. 
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Caution Because a general view is a combination of data of different device types, it is not possible 
to export a general view in a scheduled way. 
 
A general view can be exported manually by clicking Export on the Data page. 

6.3 Events 

Events allow you to give manual input during a session. On the Events page you can create and manage the 
events to be used in a program. 
 
 

Note For T-RAC a regular barcode is called Standard barcode and this is one of the events which 
the operator can use to give manual input during a session on T-RAC. Standard Barcodes 
and the other events of T-RAC are explained in the corresponding paragraph of the T-RAC 
chapter. 

 

6.3.1 Smart Barcodes 

With TOMEs it is possible to create smart barcodes. This means that the scanned value of a barcode can be 
checked during a session  

- on length 
- on starting characters 
- on ending characters 
- with other barcode values  (See Barcode Rules  in the Programs chapter) 
- with BBMS input   (See Bi-directional communication) 
- with Program codes  (See Program Flow of TACSI) 

6.3.2 Barcode settings 

 
Name  The name of the barcode (max. length is 15) 
Message  Description of the barcode, what you will see on the screen of the device when that 

barcode has to be scanned (max. length is 15) 
 
Only for T-ACE 

Length  The expected length of the barcode 
Starts With  The character(s) which the barcode should start with 
Prefix Length  This is the number of characters - start counting from the left - that will be used as the 

prefix in the barcode rules of a program. 
Leave the box blank or put a zero in order to disable the prefix. 

Ends With  The character(s) which the barcode should end with 
Suffix Length  This is the number of characters - start counting from the right - that will be used as 

the suffix in the barcode rules of a program. 
Leave the box blank or put a zero in order to disable the prefix. 

Read Once Indicates if the barcode should be scanned at each session or not. If the option Read 
Once of a barcode is flagged, that barcode will need to be scanned once at the 
beginning of a separation. The next time this barcode needs to be scanned is when the 

timeout period, set in the parameter Read Once [min], has been reached. The 
parameter Read Once [min] you can set on the Program Flow tab of the Program 
popup window of a program. 
When a new separation process is started before the timeout period was reached, the 
timeout starts counting again from zero. If the T-ACE is in the idle state longer than the 
present timeout, the Read Once barcode will have to be scanned again during the first 
after idle state separation. 
 
Not for T-RAC. 

Allow Skip Indicates if the barcode can be skipped or not. 
 
Not for T-ACE. 

SB Indicates if it is a normal barcode or a system box barcode. 
A system box barcode is a barcode that needs to  be scanned for each bag in a system 
box. 
 
Only for TACSI. 
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Scan is required Indicates if the value scanned for this barcode needs to be marked as BBMS code. (See 
also the chapter Bi-directional communication.) 
 
No Check 
No Check is required 
Check in TOMEs DB 
Search the value in the Separation Input page of TOMEs. If found, it sends the 
corresponding BBMS input (program number and weight) to the T-ACE device. 
Check in BBMS 
Search the value in the customer’s BBMS. If found, it sends the corresponding program 
number and weight to the T-ACE device. 
Check in TOMEs DB and else in BBMS 
Search the value first in the Separation Input page of TOMEs and if not found, search it 
in the customer’s BBMS. If found, it sends the corresponding program number and 
weight to the T-ACE device. 
 
Only for T-ACE. 

 
 

Caution The Prefix Length and Suffix Length should be lower than the Length of the barcode. 
 
Values for Prefix Length and Suffix Length will be used to compare barcodes in the tab 
Barcode Rules of the program popup window explained in the Programs chapter. 

6.3.3 Managing Barcodes 

On the Events page of the device it is possible to manage the barcodes. 
 
 
To create a barcode 

1. Click New in the menu bar. 
2. In the field Name enter a name for the barcode. The maximum length of a barcode name is 15. 
3. Fill in the rest of the fields when required. 
4. Click Save. 

 

To edit a barcode 

1. Select a barcode in the table. 
2. Click Edit in the menu bar or double click on the barcode. 
3. Perform the required changes.  
4. Click Save. 

 

To copy a barcode 

1. Select a barcode in the table. 
2. Click Copy in the menu bar. 
3. Perform the required changes. (Be aware that two barcodes with the same name are not allowed.) 
4. Click Save. 

 

To delete a barcode 

1. Select a barcode in the table. 
2. Click Delete in the menu bar. 
3. Click Yes in the confirmation window. 

 

 

TOMEs contains also an option to easily test if a string is valid as a value for one or more barcodes. This test 
will check if the Length, Starts With and Ends With of the string are valid or invalid for each created barcode. 
 

To test the barcodes 

1. Click Test Barcode in the menu bar. 
2. Type a string in the field Test Barcode. 
3. Click Test to show the result of the test. 

Note Barcodes which are used in one or more Programs or Input Rules can’t be deleted. 
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6.4 Programs 

On the Programs page of a device you can 
- monitor all devices connected to TOMEs. 
- edit the settings of a device. 

- configure the device programs. 
- export/import programs to/from a device or a file. 

 
 
  

Note The field Visible Value shows the barcode as it will be shown in a data view, meaning with 

the Prefix and Suffix removed. 
E.g. Suppose the Prefix Length of a barcode is 2 and the Suffix Length is 3. When the 
value scanned for this barcode is "123456789", the Visible Value will be "3456". 
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The programs page contains two trees: a Device tree and a Program tree. 
 
The Device tree contains an overview of all the devices that are/were connected to TOMEs. The Program tree 
contains the programs stored on TOMEs. You can change these programs and export them to one or more 
devices. These programs can also be overwritten (imported) by programs stored on a device.  

6.4.1 Device Tree 

The device tree contains an overview of all connected and disconnected devices. Each device in the tree is 

displayed with its Status icon, Serial number and Short number or Short name. For some device type also 
the Program parameter version is shown. 
 

Note The Short number is a number between 1 and 255 that can be set manually by the user 
to easily distinct devices.  
The Short name is a name that can be set manually by the user to easily distinct devices. 
 
See also the Device Settings paragraph. 

 
The status of each device is indicated in the list by a status icon: 
 

 
 

The device is connected and in stand-by mode. 

 
 

The device is connected and is busy doing a session. 

 
 

The device was once connected but it is disconnected now. 

6.4.1.1 Update the Device tree 

The device tree is updated automatically every 5 seconds but can be updated manually by clicking the Refresh 
button. 

6.4.1.2 Remove a Device 

When a device is disconnected it can be removed from the Device tree. When a device is removed from the tree 
all session data will remain in TOMEs. 
 

To remove a device 

1. Right click on a disconnected device. 
2. Click Remove. 
3. Click Yes on the confirmation message. 

 
 

Note Only disconnected devices can be removed from the device tree. 
 
If a removed device is connected back to TOMEs, it will appear again in the device tree. 

 

6.4.1.3 Program settings on a device 

 
To view the programs settings on a device 

4. Press the  button or double click on a device that is in stand-by mode. The list of programs will 

appear under the device. 
5. Double click on a program in the list to open the Program popup window. 
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Note For security reasons it is not possible to change the programs of a device in the Program 
popup window of a device. For this reason all fields are disabled in the popup window. 
Changing the settings of a program can be done in the Program tree. 
 
If the program parameters are changed on a T-ACE device it is required to update (refresh) 
them in TOMES to insure that the correct parameters are displayed when you double click 
on a program in the Device tree. This can be done by right click on a device in stand-by 
mode and then click Update Program Parameters. 

 

Caution After pressing the refresh button, it might be that the list of programs of a device will not 
be shown anymore. To make the list visible again, refresh your browser by pressing CTRL 
and F5 together and then try to open the list again. 

 

Caution In TOMEs 5.x when a device is connected and later disconnected, it is possible that the 
device icon does not change to the disconnected icon. Check the device itself to verify if it 
is connected or disconnected. 

 

6.4.1.4 Device settings 

In the Device tree it is possible to change the settings of a device. 
 

To edit the settings of a device 

1. Right click on a device that is in stand-by mode. 
2. Click Edit Device Settings to open the Device Settings popup window. 
3. Edit the settings. 
4. Click Save. 

6.4.2 Program Tree 

The Program tree contains the programs stored on TOMEs. You can change these programs and export them 
to one or more devices. These programs can also be overwritten (imported) by programs stored on a device. 

In the program tree it is also possible to duplicate programs or set the program parameters to default. 
 

To edit a program 

1. Double click on a  program to open the Program popup window. 

2. Edit the program. (See paragraph Program Popup Window) 
3. Click Save.  

 

To copy a program 

1. Right click on a  program and click Copy or click Copy in the menu bar to open the Copy Program 

popup window. 
2. If not yet selected, select the program to be duplicated in the field Source program. 
3. In the field Program to overwrite select the program that needs to be overwritten. 
4. Click Copy button. 
5. Click Yes in the confirmation window. 

 

To move a program 

Note You can not change the device settings of a device on TOMEs when the device is not 
connected.  
 
It is possible to save the changes of the settings immediately on all devices. To do this you 
need to click Save all instead of Save. All settings except the Short Number will be saved 
on each device that is in stand-by mode. 
 
The settings of each device type are explained in the Device settings paragraph of the 
corresponding device type. 
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1. Drag & drop a program in the programs tree. 
 

To set one T-ACE program to the default values  

1. Right click on a program and click Default. 
2. Click Yes in the confirmation window.  

 

To set all programs to the default values 

1. Click Default in the menu bar. 
2. Click Yes in the confirmation window. 

 
 

6.4.2.1 Program Popup Window 

The Program Popup Window allows you to view and edit the settings, workflow and barcode rules of a program. 
Depending on your device the program popup window contains the following tabs: 

T-ACE Program Parameters 
Protocol Parameters 
Common Parameters 
Program Flow 
Barcode Rules 

T-RAC / TACSI Program Settings 
Program Flow 
Barcode Rules 

6.4.2.2 Program Parameters 

On this tab you can set the program related settings. For T-RAC most of these settings are included in the tab 
Program Settings. 
 

Name The name of the program. It is not allowed to have two programs with the same 
name. 

Index The index number of the program. 
Parameter Version The version of the parameters. 
Created Date when the program was created. 
Updated Date when the program was updated for the last time. 

  

Note The default values of all program parameters are mentioned in the Instruction Manual 
delivered with your device. 
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6.4.2.3 Program Settings / Protocol parameters 

On this tab you can set the settings of a program. 
 

 

6.4.2.4 Common Parameters (T-ACE only) 

On this tab you can set the parameters which are common for all protocols. 

Note All device specific program settings and their default values are described in the 
Instruction Manual delivered with your device. Only for TACI there is a separate 
paragraph in the TACSI chapter further in this document. 

 

For a T-RAC the names of the parameters in TOMEs differ slightly from their names on T-
RAC. This is because in TOMEs there is more space to show the names completely. Here is 
the list of correspondences between parameters in TOMEs and in T-RAC. 

 

TOMEs 
 
Name 
Created on 
Updated on 
Alarm volume 
Button volume 
All alarms audible 
End alarm type 
Backlight level 
Donation Organization 
Program barcode 
Minimum volume 

Maximum volume 
Choose volume type 
Preset volume x 
Barcode volume x 
Low flow limit 
Low flow time 
High flow limit 
Continue high flow 
Max. don. Time 
Warning timer 
Time estimation type 
Enable pause 
Mix frequency start 
Mix frequency End 
Start agitator 
Keep mixing 
Left / right  
Blood density type 
Proceed weigh 
Auto clamp 
PVFlow. delay 
Go PVFlow. de 
Clamp interval 
Statistics Timer  
Time tubes 
Re-scan codes 
BBMS Program 
Enable LAN 
 

T-RAC 
 
Name of program 
 
Latest edit 
Alarm volume 
Button volume 
All alarms aud 
End alarm 
Bcklight lev. 
Don. Organ. 

1.1.1 Prog. barcode 

1.1.2 Minimum vol. 

1.1.3 Maximum vol. 

1.1.4 Choose vol. 

1.1.5 Preset vol. x 

1.1.6 Barcode vol. x 

Low flow limit 
Low flow time 
High flow limit 
Cont high flow 
Max. don. Time 
Warning timer 
Time estim. 
Enable pause 
Mix freq. start 
Mix freq. End 
Start agitator 
Keep mixing 
Left / right  
Blood density 
Proceed weigh 
Auto-clamp 
PVFlow. delay 
Go PVFlow. de 
Clamp interval 
Stats. Timer  
Time tubes 
Re-scan codes 
BBMS Program 
Enable LAN 
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6.4.2.5 Program Flow 

On this tab the user is able to set the program flow of a program. The program flow defines the order in which 
barcodes (events) will occur during a session. 
 
The Program Flow tab contains two main parts. On the left you find the available barcodes (events) which can 
be used in a program. On the right you find the sections where an event can be put. To create a program flow, 
drag one or more barcodes (events) to the position in the flow. The order in which you drop barcodes (events) 
is the order in which they will occur during a session. 
 

6.4.2.6 Barcode Rules 

As explained in the Barcodes chapter it is possible during a session to compare the value of a barcode with the 
value of another barcode or – in case of T-RAC – with BBMS input. Which barcode needs to be compared with 
which barcode or BBMS input can be set in the Barcode Rules tab of a program. 
 
If during a session the value of a scanned barcode is not valid according to one of the barcode rules, the device 
will give an error message. 
 
Each barcode rule contains the following fields: 
 

Barcode1  
Barcode2 

The barcodes that will be compared.  The list from which you can select for this 
field contains all the barcodes you created on the barcode page. 
 
In case of T-RAC the list contains  

- * (all scanned barcodes) 
- all standard barcodes  
- all multi-barcodes 
- BBMS CODE 1 to BBMS CODE 5 (see Bi-directional communication) 

 
In case of TACSI the list contains  

- * (all scanned barcodes) 
- all general barcodes  
- all system box barcodes 
- Program Code 1 to 3 (can be set in the program settings) 
- BBMS CODE 1 to BBMS CODE 5 (see Bi-directional communication) 

 
 
When using ‘*’ along with the comparator ‘<>’, the code on the other side of the 
equation should be different from all other codes read during the donation cycle. 
Using this character along with the ‘=’ comparator, is only useful when (a part of) 
all barcodes should be equal. 

Operation  Indicates if the compared values need to be equal (=) or different (<>). 

Position Determines the part of the barcode that needs to be compared. 
 

Prefix The left part of the two barcodes will be compared. The length of 
this part is specified by the Prefix Length setting of the 2 
barcodes. This value needs to be the same for the two barcodes. 

Suffix The right part of the two barcodes will be compared. The length of 
this part is specified by the Suffix Length setting of the 2 
barcodes. This value needs to be the same for the two barcodes. 

Center The center of the two barcodes will be compared. This part starts 
after the prefix and ends before the suffix of the barcode. 
 
Example:  
A barcode is set as follows: 
 Length = 10 
 Prefix length = 3 
 Suffix length = 2 
If the value of the scanned barcode is azerty9585 then in this 
example the prefix will be in aze, the suffix will be 85 and the 
center part will be rty95. 

Full The full length of the barcodes is compared. The Length of two 
compared barcodes needs to be the same. 

 

Note The details of the Program Flow tab for each device type are explained in the Programs  
chapter of the device. 
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Note It is advised that you always check the prefix and suffix lengths of the barcode before 
creating a rule with Prefix, Suffix or Center. 
 
Only select barcodes that are used in the program flow. 
 
For each program it is possible to create a maximum of 20 barcode rules.  
 
A barcode rule will be checked if both parts of the rule are known. 

 

To create a barcode rule 

1. Click Add in the menu bar 
2. Fill in the fields as required. 
3. Click Save. 

 
 
To edit a barcode rule 

1. Select a rule in the table. 
2. Click Edit in the menu bar or double click on the rule. 
3. Perform the required changes.  
4. Click Save. 

 
 
To delete a barcode rule 

1. Select a rule in the table. 
2. Click Remove in the menu bar. 

6.4.3 Export Programs 

The programs in the Program Tree can be exported to one or - in case of T-ACE - to all devices in the Device 
tree. It is also possible to export the programs to a file which can be saved on your pc and imported later to the 
same or another TOMEs hardware. 
 
 

       Note It is not possible to export a single program. The complete list will always be exported. 

 

6.4.3.1 Export programs using the Export To popup window 

 
To export programs to 1 device in stand-by mode 

1. Click Export in the menu bar. 
2. Select Export to one device. 
3. In the field Export to device select a device that is in stand-by mode. 
4. Click the Export button. 
5. Click Yes in the confirmation window. 

 

To export programs to all connected devices in stand-by mode 

1. Click Export in the menu bar. 
2. Select Export to all devices. 
3. Click Yes in the confirmation window. 

 

To export programs to a file 

1. Click Export in the menu bar. 
2. Depending on the settings of your browser, a window will guide you further to open or save the file. 
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6.4.3.2 Export programs using drag & drop 

For T-ACE it is also possible to export programs by using drag & drop. 
 
To transfer program parameters from TOMEs to a device 

1. Click on the  TOMEs box in the Program tree and hold the mouse button down. A list with all 

programs will be shown in a window right below the mouse cursor. 

2. Move the cursor over a connected device and the  sign will become  indicating that you are 

allowed to drop the programs. 
3. Release the mouse button to drop the program list. 
4. Click Yes in the confirmation window, the device will be updated with the program parameters stored 

in TOMEs. 
 

To transfer program parameters from TOMEs to all devices 

1. Click on the  TOMEs box in the TOMEs Program tree and hold the mouse button down. A list with 

all programs will be shown in a window right below the cursor. 

2. Move the cursor over the  TOMEs box in the Device tree and the  sign will become  

indicating that you are allowed to drop the programs. 

3. Release the mouse button to drop the program list. 
4. Click Yes in the Confirmation window, all connected devices will be updated with the program 

parameters stored in TOMEs. 
 
 

Note When you export the program parameters to a T-ACE device, a request will appear to 
overwrite the programs AND their sensor parameters.  
 

 
 
If you click Yes the programs and the sensor parameters will be overwritten on the T-ACE 
device. 
If you click No only the programs will be overwritten on the T-ACE device. 
If you click Cancel, the operation will be cancelled. 
 
Sensor parameters: Some program parameters are categorized as Sensor parameters. 
The values that are assigned to sensor parameters are determined partly by the type of 
separation but also by other factors. For example, light sensitive sensors can be affected by 
the light that shines on the T-ACE device (so the location of T-ACE plays a role). This 
results in that the same sensor parameter with the same value can give different outputs 
on different T-ACEs. As it can take some time before the ideal sensor parameter value is 
determined for a specific T-ACE, it is not always desirable to overwrite the sensor 
parameters. 
 
Here you find a list of all sensor parameters for each protocol. 
 
CONV 

- Sensitivity detection 1 
- Sensitivity detection 2 
- Flow regulator closed 
- Flow regulator opened 

 
TAB 

- Sensitivity detection 
- Flow regulator closed 
- Flow regulator opened 

 
PRP 

- Flow regulator position 
 
BC 

- Flow regulator closed 
- Flow regulator opened 
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6.4.4 Import programs 

TOMEs allows to overwrite the programs in the Program tree with the programs coming from a device in 
stand-by mode or from a file. It is possible to import one single program or a complete programs list. 
 
When you import programs, TOMEs will check if the barcodes (or events) of the imported programs already 
exist in TOMEs. If this is the case and the settings of the imported barcodes are different from the ones in 
TOMEs, TOMEs will ask - via a confirmation message - if you want to overwrite the settings of the barcodes in 

TOMEs or not. Click Yes in the confirmation window to overwrite the settings in TOMEs. Click No to keep the 
existing settings in TOMEs. If you click Cancel TOMEs will not import any program.  

6.4.4.1 Import programs using the Import from popup window 

 
To import all programs from a connected device in stand-by mode 

1. Click Import in the menu bar. 
2. Select Import from Device Type. 
3. In the field Device select a device that is in stand-by mode. The programs of the device will be listed 

in the Import list. 
4. Click the Import list button to import all programs. 
5. Click Yes in the confirmation window. 

 

To import 1 program from a connected device in stand-by mode 

1. Click Import in the menu bar. 
2. Select Import from Device Type. 
3. In the field Device select a device that is in stand-by mode. The programs currently stored on this 

device will appear in the Import list. 
4. Select one program in the Import list. 
5. Click the Import 1 button to open the Select program to overwrite in TOMEs popup window. 
6. In the field Program select the program to be overwritten in the Programs tree. 
7. Click Import. 
8. Click Yes in the confirmation window. 

 
 
To import all programs from a file  

1. Click Import in the menu bar. 
2. Select Import from *.XXX file. 
3. Click the Browse button to open the Windows Open File dialog. 
4. Select an *.XXX file. 
5. Click Open. The programs will be listed in the Import list. 
6. Click the Import list button to import all programs. 
7. Click Yes in the confirmation window. 

 

To import 1 program from a file  

1. Click Import in the menu bar. 
2. Select Import from *.XXX file. 
3. Click the Browse button to open the Windows Open File dialog. 
4. Select an *.XXX file. 
5. Click Open. The programs will be listed in the Import list. 
6. Select one program in the Import list. 
7. Click the Import 1 button to open the Select program to overwrite in TOMEs popup window. 
8. In the field Program select the program to be overwritten from the TOMEs Programs tree. 
9. Click Import. 
10. Click Yes in the confirmation window. 

6.4.4.2 Import programs using drag & drop 

For T-ACE it is also possible to import programs by using drag & drop. 
 

To transfer program parameters from a device to TOMEs 

1. Click on a connected device in the Device tree and hold the mouse button down. The device will be 
shown in a window right below the cursor. 

2. Move the cursor over the  TOMEs box in the TOMEs Program tree and the  sign will become  

indicating that you are allowed to drop the programs. 
3. Release the mouse button to drop the program list. 
4. Click Yes in the Confirmation window, the TOMEs Program tree will be updated with the program 

parameters of the device. 
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6.5 Bi-directional communication 

6.5.1 BBMS input 

The term bi-directional communication stands for communication between a device and the customer’s 
Blood Bank Management System (BBMS) via TOMEs.  
 
During a session on a device, specific data coming from the BBMS can be requested via TOMEs to steer the 
session on the device. This data – called BBMS input – can be used for example to change the selected program 
on the device during the session. 
 
During bi-directional communication there is no direct communication between a device and the BBMS. All 
BBMS requests and input transfers pass through TOMEs. Following steps occur during bi-directional 
communication. 
 

1. During a session the user scans a BBMS code which the device will sent to TOMEs. 
2. Based on the received BBMS code, TOMEs searches the BBMS input in its own database or in realtime 

in the BBMS. 
3. When the BBMS input is found, TOMEs sends this input back to the device and the session on the 

device continues based on the BBMS input. 
 

6.5.2 Configurations 

The following schemes give an overview of different configurations of bi-directional communication which are 
possible with TOMEs. The steps are explained in more detail in the next paragraph. 

6.5.2.1 BBMS Input is entered manually in TOMEs (Only for T-ACE and TACSI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Note The details of the available BBMS input and how to work with it is different for each device 
type and hence it is explained in the Input chapter of each device. 

1. The device sends the BBMS code to TOMEs. 

2. TOMEs looks up the BBMS code in its database 
and sends the corresponding BBMS input to the 
device. 

BBMS input is imported 
manually from a file or via 
keyboard. 
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BBMS Input is imported automatically in TOMEs (Only for TACSI and T-RAC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5.2.2 BBMS Input is retrieved in realtime from the BBMS during a session 

(Only for T-ACE) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caution The BBMS code is searched for in all BBMS Input at once. Only one BBMS Input record is 
expected. In case more records are found the last (imported) record will be used. 
 
It is required that the devices are connected to TOMEs and that TOMEs is connected to the 
BBMS when using bi-directional communication. 

 

  

1. TOMEs requests 
periodically for all BBMS 
input available in the BBMS. 

2. The BBMS sends the BBMS 
input records to TOMEs. 
TOMEs stores the received 
records in its database. 

1. The device sends the  
BBMS code to TOMEs. 

2. TOMEs looks up the BBMS 
code in its database and 
sends the corresponding 
BBMS input to the device.   

2. TOMEs sends the BBMS 
code to the BBMS 

3. The BBMS looks up the 
BBMS code in its database 
and sends the corresponding 
BBMS input to TOMEs. 

1. The device sends the  
BBMS code to TOMEs. 

4. TOMEs sends the BBMS 
input to the device. 
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6.5.3 Communication Steps 

In this paragraph the different steps of bi-directional communication are explained in more detail. 

6.5.3.1 The device sends the BBMS code to TOMEs 

To know which BBMS input needs to be retrieved during a session, a unique code - called BBMS code - needs to 
be entered in the device and sent to TOMEs. To do this you need to add a barcode in your program which you 
mark as BBMS code. The value that you scan for this barcode during a session on your device is the BBMS 
code and it will be sent automatically to TOMEs. 
 

 

6.5.3.2 TOMEs retrieves the input from its database or from BBMS 

It is possible to configure TOMEs in a way that it needs to look up BBMS input in its own database and/or in real 
time in the BBMS. 
 
In case TOMEs is set up to look up BBMS input in its own database, this input first needs to be imported into 
the TOMEs database. There are several ways to import BBMS input from the BBMS to the TOMEs database: 
 

- The user is able to type in the input manually in the TOMEs database. 
- The user is able to import the input manually from a file (TXT, CSV, EXC or XML) into the TOMEs 

database. 
- A scheduled import can be set up between TOMEs and the BBMS. TOMEs will then upload periodically 

BBMS input into its database.  
 
To check if input is imported into the TOMEs database you can open the Input page of the specific device and 
check if the BBMS code appears on the page.  
 

 

6.5.3.3 TOMEs sends the input to the device 

When the BBMS input is found, TOMEs will send it automatically to the device and the session on the device will 

continue based on the BBMS input. 
 
If the BBMS input is not found, TOMEs will send a message to the device in case of T-ACE. In case of T-RAC the 
device will keep waiting until TOMEs finds and sends the input. 
 

 
 
 
 
 

Note Only one barcode can be marked as BBMS code for each program. 

How to mark a barcode as BBMS code is different for each device type and hence it is 
explained in the Input chapter of the device type. 

Note Contact your Terumo BCT, Inc. representative to set up the connection between TOMEs and 
your BBMS. 

Note If the BBMS input is not found it is advised to cancel the session and retry it later. If the 
BBMS input is still not found after a second attempt it is advised to contact your 
administrator to check if the input is in the BBMS and/or in the TOMEs database. 
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7 SETUP DEVICE COMMUNICATION WITH TOMES 

To allow one or more devices to connect with TOMEs, the devices have to be connected to the same network as 
the TOMEs hardware. Because TOMEs has two Ethernet ports it is possible to have several setups with or 
without a router. 
 

7.1 Ethernet ports 

All physical connections should be made with Ethernet cables with a maximum length of 100m. In case of doubt 
ask your local IT-administrator to make sure that the devices and the TOMEs network are connected to the 
same network. 

7.1.1 TOMEs 

 

 

7.2 Setups 

7.2.1 Setup without a router 

In this setup the TOMEs hardware, the client PC’s and all devices are connected to one LAN. Only one Ethernet 

port on TOMEs is used. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note Contact your Terumo BCT, Inc. representative to setup the TOMEs hardware together with 
other devices. 

 LAN 
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7.2.2 Setup only with a router 

In this setup the TOMEs hardware, the client PC’s and all devices are connected to a router. Only one Ethernet 

port on TOMEs is used and no LAN is used. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.3 Setup with a router and LAN 

In this setup TOMEs and the client PC’s are linked to the LAN while all devices are linked to a router. Using a 

router has the advantage that communication between a device and TOMEs does not pass through your LAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Of course a combination is possible as in the setup below where the TOMEs hardware, the client PC’s and 

mobile devices like T-RAC are connected to a LAN while more solid devices like T-ACE are connected to a 

router.  

  

 LAN 
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7.3 Routers 

As a router you can choose between a wireless or a non wireless router. When you use a wireless router you 

have to make sure that your devices are equipped with wireless Ethernet. If not, please contact the nearest 

Terumo BCT, Inc. representative. 

 

    
A non wireless router          A wireless router 

 

Read the instructions of the (wireless) router before its installation/use. Place the router at a good location and 
connect the router with the TOMEs hardware via an Ethernet cable. Also connect every device to the router. In 
case you use a non wireless router you need to use Ethernet cables to connect the devices to the router. Don’t 
use the connector with Internet, only use the numbered connectors. 
 
 
 

 
Connect the devices to numbered connectors 

 
 
 
When you use a wireless router, you have to make sure that your device is equipped with a WiFi module. If not, 
please contact your Terumo BCT, Inc. representative. 

 LAN 
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7.4 Troubleshooting communication 

If the communication between TOMEs and a device is not working properly, you can do/check the following 

steps. 

 

Restart the device and/or TOMEs 

Restarting the devices can help. Make sure that the router is on when you restart TOMEs or the device. 

 

Try to ping the device and/or TOMEs 

First try to ping TOMEs from your pc as described in the note of the previous chapter of this manual. If you 

don’t receive replies on your ping action you should check your network. Do this before you continue. 

 

If you can reach TOMEs from your pc, try to ping the device from the pc. Look up its IP address on the device in 

case static IP-address is used. 

 

For T-ACE you can also use the Digi Device connect tool (see Troubleshooting T-ACE in TOMEs paragraph).  
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8 ERROR MESSAGES RELATED TO THE USE OF TOMES 

 

Nr Error message Comment 

1 Imported file structure is incorrect. No data 
from this file can be imported. 

This error message appears if the selected file has 
incorrect structure and can’t be parsed. 

2 The delimiter is not well chosen. No data from 
this file can be imported. 

This error message appears if the user selected an 
incorrect delimiter for file import. 

3 Old Password is incorrect. Letters in passwords 
must be typed using the correct case. 

This error message appears when the user inputs 
wrong current password if he/she wants to change it. 

4 The device did not respond within a configured 

amount of time. Try to increase the expected 
response time, or check communication. 

The device is probably disconnected. 

5 Device communication is impossible, because 
it's in inactive state. 

This error is shown when user tries to request 
something from device that is not active. 

6 View with the name specified already exists for 
selected Device type. 

View with the name specified already exists for 
selected Device type. 

7 The specified name value is a reserved one. 
Please provide a different one. 

The name the user has used is not allowed to be used. 
Choose a different name. 

8 The program with such name already exists in 
the database. 

The program with such name already exists in the 
database. 

9 There are barcodes with different date/time 
already existing in database. 

When importing program parameters, at least one of 
the barcode names already exists and its creation 
date/time is different from the one being imported. 

10 There are barcodes with the same names but 
different date/time. 

When importing program parameters, at least one of 
the barcode names already exists and its creation 
date/time is different from the one being imported. 

11 Template xxx with different date/time already 
exists in database. 

When importing templates, at least one of the 
template names already exists and its creation 
date/time is different from the one being imported. 

12 The program with such name already exists in 
the database. 

The program with such name already exists in the 
database. 

13 Barcode import failed with the following 
message: Xxx Possible solution - change the 
prefix to another one. 

The imported barcode is used in one or more barcode 
rules. Check the properties (length, prefix, suffix) of 
the barcode and try again. 

14 The center length of the barcodes does not 
match. 

The lengths of the center part, after removing the 
prefix and suffix part, of the 2 barcodes are different. 
The barcodes can’t be compared on center length. 

15 The length of the barcodes does not match. The lengths of the 2 barcodes are different. The 
barcodes can’t be compared on length. 

16 The prefix length of the barcodes does not 
match. 

The prefix lengths of the 2 barcodes are different. The 
barcodes can’t be compared on prefix length. 

17 The suffix length of the barcodes does not 
match. 

The suffix lengths of the 2 barcodes are different. The 
barcodes can’t be compared on suffix length. 

18 Argument xxx was not expected to be null. This error message appears if some argument is null in 
the database. 

19 An error occured when retrieving data from 
Device Assistant Application. Make sure the 
DAA application is started. 

This error message appears when DAA service is 
unavailable. 

20 The file supplied is not a valid template xml 
file. 

This message appears if the user tries to import 
template from invalid file type. 

21 DELETE statement conflicted with the 
REFERENCE constraint in the database. 

This is a common SQL Server database error for 
foreign key exception. Please contact your Terumo 
BCT, Inc. representative. 

22 Invalid IP address [SaveNetworkSettings in 
TOMEs settings]. 

Validation message for IP address. 

23 Not enough permissions to perform operation. This error message appears when the user tries to 
perform operation but he/she does not have enough 
permissions to do it. 

24 Barcode with the name specified already exists. Barcode name already exists for another barcode. 

25 User with the login name specified already 
exists. 

User name already exists for another user. 
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26 CREATE/UPDATE statement conflicted with the 
UNIQUE constraint in the database. 

This is a common SQL Server database error for 
unique key exception. Please contact your Terumo 
BCT, Inc. representative. 

27 View can’t be deleted because it is referenced 
by some task. 

This error message appears if the user tries to delete a 
view that is used on the Export page. 

28 The supplied file is not a valid xxx file. Please 
check the file you selected. 

The supplied file is not a valid xxx file. Please check 
the file you selected. 
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9 T-ACE  

The T-ACE (Terumo Automatic Component Extractor) is an automatic blood component 
separator intended for separation of different blood components that were centrifuged 
once or twice. The different fractions (packed red cells, plasma, buffycoat, platelet 
concentrate,…) are obtained in an easy, fast and standardized way. 
 
TOMEs is able to control, monitor and collect session data from each T-ACE that is 
connected to the same LAN as TOMEs. 11 T-ACE programs can be configured on TOMEs 
and exported to a T-ACE device or a *.TAP file. T-ACE programs can also be imported 
into TOMEs from a T-ACE device or a *.TAP file. 
 
 

Note Only T-ACE II+ devices (as from T-ACE version 2.0x) are supported by TOMEs. 

9.1 Data Columns 

As explained in the general Data chapter, TOMEs allows you to create custom data views. The following fields 
can be selected in a view for a T-ACE device: 
 

Name Description Category 

Additional Data Extra info Process Information 

Calculated Weight 
Calculated weight (See the user manual of the T-ACE 
device for more information) 

Process Information 

Calibration Date Date of calibration Process Information 

Department The department of the device (See device settings) Device Information 

Error Codes 
Errors that occurred during a run (See the user manual 
of the T-ACE device for more information) 

Process Information 

Exported 
Indicates if a data record has been exported in a 
scheduled way 

Process Information 

Location The location of the device (See device settings) Device Information 

Maintenance Date The next maintenance date Device Information 

Program Number The number of the program Process Information 

Program Name The name of the program Process Information 

Separation Date Date of separation session Process Information 

Separation Time Time of separation session Process Information 

Serial Number Serial number of the device Device Information 

Short Number 
This is a number assigned to a device in TOMEs which 
allows to identify the device. This number can be 
changed by the user. 

Device Information 

Time of Production The time of production Process Information 

Weight 1 
Measured weight (See the user manual of the T-ACE 
device for more information) 

Process Information 

Weight 2 
Measured weight (See the user manual of the T-ACE 
device for more information) 

Process Information 

Weight 3 
Measured weight (See the user manual of the T-ACE 
device for more information) 

Process Information 

Weight 4 
Measured weight (See the user manual of the T-ACE 
device for more information) 

Process Information 

9.2 Programs 

9.2.1 Program Flow 

As explained in the general Programs paragraph you are able to set the program flow of a program on the 
Program Flow tab of the Program popup window. 
 
For T-ACE you find also the following settings on the Program Flow tab: 

 

Name Name of the template (This will not be used.)  
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Read Once [min] If the option Read Once of a barcode is flagged, that barcode will need to be 
scanned once at the beginning of a separation. The next time this barcode needs to 
be scanned is when the timeout period, set in the parameter Read Once [min], 
has been reached.  
When a new separation process is started before the timeout period was reached, 
the timeout starts counting again from zero. If the T-ACE is in the idle state longer 
than the preset timeout, the Read Once barcode will have to be scanned again 
during the first after the idle state separation.  

Operator Log-Off 
[min] 

The same as Read Once [min] but this timeout has only effect on the operator 
barcode. 
This option is deprecated, instead use Read Once for all barcodes. 

9.3 Device Settings 

As explained in paragraph 6.4.1.4, TOMEs is able to change the settings on a device. The following settings 
appear on the Device Settings popup window of a T-ACE device: 

 

Serial Number The serial number of the device (not editable) 

Firmware Version Firmware version of the Device (not editable) 

Short Number The short number of the device 

Selected Program The program that will be executed when a session starts on the device 

Department Department to which the device belongs 

Location Location where the device is positioned 

Program Parameters 
Version 

Program parameters version (not editable) 

Language The language of the device 

PC Transmission Enables or disables communication with TOMEs 

Program Mode If set to automatic, the T-ACE will automatically change the program number 
to the number indicated in the donation input when the scanned barcode is 
found in that donation input. Scanned barcodes will be searched in the 
donation input if the barcode parameter “scan is required” is different from 
“No check”. This barcode has to be scanned before the separation. 
If set to manual, the T-ACE will always use the previously selected program.  

Tube Check If set to Yes the presence of tubing in each head will be checked in the 
beginning of the separation procedure when the seal parameter of the head is 
set to yes or check. 

Test Balance If set to Yes or Check it is possible during start-up of the machine to test 
plasma and buffycoat balances via putting on them a standard weight of 200g. 
The measurements are sent to TOMEs together with the session data. 

Counter Amount of separations performed on the T-ACE. This value increases at every 
separation. Put to zero again when the scales are calibrated. 

Calibration Limit Specification of the amount of separations that are allowed to be performed 
before the scales have to be recalibrated. 
After this amount of separations, a message will be displayed during the self-
check that the machine has to be serviced. 

9.4 Separation Input (BBMS Input) 

Before reading this paragraph it is advised to read the general chapter about Bi-directional communication first. 
As explained in this chapter, bi-directional communication can be used to retrieve BBMS input to steer a session 
on a device.  
 
In case of T-ACE BBMS Input is called Separation Input and imported separation input can be found on the 
Separation Input page. 
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9.4.1 Mark a barcode as BBMS code 

For T-ACE it is possible to mark a barcode as BBMS code on the Barcodes page by setting the field Scan is 
required. Next the barcode needs to be included in the Program Flow of a program. 
 

Note A barcode marked as BBMS code should be placed in the section Barcodes Before 
Separation of the Program Flow of a program. 

 

9.4.2 Separation Input (BBMS Input) 

The BBMS Input data that will be sent to a T-ACE device is the program number that will be used and the 
Weight of the main bag. 
 
The table on the Separation Input page contains the BBMS input imported from the BBMS and stored in the 
TOMEs database. Each BBMS input record in the Separation Input page table contains the following fields: 
 

1st Barcode The barcode value which will be checked in case of the 1st separation. If the Flag of this 
input record is set to 0, the received from the T-ACE BBMS code will be compared with the 

value in this field. If there is the value in this field and the BBMS code matches, the 1st 
Program and the Weight will be sent to the T-ACE. 

2nd Barcode The barcode value which will be checked in case of the 2nd separation. If the Flag of this 
input record is set to 1, the received from the T-ACE BBMS code will be compared with the 
value in this field. If there is the value in this field and the BBMS code matches, the 2nd 
Program and the Weight will be sent to the T-ACE. 

1st Program The program number that will be send to the T-ACE when the scanned barcode corresponds 
to the 1st Barcode and Flag is set to 0. 

2nd Program The program number that will be send to the T-ACE when the scanned barcode corresponds 
to the 2nd Barcode and Flag is set to 1. 

Weight The initial weight of the main bag. 

Flag Indicates which separation has already been done. 0 = no separation has been done, 1 = 1st 
separation has already been done.  
Flag 9 means jump to the program number 2 independently of which barcode was scanned; 
If the flag is set to 9, the record will never be deleted.  

 

Caution To use Separation Input the Program Mode device setting of the T-ACE (see 9.2 Device 
Settings) needs to be set to Automatic.  

 
If no input is found, the separation will continue with the current program. 

 
 
To create a Separation Input record 

1. Click New in the menu bar. 
2. Fill in the fields as required. 
3. Click Save. 

 

To edit a Separation Input record 
 

1. Select a record in the table. 
2. Click Edit in the menu bar or double click on the record. 
3. Perform the required changes.  
4. Click Save. 

 

To copy a Separation Input record 
 

1. Select a record in the table. 
2. Click Copy in the menu bar. 
3. A second line with the same settings appears in editable mode.  
4. Perform the required changes (barcodes should be different from original). 
5. Click Save. 
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To delete a Separation Input record 

1. Select a record in the table. 
2. Click Delete in the menu bar. 
3. Click Yes in the confirmation window. 

 

To Export Separation Input records 

1. Click Export in the menu bar. 
2. Fill in the Filename field. 
3. Select a Format. 
4. Select a Delimiter. 
5. Click Export. 
6. Click Open to see the separation data or Save to store the data. 

 

To Import one or more Separation Input records 

1. Click Import in the menu bar. 
2. Click Browse and select a file. 
3. Select a Delimiter. 
4. Click Import. 

 

Note The data in the imported file should be ordered as follows: 

1st Barcode; 2nd Barcode; Weight; 1st Program; 2nd Program; Flag 

 

Each line in the file is a new record. 

 

If an XML file is used the following format should be used: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<SeparationDatabase> 

         <SeparationFile> 

                  <FirstBarcode>Value</FirstBarcode> 

                  <SecondBarcode> Value </SecondBarcode> 

                  <Weight> Value </Weight> 

                  <FirstProgram> Program Nr</FirstProgram> 

                  <SecondProgram> Program Nr </SecondProgram> 

                  <Flag>Flag Nr</Flag> 

         </SeparationFile> 

</SeparationDatabase> 

 

In an XML file each SeparationFile element contains a new record. 

 
 

Note If an XML file is selected, the Delimiter field will be removed from the Import Separation 
Database window. 

 
To change the prefix and suffix settings 

1. Click Settings in the menu bar. 
2. Fill in the Prefix field 
3. Fill in the Suffix field 
4. Click Save. 

 

Note The prefix and suffix strings are used for searching a scanned barcode in the Separation 

Input table. The prefix is added in front of the scanned barcode, the suffix is added at the 
end. E.g. prefix = AT and suffix = Z34. When the scanned barcode is GZGFEPJOJG, the 
complete barcode becomes ATGZGFEPJOJGZ34 and it is this barcode that TOMEs will be 
looking for in the Separation Input table. 
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9.4.3 Use Separation Input 

This paragraph describes several steps to set up and use Separation Input.  
 

1. On the Barcodes page the following barcode named Main Bag is created: 
a. Name:    Main Bag 
b. Message:   The Main Bag 
c. Scan Is Required: Check in TOMEs DB 

 
2. The barcode Main Bag is added to the section Barcodes Before Separation of the program flow of 

program 1. 
 
3. On the Separation Input page the following records are created or imported: 

 

1st Barcode 2nd Barcode 1st Program 2nd Program Weight Flag 

AB001 AB002 4 6 100 0 

AB005 AB006 2 3 120 1 

 
Now when the operator runs program 1 on T-ACE the following can happen: 
 
1. The operator will be asked to scan a barcode for the Main Bag. 
2. The operator scans the barcode AB003 
3. Nothing will happen and the T-ACE will continue with the current program 
 
Now when the operator runs program 1 again on T-ACE the following can happen: 
 
1. The operator will be asked to scan a barcode for the Main Bag. 
2. The operator scans the barcode AB002 
3. Nothing will happen and the T-ACE will continue with the current program. In the first Input record 

AB002 is mentioned in the table but its Flag is set to 0 and not to 1 so only the 1st barcode of this 
record will be checked. 

 
 
Now when the operator runs program 1 again on T-ACE the following can happen: 
 
1. The operator will be asked to scan a barcode for the Main Bag. 
2. The operator scans the barcode AB001. 
3. T-ACE will jump to the program number 4. 
4. T-ACE executes the separation session. 
5. The operator needs to scan all barcodes mentioned in the section Barcodes After Separation of the 

program flow of the 4th program. 
6. The session data is sent to TOMEs. 
7. TOMEs will change the flag of the first record from 0 to 1. 
8. The table will look now like this: 

 

1st Barcode 2nd Barcode 1st Program 2nd Program Weight Flag 

AB001 AB002 4 6 100 1 

AB005 AB006 2 3 120 1 

 
 
Now when the operator runs program 1 again on T-ACE the following can happen: 
 
1. The operator will be asked to scan a barcode for the Main Bag. 
2. The operator scans the barcode AB001. 
3. Nothing will happen and the T-ACE will continue with the current program. In the first Input record 

AB001 is mentioned in the table but its Flag is set to 1 and not to 0 so only the 2nd barcode of this 
record will be checked. 

 
 
Now when the operator runs program 1 again on T-ACE the following can happen: 
 

1. The operator will be asked to scan a barcode for the Main Bag. 
2. The operator scans the barcode AB002. 
3. T-ACE will jump to the program number 6. 
4. T-ACE executes the separation session. 
5. The operator needs to scan all barcodes mentioned in the section Barcodes After Separation of the 

program flow of the 6th program. 
6. The session data is sent to TOMEs. 
7. TOMEs will change the flag of the first record from 0 to 2. 
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8. TOMEs will remove the separation input records with flag 2. 
9. The table will look now like this: 

 

1st Barcode 2nd Barcode 1st Program 2nd Program Weight Flag 

AB005 AB006 2 3 120 1 

 
 

Note TOMEs will only remove Separation Input records in its own database if the flag is set from 
1 to 2. No records are deleted in the BBMS. 

 
 

Caution When the selected program on the T-ACE is changed based on BBMS input, the program 
remains selected on the device after the session. T-ACE will not jump back to the original 
program. 

To avoid on T-ACE that you need to put the original program back each time you have used 
BBMS input, it is advised to use the same barcodes in each program to which you can jump 
to.   

 

When the selected program on the T-ACE is changed based on BBMS input, the barcodes in 
the section Barcodes Before Separation of the program flow of the new program are not 
requested. The T-ACE immediately starts the session in the new program but only after all 
barcodes in the section Barcodes Before Separation of the program flow of the original 
program are scanned. 

9.5 Setup T-ACE II+ communication with TOMEs 

Connect the T-ACE II+ physically to TOMEs. Now the internal communication settings must be configured 
correctly so that the T-ACE II+ can send its data to the TOMEs hardware. To do this you have to setup each T-
ACE II+ device with the Digi Device Discovery tool. This tool will allow you to locate each T-ACE II+ device 
on the network and point it to the IP address of TOMEs. 
 

Step 1: Install Digi Device Discovery 

- Make sure that the pc and the T-ACE II+ device are connected to the same network. 

- Open the Help of TOMEs. 

- In the contents tree click T-ACE to open the T-ACE help page. 

- Download Digi Device Discovery setup.zip from http://tomes/tomes/files/tace/Digi Device 

Discovery setup.zip. 

- Unpack the Digi Device Discovery setup.zip archive. 

- Run Digi Device Discovery setup.exe and follow the instructions to install the program. 

- If the installation is completed successfully, open the program Digi Connect as follows:  

Start  Programs  Digi Device Discovery. 

 

Step 2: Setup Serial2Ethernet module of T-ACE II+  

- Run Digi Device Discovery on your PC. (Go to: Start  Programs  Digi Device Discovery) 

- After a while all the T-ACE II+ devices will appear in the list (See figure below). If not click Refresh 

View in the left menu. 

 
 

 
 

 

- Double click on the IP address to open the web page of the proper T-ACE II+ device. On this page you 

can configure the settings of the Serial2Ethernet module that is located in the T-ACE II+. In case you 

don’t see this page, read the Browser section in the Troubleshooting paragraph of this manual.  

 

http://tomes/tomes/files/tace/Digi%20Device%20Discovery%20setup.zip
http://tomes/tomes/files/tace/Digi%20Device%20Discovery%20setup.zip
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- Click Serial Ports in the Configuration menu on the left. 

 

 
 

 

- Click Port1. 

- Scroll down and set the IP address to the IP address of TOMEs. 
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Note The IP address of TOMEs can be retrieved as follows: 
 
Open a DOS Command window on your PC connected to the same subnet as the T-ACE’s 
II+. To do this Go to Start  Run. Type “cmd” in the Run popup window and click enter. 

In the DOS Command window type “ping TOMEs” 
 

  
 
The IP address of TOMEs will appear in the Reply messages. If no reply messages appear 
check if the TOMEs is connected to the same network as your PC. If you use a router check 
if the router is powered on. 

 

- Set TCP Port to 21011. 

 

 
Fig 1: Setup T-ACE II+: IP address and TCP Port 

 

- Click Apply. 

- Click Logout. 
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Step 3: Setup T-ACE II+ to communicate with TOMEs  

Each T-ACE II+ device has to be activated and configured for TOMEs communication, because TOMEs 

communication is not activated by default. 

 

- Start the T-ACE II+. 

- During startup push and hold the <VALUE> and <MENU> buttons on the T-ACE II+. Now T-ACE II+ 

will show the OPTIONS menu as shown in Fig 2. 

 

 
Fig 2: OPTIONS menu 

 

 

- Push the <SCROLL> button until the option Communication is selected. 

- Push the <VALUE> button until Communication is set to TOMES. 

- Push the <STOP> button to confirm the setting and to go to the start menu. 

- Let it pass the self-check by closing the doors (if not already done). 

- After the self-check, the T-ACE II+ device will try to connect to TOMEs.  

- When the communication between the T-ACE II+ device and TOMEs is successful, the green network 

symbol will appear in the right top corner of the T-ACE II+ screen and the first Program will be 

selected with the message: “Place the bags and push ‘START’ or close the door”. 

-  

Note A barcode marked as BBMS code should be placed in the section Barcodes Before 
Separation of the Program Flow of a program. 

 

Caution In case the communication between TOMEs and the T-ACE II+ failed the message “network 
error START: another try” will appear on the T-ACE II+ screen. 
If this is the case check if all steps in this manual are done properly. If the error remains, 
check the Communication section of the Troubleshooting paragraph of this manual. 

9.6 Troubleshooting T-ACE in TOMEs 

9.6.1 Ping TOMEs from T-ACE II+ 

First try to ping TOMEs from your pc as described earlier in this manual. If you don’t receive replies on your 

ping action you should check your network. Don’t continue when this is not working.  

 

Then, try to ping TOMEs from the T-ACE II+ device. To do this follow the next steps: 

- Open Digi devices as described in the previous chapter of this manual and double click on the IP 

address of the proper T-ACE II+ device. 

- Click System Information in the Administration menu on the opened web page.  

- Select the Diagnostics tab at the bottom in the right panel.  
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- Type the IP address of TOMEs in the field Hostname. 

- Click Ping. 

- In case more than 0% packets are lost, verify the IP address of the Digi Device, the subnet mask and 

the gateway address. The address might not be compatible with TOMEs. To do this contact your local 

IT-administrator. 

 

 

 

9.6.2 Browser 

If Microsoft Internet Explorer shows the message: Network Access Message: The page cannot be 
displayed or a similar one, while trying to reach the web page of the “digi connect” device, it might be that 
the settings of this browser aren’t well set. To verify or modify the settings of the browser, open the Microsoft 
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Internet Explorer and select Tools->Internet options… from the menu. The screen shown below on the left will 
be opened. 
 
 
 

  
 

Selecting the tab “Connections” makes the window change into the picture displayed above on the right. Then 

“LAN Settings” must be pressed. As a result the window displayed below on the left will be opened. Select “use 

a proxy server for your LAN” and press the Advanced button. The window on the right becomes visible. Add a 

semicolon (;) at the end of the Exceptions list and add the first two numbers of the IP address of the T-ACE(s) 

followed by .* 

 

 

 
 
Press the OK button in three windows to accept the modifications.  
If the “digi connect” devices are still unreachable after these modifications, deselect Use automatic 
configuration script in the Local Area Network (LAN) Settings window (picture above on the left).  
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9.6.3 Error messages related to the use of TOMEs with T-ACE 

 

Nr Error message Comment 

1 File xxx: Barcode 'yyy' already exists in 
Separation Database 

This error appears when the user tries to import from 
a file xxx a barcode yyy that already exists in the 
Separation database. 

2 Imported file structure is incorrect. No data 
from this file can be imported. 

This error message appears if the selected file has 
incorrect structure and can’t be parsed. 

3 The delimiter is not well chosen. No data from 
this file can be imported. 

This error message appears if the user selected an 
incorrect delimiter for CSV file import. 

4 Xxx 
No data is imported. 

No data is imported because the barcode already 
exists in the separation database 

5 The barcode can’t be deleted because it is used 
in one or more programs. 

This message appears when the user tries to delete a 
T-ACE barcode that is already used in the program 
flow or barcode rules of one or more programs. 

6 The device did not respond within a configured 
amount of time. Try to increase the expected 
response time, or check communication. 

Probably the device is disconnected 

7 Device communication is impossible, because 
it's in inactive state. 

This error is shown when user tries to request 
something from device that is not active. 

8 View with the name specified already exists for 
selected Device type. 

This error is displayed when the selected by user name 
of the data View is already in use (exists) for the 
selected Device type. 

9 The specified name value is a reserved one. 
Please provide a different one. 

The name that user has used is not allowed to be 
used. Choose a different name. 

10 The program with such name already exists in 
the database. 

The program with such name already exists in the 
database. 

11 The supplied file is not a valid TAP file. Please 
check the file you selected. 

Verify that the specified TAP file isn’t corrupted or that 
the file is the correct file. 

12 The parameter version T-ACE sent is not 
known to TOMEs. Parameter version xx.xx. 

The parameter version T-ACE sent is not known to 
TOMEs. 

13 There are barcodes with different date/time 
already existing in database. 

When importing program parameters, at least one of 
the barcode names already exists and its creation 
date/time is different from the one being imported. 

14 There are barcodes with the same names but 
different date/time. 

When importing program parameters from T-ACE or a 
TAP file, at least one of the barcode names already 
exists and its creation date/time is different from the 
one being imported. This can happen if you created a 
barcode, put it in the program flow, copied programs 
to T-ACE (TAP), then changed the parameters of this 
barcode in TOMEs (the update date/time of the 
barcode changes) and then you try to import programs 
from T-ACE (TAP) back. 

15 Barcode import failed with the following 
message: Xxx Possible solution - change the 
prefix to another one. 

Problems while importing barcode. Remove the 
barcodes from the Barcodes page and try again. 

16 The center length of the barcodes does not 
match. 

The lengths of the center part, after removing the 
prefix and suffix, of the 2 barcodes are different. The 
barcodes can’t be compared by center length 

17 The length of the barcodes does not match. The lengths of the 2 barcodes are different. The 
barcodes can’t be compared by length 

18 The prefix length of the barcodes does not 
match. 

The prefix lengths of the 2 barcodes are different. The 
barcodes can’t be compared by prefix length 

19 The suffix length of the barcodes does not 
match. 

The suffix lengths of the 2 barcodes are different. The 
barcodes can’t be compared by suffix length 

20 Argument xxx was not expected to be null. This error message appears if some argument, which 
is not expected to be null, is null in the database. 

21 BarCode 'xxx' is used by some scan step(s) 
within template. 

This error message appears when the user tries to 
delete a barcode used in the workflow of a program. 

22 An error occurd when retrieving data from 
Device Assistant Application. Make sure the 
DAA application is started. 

This error message appears when DAA service is 
unavailable. 
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23 The file supplied is not a valid template xml 
file. 

This message appears if the user tries to import 
template from invalid file type. 

24 Barcode with the name specified already exists. Specified barcode name already exists for another 
barcode. 

25 View can’t be deleted because it is referenced 
by some task. 

This error message appears if the user tries to delete a 
view that is used on the Export page. 

26 Can't delete barcode, because it is used in 
some scanning barcodes template(s) or rule(s). 

This message appears when the user tries to delete a 
T-ACE barcode that is already used in scanning 
barcodes template(s) or rule(s). 
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10 T-RAC 

The T-RAC (Terumo Recording & Automatic blood Collector) is a blood collection 
weighing and mixing device with advanced safety and usability features. T-RAC 
controls, by continuously measuring the weight, the collection of blood during 
donation. T-RAC functions with different types and brands of blood bags. It mixes 
the collected blood to prevent clotting. 
 
The device can be transported for usage at different places. 
The device is intended to be operated by operators experienced in blood collection, 
however only under supervision of a doctor present during donation. 
T-RAC shall be used in a quiet, clean and well-lighted room, which is free from 
heavily vibrating devices, strongly radiating electromagnetic devices and noisy 
devices. 
 
TOMEs is able to control, monitor and collect session data from each T-RAC that is connected to the same LAN 
as TOMEs. 10 T-RAC programs can be configured on TOMEs and exported to a T-RAC device or a *.RAP file. T-
RAC programs can also be imported into TOMEs from a T-RAC device or a *.RAP file. 
 
 

Note Only T-RAC II devices are supported by TOMEs. 

10.1 Data  

10.1.1 Data Columns 

As explained in the general Data chapter, TOMEs allows you to create custom data views. The following fields 
can be selected in a view for a T-RAC device: 
 

Name Description Category 

Alarms count * The Number of alarms during a donation. 

When selected, a  button will appear in front of each 
record. Pressing this button will show you the alarm 
info. 

Process Information 

Average Flow Rate The average flow rate of the donation. Process Information 

Blood Density The density of the blood. Program Settings 

Choose volume The volume selected in TOMEs. Process Information 

Clamp Interval True or false parameter: if activated, the clamp will 

open itself every minute for 10 seconds after a 
donation. 

Program Settings 

Collected volume The volume of blood that is collected during a 
donation. 

Process Information 

DI Approval Indicates if the donor is approved or not approved to 
give blood. 

Donation Input 

DI BBMS Code 1 The barcode value that will be searched in the 
Donation Input table for the standard barcode that is 
marked as BBMS code. 

Donation Input 

DI BBMS Code 2 A barcode value retrieved from the BBMS and that can 

be used in TOMEs in the barcode rules to compare 
them with scanned barcodes. 

Donation Input 

DI BBMS Code 3 A barcode value retrieved from the BBMS and that can 

be used in TOMEs in the barcode rules to compare 
them with scanned barcodes. 

Donation Input 

DI BBMS Code 4 A barcode value retrieved from the BBMS and that can 

be used in TOMEs in the barcode rules to compare 
them with scanned barcodes. 

Donation Input 
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DI BBMS Code 5 A barcode value retrieved from the BBMS and that can 

be used in TOMEs in the barcode rules to compare 
them with scanned barcodes. 

Donation Input 

DI Barcode Number Number of barcodes retrieved from the BBMS that can 
be used in a Multi-Barcode event. 

Donation Input 

DI Created On Date and Time the BBMS record has been created. Donation Input 

DI Index A unique donation input number which is given by 
TOMEs. 

Donation Input 

DI Information The information retrieved from the BBMS and that can 

be displayed on the T-RAC screen in an information 
event. 

Donation Input 

DI Program The program number retrieved from the BBMS. Donation Input 

Donation Organization Name of the donation organization. Program Settings 

Duration The duration of the donation: It equals the Stop flow – 
Start Donation Time. 

Process Information 

Exported 
Indicates if a data record has been exported in a 
scheduled way 

Process Information 

Firmware Version Version of the firmware on T-RAC. Device Information 

High Flow Limit Maximum flow rate before T-RAC gives a high flow 
alarm. 

Program Settings 

Incidents Count * The Number of incidents during a donation. vents 

Index of Program The Number of the program used for the donation. Process Information 

Flow Info * When the Flow Info column is selected to be in the 
data view, the  button will appear in front of each 

record. Pressing this button will show you the 
complete list of all volumes recorded each 2 seconds. 
The last volume from this list is displayed in the Flow 
Info column. 

Process Information 

Low Flow Limit Minimum flow rate before T-RAC gives a low flow 
alarm. 

Program Settings 

Low Flow Pre-alarm Count The Number of times T-RAC gave a low flow pre-
alarm. 

Process Information 

Low Flow Time The time the T-RAC can be in low flow pre-alarm 
before going into low flow alarm. 

Program Settings 

Maximum Donation Time 
[mm:ss] 

The maximum time of a donation. Program Settings 

Maximum Flow Rate The highest flow rate measured during a donation. Process Information 

Name of Program The name of the program used during a donation. Process Information 

Needle Removal Time Time that has passed between the end of the donation 
and the removal of the needle (measured when 
pressing the next button). 

Process Information 

PROGRAM # The program number selected in the last PROGRAM # 
event in a session. 

Events 

Pause Duration The total time the donation was paused. Process Information 

Requested Volume The volume of blood that is requested. Process Information 

Requested Volume 
Reached 

Confirmation that the requested volume has been 
reached. 

Process Information 

Serial Number Serial Number of the device. Device Information 

SessionData_DonationFileV
olume 

Volume coming from the BBMS. Process Information 

Short Number A number that can be given by the user to identify a 
device. 

Device Information 

Start Donation Time  Moment when the donation starts (when clamp 
opens). 

Process Information 

Start Flow Time Moment when the first flow starts (first blood in the 
bag). 

Process Information 

Start Time Moment of giving the first input in the list of events (if 

no events are programmed, this moment is the same 

Process Information 
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as the moment when the venipuncture screen is 
shown) 

Start venipuncture Time Moment of reaching the 'start venipuncture' screen. Process Information 

Stop Flow Time Moment when the donation stops. Process Information 

Stop Reason Description Not used, the reason why a donation is stopped can be 

retrieve by selecting the field Alarms Count and then 
pressing the  button. 

Process Information 

Tubes Button Pressed Time Moment when the ‘time tubes’ button is pressed on T-
RAC. 

Process Information 

Temperature Temperature measured at start of the donation.  Process Information 

VOLUME CHOOSER The volume selected in the last VOLUME CHOOSER 
event In a session. 

Events 

WEIGHT CHECK The result of the last WEIGHT CHECK in a session. Events 

Warning timer [mm:ss] The time after which the ‘elapsed time’-text, which is 
shown on the donation screen, will turn red. 

Also when the donation is estimated to exceed this 
time, the ‘estimated time’-text on the donation screen 
will turn red. 

Program Settings 

 
* Contains Extended Info (See paragraph 6.1.1.2.5) 
 
 

Note This list only contains the columns which are always available. Also the events created on 
the Events page or retrieved from session data can be selected and shown in a view. 

 

10.1.2 Transfer donation data to TOMEs 

Donation data can be transferred from T-RAC to TOMEs in two ways: via the network or via a USB flash drive. If 
T-RAC is not connected to TOMEs and no USB flash drive is plugged in, the donation data will be stored in the 
internal memory of the T-RAC. This data will be transferred once a USB drive is plugged in or once the T-RAC 
device gets connected to a TOMEs hardware. 

10.1.2.1 Import donation data directly in TOMEs 

If T-RAC is connected to TOMEs, donation data will be transferred automatically to TOMEs after donation. The 
transferred data will then also appear in a Data View. 

10.1.2.2 Import donation data via USB flash drive in TOMEs 

If the T-RAC device is not connected to a TOMEs hardware but a USB flash drive is plugged in the T-RAC device, 
the donation data will be transferred directly to this USB drive. This donation data can be transferred later to 
TOMEs by using the TOMEs USB Reader application. This tool is running by default on TOMEs but can also be 

downloaded and installed on a client PC. This client pc needs to be connected to the same network as TOMEs.  
 
When a USB drive with donation data is plugged into the client PC or the TOMEs hardware, the hardware will 
beep once when the USB drive is detected. It will beep twice when the donation data is imported successfully 
and the USB drive can be removed safely. 
 
The hardware will give a long beep error if data transfer failed.  
 

Note Click http://tomes/tomes/files/trac/TOMEsUSBReader.zip to download the TOMEs USB 
Reader application. The zip file contains the application and the IFU which explains how 
you can install and use the tool. 
 
More information about transferring data can be found in the T-RAC manual. 
 
It is advised to use the application for transferring data if T-RAC is not connected to 
TOMEs during the donation. For example during donations on a mobile collection site 
where TOMEs is not available. 

 

10.1.2.3 Request all donation data on TOMEs 

For T-RAC there is an option Request All Data on TOMEs. With this option TOMEs can request all donations 
done on a T-RAC device with a maximum of the last 100 sessions. 

http://tomes/tomes/files/trac/TOMEsUSBReader.zip
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This option is a backup function in case some data got lost. (Eg. data was saved on a USB stick and the stick 
got lost.)  
 
To send all donation data from a T-RAC to TOMEs 

1. Go to the Programs page 
2. Right click on a connected device in stand-by mode in the Device Tree. 
3. Select Request All Data to start the transfer of all donation data stored in T-RAC. 
 

 

Caution The option Request all data only appears if it is supported by the T-RAC device. 

10.2 Device Settings 

As explained in paragraph 6.4.1.4, TOMEs is able to change the settings on a device. The following settings 
appear on the Device Settings popup window of a T-ACE device: 

 

Serial Number The serial number of the device (not editable) 

Firmware Version Firmware version of the Device (not editable) 

Short Number The short number of the device 

Password The password to access the Settings on the device 

Service counter 
(dons) 

The number of donations to perform until the device needs to be serviced 

Service counter 
(mons) 

The number of moths until the device needs to be serviced 

Manage program Indicates if the programs can be changed on TOMEs or both on TOMEs and T-
RAC 

Language The language of the device 

10.3 Programs 

10.3.1 Program Flow 

As explained in the general Programs paragraph you are able to set the program flow of a program on the 
Program Flow tab of the Program popup window. 

10.3.1.1 System Events 

Except of the events you have created yourself on the events page it is also possible to put some System 
Events in the Program Flow. Following events are available 
 
PROGRAM # 

This event makes it possible to load another program on T-RAC. Since the program flow will change when 
another program is loaded, this event should be put as early as possible in the program flow. When this 
event is put during startup of T-RAC (to be placed above ‘STARTUP’ in the Program Events Field), the 
chosen program will be the default program for all donations until the device is restarted. 
On T-RAC the event shows a keypad to select a program.  
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It is also possible to use barcodes to select programs. These barcodes are defined in the program settings 
of each program (program setting ‘Program Barcode’, see the IFU of T-RAC II for more information)  

 

Note Results from events preceding the event Program # won’t be saved into the donation 
statistics. 

 

Note When using a barcode to select a program, this barcode is not saved into the donation 
data. However, the chosen program name that is linked to this barcode is saved.  

 
WEIGTH CHECK 

Procedures of some donation centers request a confirmation of the balance’s calibration. This event doesn’t 
calibrate the scale but it offers means of validation. When the Weight check event is displayed, the user 
needs to place a 200g weight in the tray. If the 200g ( 1g) is correctly weighed during 2 seconds, T-RAC 

will proceed automatically to the next event. It is not possible to skip this event. 

 

 

 

Note Only qualified Terumo BCT, Inc. personnel are authorized to do the calibration of the scale. 

Normally, no calibration will be needed during the shelf-life of T-RAC II. 

 
VOLUME CHOOSER 

The volume chooser allows to set the donation volume. The volume chooser’s settings are configured in the 
program settings. Depending on the program setting ‘Choose vol.’, the volume chooser looks different 
(choosing volume can be done via presets, a keyboard which is shown on the touch screen, or via 
barcodes). When the setting ‘Choose volume type’ is set to ‘Fix’ (fixed volume) or ‘BBMS’, no Volume 
chooser will be shown, even when it is put in the program flow. When putting the volume chooser before 
donation, it cannot be skipped. When putting the volume chooser during donation (after Venipuncture), the 
collection volume of the ongoing donation can be altered via pressing the progress bar during the donation.  
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10.3.1.2 Configure the flow 

 
For T-RAC a configurable flow list appears on the left. 

During Startup Events put before Startup will appear each time the T-RAC device is initialized. The 
results of these events are recorded into the donation data of each donation until the 
T-RAC device is switched off or until another program is loaded. 
 
E.g. When putting a Standard Barcode event here, the scanned code will be saved 
into the donation data of each donation which takes place until the T-RAC device is 
switched of or until another program is loaded. 
When putting a PROGRAM # event in this field, the chosen program will be used at 
each donation which takes place until the T-RAC is switched off. 

Before Donation Events put between Startup and Venipuncture will be displayed before 
Venipuncture is performed. 

During Donation Events put between Venipuncture and End Donation will be displayed if the user 
touches the screen during a donation.  
The number of events which are programmed to be displayed during a donation is 
displayed on the touch screen of T-RAC. 

 

 
 

After Donation Events put between End Donation and Needle Removal will be displayed 
immediately after donation and before the needle is removed from the arm of the 
donor. 

After Needle 
Remove 

Events put after Needle Removal will be displayed after the needle is removed from 
the arm of the donor. 

 
-  

Note A barcode marked as BBMS code should be placed in the section Barcodes Before 
Separation of the Program Flow of a program. 

 

Note It is not needed to put every available event somewhere in the program flow. The user is 
completely free to choose which events he wants to use. Only a VOLUME CHOOSER event is 
needed before donation, if the program setting Choose volume type is not set to Fix or 
BBMS. 

 

Note If an event occurs more than once in a program, T-RAC will send the last recorded value to 
TOMES. 
 
It is possible to put up to 40 events in one program flow. 
 
For all T-RAC programs the total number of events is limited to 100. 
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Note Not every event type can be placed everywhere in the program flow. The following table 
indicates where the events can be placed. If you try something that is impossible, TOMEs 
will show a warning.  
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Volume 

Chooser 
  x x       x 

Standard 

barcode 
x x x x x x   

Multi-barcode x x x x x x   

Number-

barcode 
x x x x x x   

Information x x x x x x   

Incident   x x x x x   

Program # x x       x 

Weight check x x   x   x 
 

10.4 Status Information 

On the status Information you can monitor the devices. 
 
It is also possible to show the Status Information from the Programs page 
 
To read the status of one T-RAC device 

1. Go to the Programs page 
2. Right click on a device in the Device Tree. 
3. Select Status Information to open the Device Status Information popup window. 
4. Click Ok. 

 

10.5 Events 

On the Events page you can create and manage the events to be used in a T-RAC program. The events allow 
you to give specific input about the donation, for instance via barcodes. The input of each event is recorded by 
T-RAC into the donation data. 
 
Three types of standard (system) events and five types of user-configurable events can be used in the program 
flow. The user-configurable events can be programmed on this screen and are explained in the next chapters. 
(The standard (system) events are explained in the Program Flow chapter.) 
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10.5.1 Standard barcode event 

Use this type of event to make a regular barcode with similar functionality as the barcodes described earlier in 
this manual. 
 

 
 

Name  The name of the event as it will be displayed on T-RAC. In the screenshot, ‘Scan nurse’ 
was chosen as a name. 

Updated on The date/time when the settings of the event are changed. 

Picture Seven pictures can be chosen to be displayed on T-RAC when the event is active. It 
gives a visual indication of the event along with the event name. Following pictures can 
be chosen: 

Bag     File   

 

Center      Nurse   

 

Code      Tube  

 

Donor   

 
 

Length  The expected length of the barcode 

Prefix Length  This is the number of characters that will be used as the prefix in the barcode rules, 
start counting from the left. 

Leave the box blank or put a zero in order to disable the prefix. 

Suffix Length  This is the number of characters that will be used as the suffix in the barcode rules, 
start counting from the right. 
Leave the box blank or put a zero in order to disable the prefix. 
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Starts With  The character(s) which the barcode should start with. Symbol ‘~’ can be used as a 
wildcard character. This setting does not take the prefix / suffix setting into account. If 
a scanned barcode value is invalid, T-RAC will show an error. 
 
Example: 
Starts with = Abc~123. 
Read code = Abc@123%[à  Correct 
Read code = abc@123%[à  Incorrect (case sensitive) 
Read code = 4Abc@123ù[à  Incorrect (code doesn’t start with the  

requested character) 

Ends With  The character(s) which the barcode should end with. Symbol ‘~’ can be used as a 
wildcard character. This setting does not take the prefix / suffix into account. If a 
scanned barcode value is invalid, T-RAC will show an error. 
 
Example: 
Ends with = Abc~123. 
Read code = %[&Abc@123  Correct 
Read code = %[&abc@123  Incorrect (case sensitive) 
Read code = %[&Abc@1234  Incorrect (code doesn’t end with the requested  

character) 

Allow TS Input Indicates Touch Screen is allowed. If checked, the operator is allowed to enter a value 

via the on-screen keyboard. This keyboard can be reached on T-RAC by pressing .  

The barcode reader can always be used. 

Allow Skip Indicates if the operator is allowed to skip this event by pressing the down arrow  

on the touch screen. 
If not checked, the operator must give a correct input for this event in order to proceed 
on the T-RAC. 

10.5.2 Information event 

Use this event to give information to the operator or to ask a question. 
 

 
 

Name  The name of the event as it will be displayed on T-RAC. In the example below, ‘Make a 
seal’ was chosen as a name. 

Updated on The date/time when the settings of the event are changed. 

Text This is the text that will be displayed on the T-RAC. 5 lines of 11 characters each are 
available. In the example below, ‘Seal OK?’ was chosen as a text. 

Get from BBMS If checked: The text is given by the BBMS. Then the text programmed for this event in 
the previous field is ignored. See chapter 8.7 ‘bi-directional communication’ for more 
information. 
If not checked: The text defined in the text field of this event will be displayed. 
See also the paragraph Donation Input. 
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Continue without 
approval 

If this option is checked, the operator can move-on to the next event without giving 

input by pressing the ‘down’ arrow . Also, the operator can always continue to the 

next event, even if  is pressed before donation. 

 
If this option is not checked, the operator must give an input to the event in order to 

proceed. The skip button  is not available. 

Also, before the donation, the operator must agree with the information which is given 

by pressing . If the operator presses  before the donation, the donation will 

be cancelled. This is especially useful along with the bi-directional communication. 

10.5.3 Incident event 

This event allows the operator to give information about an incident. 
 

 

Name  The name of the event as it will be displayed on T-RAC. In the example below, 
‘Incident’ was chosen as a name. 

Updated on The date/time when the settings of the event are changed. 

Allow TS Input If this option is checked the operator can give input to this event by pressing symbols 
and/or numbers on the touch screen and/or by typing text using the on-screen 
keyboard on T-RAC (See screenshot on the left). To get to on-screen keyboard press ½ 

and then . 

If this option is not checked, the operator can only give input for this event by reading 
barcodes (See screenshot on the left). Multiple barcodes can be read with 1 incident 

event. On T-RAC, the buttons  and  are used to save or delete the scanned 

codes. 

Allow Skip Indicates if the operator is allowed to skip this event by pressing the down arrow  

on the touch screen. 
If not checked, the operator must give a correct input for this event in order to proceed 
on the T-RAC. 
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10.5.4 Number-barcode event 

This event defines the number of barcodes to read in a ‘multi-barcode’ event.  
 

 
 

Name  The name of the event as it will be displayed on T-RAC. In the example below, ‘No. of 
tubes’ was chosen as a name. 

Updated on The date/time when the settings of the event are changed. 

Picture Four pictures can be chosen to be displayed on T-RAC when the event is active. It gives 
a visual indication of the event along with the event name. Following pictures can be 
chosen: 

Bag     File   

 
 

Code     Tube  

 

Allow TS Input If this option is checked, 6 buttons, with the numbers 1 to 6 mentioned on them, will 
appear on the touch screen. The operator is then able to determine the number by 
pressing one of the buttons. 
It this option is not checked, the operator can only choose a number by scanning the 
barcode value which is linked to a number. (See Barcode For “X”) 

Allow Skip Indicates whether the operator is allowed to skip this event by pressing the down arrow 

 on the touch screen. 

If not checked, the operator must give a correct input for this event in order to proceed 
on the T-RAC. 

Barcode For “1” – 
Barcode For “6” 

In each of this 6 fields, a barcode value can be entered which is linked to the 
corresponding number. It is not needed to define a barcode for each number. Also, 
when Allow TS Input is activated, it is not needed to define barcodes at all. 
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10.5.5 Multi-Barcode event 

Using this event, multiple barcodes of the same kind can be read. For instance, several tubes or several blood 
bags.  
 

 
 

Name  The name of the event as it will be displayed on T-RAC. In the example below, ‘Scan 
bags’ was chosen as a name. 

Updated on The date/time when the settings of the event are changed. 

Picture Four pictures can be chosen to be displayed on T-RAC when the event is active. It gives 
a visual indication of the event along with the event name. Following pictures can be 
chosen: 

Bag     File   

 
 

Code     Tube  

 

Length  The expected length of the barcodes. (See Standard barcode event.) 

Prefix Length  The length of the prefix of the barcodes. (See Standard barcode event.) 

Suffix Length  The length of the suffix of the barcodes. (See Standard barcode event.) 

Starts With  The character(s) which the barcodes should start with. (See Standard barcode event.) 

Ends With  The character(s) which the barcodes should end with. (See Standard barcode event.) 

Allow TS Input If this option is checked, the operator is allowed  to enter the barcodes via an on-screen 

keyboard on the T-RAC. This keyboard can be reached on the T-RAC by pressing . 

The barcode reader can still be used. 
If this option is not checked, the operator can only enter input by the barcode reader. 

Allow skip Indicates if the operator is allowed to skip this event by pressing the down arrow  

on the touch screen. 
If not checked, the operator must give a correct input for this event in order to proceed 
on the T-RAC. 
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Get number from Following options are possible: 
 
Fixed 
The number of barcodes to read in this multi-barcode event is fixed. The number 
defined in the option ‘Fixed Number’ will be used. 
 
BBMS 
The BBMS will define the number of barcodes to read. Refer to chapter ‘bi-directional 
communication’ for more information. 
See also the paragraph Donation Input. 
 
Name 
The number of barcodes to read is taken from the Number-barcode event which is 
defined in the setting ‘Number Code’. 

Number Code When the setting Get Number From is set to Name, the Number-barcode event which 
defines the number of codes to read, is chosen here. 
Disabled if Get Number from is not set to Name. 

Fixed number When the setting Get Number From is set to Fixed, the number of barcodes to read is 
defined here. 
Disabled if Get Number from is not set to Fixed. 

Barcode 
Comparison 

Following options are possible 
 
OFF 
No extra comparisons will be done. 
 
Equal 
All barcodes read during this event should be equal. If not, T-RAC will give an error. 
 
Unequal 
All barcodes read during this event should be different. If not, T-RAC will give an error.  
 
ISBT 
All barcodes read during this event should be equal. Except for the last 2 characters of 
each code. Those should be different. If a barcode doesn’t obey the rules, T-RAC will 
give an error. 

 

Note The Length, Prefix length, Suffix length, Starts with and Ends with which are 
defined, are taken into account for all barcodes read during the multi-barcode event. 

10.6 Donation Input (BBMS Input) 

Before reading this paragraph it is advised to read the general chapter about Bi-directional communication first. 
As explained in this chapter, bi-directional communication can be used to retrieve BBMS input to steer a session 
on a device.  
 
In case of T-RAC BBMS Input is called Donation Input and imported donation input can be found on the 
Donation Input page. 
 
 

Note If you want to use bi-directional communication in a program (meaning that you have a 
barcode which is marked as BBMS code in your program) the program setting Enable LAN 
should be set to Yes. 
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10.6.1 Mark a barcode as BBMS code 

For TRAC it is only possible to mark a standard barcode event as BBMS code.  
 
Mark a standard barcode as BBMS code 

1. Create a standard barcode event on the Events page. 
2. Put the barcode in the Program Flow of the desired program. The barcode should be put between 

STARTUP and VENIPUNCTURE. 

3. Right-click on the standard barcode event and select Mark as BBMS code. The barcode will be 
marked in green. 

 

 

Note As explained in the Events paragraph the Information event and Multi-barcode event can 
retrieve their input from the BBMS. If an event requires information from the BBMS, they 
should appear AFTER the barcode marked as BBMS. 

 
A warning will appear on TOMEs when an event that requires BBMS input is moved to a 
position where no barcode marked as BBMS code is preceding it. 
A warning will also appear on TOMEs if a barcode marked as BBMS is moved to a position 
after an event that requires BBMS input. 
 
In both cases the user can ignore the warning and still move the event. This is allowed 
because the program can be selected on the T-RAC after another program was started first. 
(Keep in mind that the selected program on T-RAC can be changed during a donation using 
the PROGRAM # event or based on BBMS input data.) 

 

10.6.2 Input Data 

The table on the Donation Input page contains the BBMS input imported from the BBMS and stored in the 

TOMEs database. 
 
Each BBMS input record contains the following fields.  
 

Created On The moment that the donation data was retrieved from the BBMS. 

BBMS Code 1 The barcode value that will be compared with the received BBMS code. If there is a 
match, this input record will be sent to the device. 

BBMS Code 2 – 
BBMS Code 5 

Barcode values that can be used to compare them with barcode values scanned 
during a donation.  

Barcodes Number The number that can be used as input for a Multi-Barcode event which Get Number 
from option is set to BBMS. 

Approval Indicates if the donation is approved to be executed or not. 

Volume The volume that needs to be collected. T-RAC will only use this value if the program 
setting Choose Volume Type is set to BBMS. 

Program The program that needs to be used. This program will be switched to only if for the 
current program the setting BBMS program is selected. 

Info The input that can be used as input for an Info event which Get from BBMS option 
is checked. 

 
 
The Search settings option on the Donation Input page offers the possibility to show the donation input 
records from the database of TOMEs and/or directly from the BBMS. 
 
Donation Input records stored in the database of TOMEs are automatically removed after 60 days. With the  
Delete menu option on the Donation Input page it is possible to remove records from the table manually.  
 
 

Note It is not needed to use every feature of bi-directional communication. The user is 
completely free to choose which features he wants to use. 
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Note After reading the BBMS code, T-RAC will display the appropriate error messages on its 
touch screen if the donation information is not (yet) found in the BBMS. T-RAC won’t 
continue to the next event in the program flow without receiving this information from the 
BBMS. 

 

10.6.3 Use Donation Input 

10.6.3.1 Example 

This paragraph describes several steps to set up and use Donation Input 
 

1. On the Events page the following events were created: 

a. Donor code (standard barcode event) 
b. Info donor (info event where the property Get from BBMS is checked)  
c. Tubes (Multi barcode event where the property Get number from BBMS is checked.) 
 

2. On the programs page the following Program Flow is set up. 
 

 
 
3. The Donor code will be marked as BBMS code. 
 
4. On the Donation Input page following records are imported: 
 

Created On BBMS 

Code 1 

BBMS 

Code 2 

BBMS 

Code 3 

BBMS 

Code 4 

BBMS 

Code 5 

Barcodes 

Number 

Approval Volume  Program Info 

2012-08-21 

22:45:20 

DB004 045DSS    6 Yes 400 2 Name: 

Peter 

2012-08-21 

22:45:25 

ISBT012 12PIUS KLMS SABEK  2 Yes 300 1 Name: 

Carl 

2012-08-21 

22:45:25 

ISBT013 13PISA MLNS KEBAK LM 3 No 200 2 Name: 

Tom 

 
 
Now when the operator runs this program on T-RAC the following will happen: 
 
1. The operator will be asked to scan a barcode for the Donor code. 
2. The operator scans the barcode ISBT012 
3. T-RAC sends this value to TOMEs because the barcode Donor code is marked as BBMS code. 
4. TOMEs searches the code ISBT012 in the column BBMS CODE 1 
5. A match is found (second row) and TOMEs sends all the data of the corresponding record to T-RAC. 
6. This data (IBST012, 12PIUS, KLMS, SABEK, ,2, Yes, 300, 1 and Name: Carl) is sent to TOMEs to use 

later in the events Info Donor and Tubes as explained in the following paragraphs. 
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10.6.3.2 Setting the donation volume via bi-directional communication 

When setting the donation volume via the BBMS, the donation volumes selected in the program settings won’t 
be used. It is not needed to put a ‘Volume Chooser’ event in the Program Flow. 
 
To set up a T-RAC program to select the donation volume via the BBMS 

 
1. Set up TOMEs and the T-RAC program for bi-directional communication as explained in previous 

paragraph. 
2. Go to the Program Settings of the desired program and change the option Choose Volume Type to 

BBMS. 
3. Make sure that there is no Volume Chooser event in the Program Flow of the desired program. If a 

Volume Chooser event has been placed in the program flow, it will not appear during the donation 
process. 

 
After reading the BBMS code on the T-RAC, the following screen will be displayed, indicating the donation 

volume received from the BBMS. The operator needs to accept this volume by pressing , otherwise the 

donation will be cancelled automatically. 

 

 

10.6.3.3 Setting the T-RAC program via bi-directional communication 

The BBMS can set the program to be used. The BBMS won’t send a new program to T-RAC, but allocates a 
program already present in the T-RAC device. As the program is selected via the BBMS, putting the ‘Program #’ 
event in the program flow is not needed. The program allocated by BBMS will be loaded after reading the BBMS 
code. 
 
To set up a T-RAC program to select another T-RAC program via the BBMS 
 

1. Set up TOMEs and the T-RAC program for bi-directional communication as explained in the example 
previously. 

2. Go to the Program Settings of the desired program and check the box of the setting BBMS program. 
3. No ‘Program #’ event is needed for changing to another program via the BBMS. However, when a 

‘Program #’ event is in the Program Flow, it will be handled like normal. Changing to another program 
with the ‘Program #’ event is still possible, regardless of the settings explained here.  

 
E.g. when starting a donation on T-RAC, program #1 is used. The program flow of program #1 will be shown 
on the touch screen. After reading the BBMS code, T-RAC will send this code to the BBMS and the BBMS replies 
with the new program, e.g. program #4. Then, T-RAC will display the number (#4) and the name of the new 
program (e.g. TestProgram2) on its touch screen as shown below. The operator needs to accept this new 

program by pressing , otherwise the donation will be cancelled automatically. Once the operator has 

approved the program, the new program will be loaded. The program flow will go to the first event before 
donation of the new program.  
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Caution All inputs for events are deleted when changing to another program! Therefore, it is best to 
put the BBMS code as early as possible in the Program Flow. 

 

Note Choosing a program in the BBMS is done by giving the program number of the desired 
program in T-RAC. In the BBMS, it is also possible to choose ‘zero’. In that case, the 
program that is currently set in T-RAC will be used and the operator does not need to 
confirm this program. 

10.6.3.4 Setting a number of barcodes to read in a multi-barcode event via bi- 

directional communication 

Via the BBMS it is possible to select a number of codes to be read in a multi-barcode event. In this way, e.g. 
the number of tubes to be used can be chosen via the BBMS. 
 
To set up a T-RAC program and a multi-barcode event to receive the number of barcodes to read 
from the BBMS 
 

1. Set up TOMEs and the T-RAC program for bi-directional communication as explained in the example 
previously. 

2. Edit or make a new multi-barcode event as explained in chapter 10.5.5. 
3. In the event settings of the multi-barcode event, set ‘Get Number From’ to BBMS. 
4. In the Program Flow of the desired program, put the multi-barcode event at any location after the 

BBMS code. 

 

Note Only 1 number can be set as a number of barcodes to be scanned in the BBMS and can be 
transmitted via bi-directional communication. However, it is possible to use this number in 
multiple multi-barcode events, just by putting their event settings Get Number From to 
‘BBMS’.  

10.6.3.5 Setting information to be displayed in an information event via bi- 

directional communication 

Via the BBMS it is possible to put text on the T-RAC using an information event. This way, e.g. donor 
verification is possible as explained below. 
 
To set up a T-RAC program to display text from the BBMS 
 

1. Set up TOMEs and the T-RAC program for bi-directional communication as explained in the example 
previously. 

2. Edit or make a new information event as explained in chapter 10.5.2. 
3. In the event settings of the information event, check the box of Get From BBMS. The text defined in 

the event setting will be ignored and the information of the BBMS will be shown instead when this 
event is displayed on the T-RAC. 

4. In the Program Flow of the desired program, put the information event at any location after the 
BBMS code. 

 
Displaying information from the BBMS can be very useful. Some examples: 

 Example 1: Donor Verification 
If the BBMS sends information about the donor (e.g. his name and/or his birth date), the operator can 
ask the donor to verify. When putting this information event before donation and not checking the 
event setting Continue Without Approval, the operator can only continue the donation when 

pressing . If the donor is not correct, the operator presses  and the donation will be 

cancelled automatically. 
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In this example, the information event was configured as follows: 
 

 

 Example 2: Special information about the donor/donation 
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10.6.3.6 Approving donors via bi-directional communication 

The BBMS can approve or refuse donors to donate. When TOMEs and T-RAC are set up for bi-directional 
communication, the donation approval status for donors is checked automatically in the Donation Input table 
after scanning the BBMS code. 
In case the donor is approved for donation, the T-RAC will automatically go to the next event. 
In case the donor is not approved for donation or in case no information about donor approval was received 
from the BBMS, the donation will be cancelled automatically and the following message will be displayed on the 
touch screen of the T-RAC: 
 

 

10.6.3.7 Setting barcode comparisons via bi-directional communication 

Per donation, the BBMS can communicate up to 5 barcodes to T-RAC. The first one is the BBMS code 1 which is 
used to initialize bi-directional communication. The other codes serve only for comparison with other barcodes. 
 
To set up a T-RAC program to set barcode comparisons via the BBMS 
 

1. Set up TOMEs and the T-RAC program for bi-directional communication as explained in the example 
previously. 

2. In the Barcode Rules, edit or make new rules with ‘BBMS CODE 1’ to ‘BBMS CODE 5’ at one side of 
the equation (as ‘Barcode 1’ or ‘Barcode 2’). At the other side of the equation, put barcode events. See 
the example below where ‘BBMS CODE 2’ is selected for Barcode 2. 

 

 
 
When reaching a barcode on the T-RAC which should be compared to one of the barcodes of the BBMS, the T-

RAC will perform the check just like a regular barcode comparison. 

 

Note Also with this feature of bi-directional communication, it is important that the barcodes 
which need to be compared, are placed after the BBMS code in the Program Flow. 
Otherwise, T-RAC or TOMES will give an error. 

10.7 Separation Input Rules 

The Donation data created by a donation session on the T-RAC can be used for the further processing of the 
collected blood in the main bag on a T-ACE II+. Not all blood bags are separated in the same way. Therefore 
rules can be created so that the correct separation program will be started on the T-ACE II+.  
The selection of the program is determined by the scanned barcode of that blood bag and the separation input 
rules. 
 
Rules can be created to inform TOMEs which program number must be sent to a T-ACE II+. The rules contain a 
minimum and maximum weight, 2 barcodes (which should be standard barcodes) and 2 program numbers.  
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If the weight of the collected blood is between the minimum and maximum weight of one of the rules, a new 
record is added to the table Separation Input of the T-ACE menu (see Chapter 10.4).  
 

 
 
The weight in that record will be the measured weight of the blood bag + the CPD weight.  
The 1st barcode in the T-ACE Separation Input table will be the barcode value (string) scanned at the barcode 
event of the 1st Barcode during the donation session on T-RAC. The 2nd barcode will be the barcode value 
(string) scanned at the barcode event of the 2nd barcode.  
The 1st Program in the T-ACE Separation Input table will be the 1st program specified in the Separation Input 
Rules of T-RAC and 2nd Program will be the 2nd program correspondingly. The Flag will be automatically set to 0. 

 

 
To create a Separation Input Rules record 

1. Click New in the menu bar. 
2. Fill in the fields as required. 
3. Click Save. 

 
 
To edit a Separation Input Rules record 
 

1. Select a record in the table. 

2. Click Edit in the menu bar or double click on the record. 
3. Perform the required changes.  
4. Click Save. 

 
 
To delete a Separation Input Rules record 

1. Select a record in the table. 
2. Click Delete in the menu bar. 
3. Click Yes in the confirmation window. 

10.8 Status Information 

The Status Information page shows the status of different T-RAC devices which were connected once to TOMEs. 
The page can be updated by pressing the refresh button of the browser. 
 
The information shown for each device is: 
 

 
 The short number of the device 
 
 Progress of donation: 

0% completed, 0-20% completed, … , 100% completed. (the progress is indicated by the 
colour of the donating status bar changing from yellow to orange as the donation 
progresses) 

 The actual status: 

Inactive, Ready, Donating, Continuous donation, Alarm, Error, Busy, Paused. 
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 Method of connection to TOMEs: 

Ethernet, Wifi signal: 0-33%, 33-66%, 66-100% 
 

 
 Battery level: 

0%, 0-10%, … , 90-100% 
 
 

 Number of free memory places: 
0, … , 100 

 
 

 Place of the device relative to the bed: 
No information, Left, Right 

 
 

 Additional information about the status of the device coming from T-RAC II (eg. 
connection status, more specific alarm information). 

 

 

10.9 Setup T-RAC communication with TOMEs 

 
Connect the T-RAC physically to TOMEs. Now the internal communication settings must be configured correctly 
so that the T-RAC can send its data to the TOMEs hardware. To do this you have to enter the Settings menu of 
the T-RAC. If not yet done, start the T-RAC and press the SETTINGS button, type the correct password and 
press the enter button. 
 

     
 
The first screen in the menu doesn’t contain the settings we need. So, press the right arrow button till the 
Comm. Settings menu appears on the T-RAC. 
 
To be able to communicate via Ethernet, the T-RAC needs an IP address and it has to know the IP address of 
the TOMEs hardware to be able to send messages to TOMEs. 
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Depending on the configuration of the local network, the T-RAC can have a static or dynamic IP address . 
If the local network uses dynamic IP addresses, the T-RAC can have a dynamic IP address as well. 
In that case, the parameter Static/dyn IP must be set on dyn. When the T-RAC must have a static IP 
address , this parameter should be put on stat. 
 
If the T-RAC must have a static IP address , following parameters have to be configured as well. This is not 
needed for a dynamic IP address because these parameters are filled automatically by the firmware. 

 The Static IP address can have a value from 000.000.000.000 till 255.255.255.255 and its value 
depends on the local network. Ask the local network administrator for a correct IP address for each T-
RAC. 

 
 The Subnet mask address can have a value from 000.000.000.000 till 255.255.255.255 and its 

value depends on the local network. Ask the local network administrator for the correct Subnet mask. 
This value is the same for all T-RACs connected to the network. 

 
 The Gateway IP address can have a value from 000.000.000.000 till 255.255.255.255 and its value 

depends on the local network. Ask the local network administrator for a correct Gateway IP address . 
Because a T-RAC doesn’t need to communicate with devices not directly connected to the local 
network, the Gateway IP address is not important. 

 
The TOMEs IP address and the Port number should be configured manually not depending on whether the T-
RAC IP address is static or dynamic. 
 
The TOMEs IP address can have a value from 000.000.000.000 till 255.255.255.255 and its value depends on 

the local network and the TOMEs Box. This IP address is the same for each T-RAC connected to the same 
TOMEs Box. The IP address of the TOMEs Box is important and has to be filled in correctly. 

 

         Note The IP address of TOMEs can be retrieved as follows: 
 
Open a DOS Command window on your PC connected to the TOMEs box. To do this Go to Start 
 Run. Type “cmd” in the Run popup window and click enter. 

In the DOS Command window type “ping TOMEs” 
 

  
 
The IP address of TOMEs will appear in the Reply messages. If no reply messages appear 
check if the TOMEs is connected to the same network as your PC. If you use a router check if 
the router is powered on. 

 

The Port number can have a value from 0 till 65534 and TOMEs uses the value 21010. So the port number 

should be put to 21010. 

 

Press the SAVE button and restart the T-RAC 

After the self-check, the T-RAC will try to connect to TOMEs.  
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10.10 Troubleshooting T-RAC in TOMEs 

10.10.1 Error messages related to the use of TOMEs with T-RAC 

 

Nr Error message Comment 

1 The requested extension could not be found. 
Please check the configuration for extension 
configuration. 

This error appears when the program references some 
extension that could not be found within the 
application. 

2 Imported file structure is incorrect. No data 
from this file can be imported. 

This error message appears if the selected file has 
incorrect structure and can’t be parsed. 

3 The delimiter is not well chosen. No data from 
this file can be imported. 

This error message appears if the user selected an 
incorrect delimiter for CSV file import. 

4 Xxx 
No data is imported. 

No data is imported into the Separation Input because 
the barcode already exists in the separation database. 

5 The barcode can’t be deleted because it is used 
in one or more programs. 

This message appears when the user tries to delete a 
T-RAC event that is already used in the program flow 
or barcode rules of one or more programs. 

6 Event with such name already exists. This error message appears if user tries to create 
event with the name that is already used by some 
other event. 

7 The specified name value is a reserved one. 
Please provide a different one. 

The name the user has used is not allowed to be used. 
Choose a different name. 

8 The program with such name already exists in 
the database. 

The program with such name already exists in the 
database. 

9 The supplied file is not a valid RAP file. Please 
check the file you selected. 

Verify that the selected RAP file isn’t corrupted or that 
the file is the correct file. 

10 There are barcodes with different date/time 
already existing in database. 

When importing program parameters, at least one of 
the barcode names already exists and its creation 
date/time is different from the one being imported. 

11 There are barcodes with the same names but 
different date/time. 

When importing program parameters, at least one of 
the barcode names already exists and its creation 
date/time is different from the one being imported. 

12 The program with such name already exists in 
the database. 

The program with such name already exists in the 
database. 

13 The center length of the barcodes does not 
match. 

The lengths of the center part, after removing the 
prefix and suffix part, of the 2 barcodes are different. 
The barcodes can’t be compared on center length. 

14 This event can’t be put after donation. The event can’t appear after donation, place it at 
different position. 

15 This event can’t be put after venipuncture. The event can’t appear after venipuncture, place it at 
different position. 

16 This event can’t be put at startup. The event can’t appear at startup, place it at different 
position. 

17 This event can’t be put during donation. The event can’t appear during donation, place it at 
different position. 

18 There is an event requiring Standard Event 
Barcode marked As For Selection Donation. 

One of the events needs a barcode marked as the 
barcode to be scanned for the BBMS code. 

19 The length of the barcodes does not match. The lengths of the 2 barcodes are different. The 
barcodes can’t be compared on length. 

20 The prefix length of the barcodes does not 
match. 

The prefix lengths of the 2 barcodes are different. The 
barcodes can’t be compared on prefix length. 

21 The suffix length of the barcodes does not 
match. 

The suffix lengths of the 2 barcodes are different. The 
barcodes can’t be compared on suffix length. 

22 Event below requires Standard Event Barcode 
marked As For Selection Donation to be placed. 

The event needs a barcode marked as the barcode to 
be scanned for the BBMS code. 

23 Another standard barcode event cannot be 
unmarked because event below requires this 
mark. 

The event needs a barcode marked as the barcode to 
be scanned for the BBMS code. 

24 This event requires Standard Event Barcode 
marked As For Selection Donation to be placed 
before this event. 

The event needs a barcode marked as the barcode to 
be scanned for the BBMS code. 
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25 The "*" wildcard can only be used with the 
"<>" Operation. 

The "*" wildcard can only be used with the "<>" 
Operation. 

26 Argument xxx was not expected to be null. This error message appears if some argument is null in 
the database. 

27 BarCode 'xxx' is used by some scan step(s) 
within template. 

This error message appears when the user tries to 
delete a barcode used in the workflow of a program. 

28 An error occured when retrieving data from 
Device Assistant Application. Make sure the 
DAA application is started. 

This error message appears when DAA service is 
unavailable. 

29 Invalid IP address [SaveNetworkSettings in 
TOMEs settings]. 

Validation message for IP address. 

30 Not enough permissions to perform operation. This error message appears when the user tries to 
perform an operation for which he/she does not have 
enough permissions. 
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11 TACSI 

The TACSI (Terumo Automated Centrifuge & Separator Integration) is a full, stand-alone 
technology that automates and integrates the manual steps in the Buffy Coat (BC) method 
of whole blood processing, six units at a time. It is a single modular platform for 
processing WB and pooled BC platelets utilizing two different inserts. 
 
Use the TACSI Concentrate Red Cells (CRC) Insert to process WB: 6 WB units >> 6 
plasma units + 6 red blood cell (RBC) units + 6 BC units. 
 
Use the TACSI Platelet (PL) Insert to process pooled BCs: 6 pooled BC units >> 6 
plasma concentrate units. 

11.1 Data Columns 

 
As explained in the general Data chapter, TOMEs allows you to create custom data views. The following fields 
can be selected in a view for a TACSI device: 
 

Name Description Category 

Serial Number Serial number of the device Device Information 

Short Name Short name of the device Device Information 

Program Number Current program number Process Information 

Program Name Name of the current program Process Information 

Separation Whether it is a first or second separation. Process Information 

Protocol Protocol of the current program Process Information 

Error Count Number of errors occurred during a run Process Information 

Run Number Number of the current run Process Information 

Start Time Start time of the session Process Information 

Temperature Rotor Target temperature in the rotor (°C) Process Information 

Acceleration Bag Vol. Acceleration ramp of the centrifuge during the bag volume 
check. 

Process Information 

Time 0-1000 rpm Time to accelerate to 1000 rpm (mm:ss) Process Information 

Volume WB Measured WB volume after bag volume check (only 1S) 
(ml) 

Process Information 

Volume pool Measured pool volume after bag volume check (only 2S) 
(ml) 

Process Information 

Time Bag Volume Time that speed remains at 1000 rpm during volume bag 
check (mm:ss) 

Process Information 

Acceleration Sed Acceleration ramp of the centrifuge during the 
sedimentation. 

Process Information 

Speed Seed Sedimentation speed (rpm) Process Information 

Time 1000-Sed rpm Time to accelerate from 1000 rpm to sedimentation speed 
(mm:ss) 

Process Information 

Integral Sed Sedimentation integral Process Information 

Time Sed Sedimentation time (mm:ss) Process Information 

Deceleration Sed Brake ramp of the centrifuge (deceleration) Process Information 

Time Sed-Sep rpm Time to decelerate from the sedimentation to the 
separation rpm (mm:ss) 

Process Information 

Speed Sep Separation speed (rpm) Process Information 
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Integral Start Sep Separation integral Process Information 

SB Number Number of the system box Device Information 

SB Serial Number Serial number of the system box Device Information 

SB Status Describes if the box was used (0), a dummy weight was 
placed (1), box is empty (2) or status is unknown (3) 

Process Information 

Motor Off Z (1S) 1S - Motor off time of the Zero position phase (ms) Process Information 

Time Z (1S) 1S - Time of the Zero position phase (mm:ss) Process Information 

Motor Off p (1S) 1S - Motor off time of the 2nd Plasma transfer phase (ms) Process Information 

Time p (1S) 1S - Time of the 2nd Plasma transfer phase (mm:ss) Process Information 

Position p (1S) 1S - Position of the slider after 2nd Plasma transfer phase Process Information 

Motor Off d (1S) 1S - Motor off time of the 2nd Detection phase (ms) Process Information 

Time d (1S) 1S - Time of the 2nd Detection phase (mm:ss) Process Information 

Position d (1S) 1S - Position of the slider after 2nd Detection phase Process Information 

Motor Off P (1S) 1S - Motor off time of the 2nd Plasma transfer phase (ms) Process Information 

Time P (1S) 1S - Time of the 2nd Plasma transfer phase (mm:ss) Process Information 

Position P (1S) 1S - Position of the slider after 2nd Plasma transfer phase Process Information 

Motor Off D (1S) 1S - Motor off time of the 2nd Detection phase (ms) Process Information 

Time D (1S) 1S - Time of the 2nd Detection phase (mm:ss) Process Information 

Position D (1S) 1S - Position of the slider after 2nd Detection phase Process Information 

Motor Off I (1S) 1S - Motor off time of the loop phase (ms) Process Information 

Time I (1S) 1S - Time of the loop phase (mm:ss) Process Information 

Position I (1S) 1S - Position of the slider after loop phase Process Information 

Loop Counter (1S) 1S - The amount of loops that will be performed during the 
process 

Process Information 

Motor Off B (1S) 1S - Motor off time of the BC phase (ms) Process Information 

Time B (1S) 1S - Time of the BC phase (mm:ss) Process Information 

Position B (1S) 1S - Position of the slider after BC phase Process Information 

Volume Plasma 1S - Estimation of the extracted plasma volume (ml) Process Information 

Volume BC 1S - Estimation of remains BC volume (ml) Process Information 

Volume RBC 1S - Estimation of the extracted RBC volume (ml) Process Information 

SAGM 1S – SAGM that is used. The value can be set in the 
Program Parameters of each program 

Process Information 

Volume RBC + SAGM 1S – The sum of the column Volume RBC and SAGM Process Information 

Motor Off Z (2S) 2S - Motor off time of the Zero position phase (ms) Process Information 

Time Z (2S) 2S - Time of the Zero position phase (mm:ss) Process Information 

Motor Off P (2S) 2S - Motor off time of the Priming phase (ms) Process Information 

Time P (2S) 2S - Time of the Priming phase (mm:ss) Process Information 

Motor Off s (2S) 2S - Motor off time of the Separation phase with activation 
of the sensor (ms) 

Process Information 

Time s (2S) 2S - Time of the separation phase without activation of the 
sensor (mm:ss) 

Process Information 

Motor Off S (2S) 2S - Motor off time of the Separation phase with activation 
of the sensor (ms) 

Process Information 



 

 

 

77/84 

 

Time S (2S) 2S - Time of the separation phase without activation of the 
sensor (mm:ss) 

Process Information 

Motor Off D (2S) 2S - Motor off time of the Detection phase (ms) Process Information 

Time D (2S) 2S - Time of the Detection phase (mm:ss) Process Information 

Motor Off F (2S) 2S - Motor off time of the Filter filling phase (ms) Process Information 

Time F (2S) 2S - Time of the Filter filling phase (mm:ss) Process Information 

Position F (2S) 2S - Position of the slider after Filter filling phase Process Information 

Volume PC 2S – Estimation of the extracted PC volume (ml) Process Information 

Volume Res BC 2S - Estimation of the remaining res. BC volume (ml) Process Information 

Time Slider Return The time that all the sliders of the system boxes return to 
home position 

Process Information 

Integral Total Total Integral Process Information 

Run Time Total time of the run. Process Information 

SI BBMS Code 1 The barcode value that will be searched in the Donation 
Input table for the barcode that is marked as BBMS code. 

Separation Input 

SI BBMS Code 2 The barcode value that will be searched in the Donation 
Input table for the barcode that is marked as BBMS code. 

Separation Input 

SI BBMS Code 3 The barcode value that will be searched in the Donation 
Input table for the barcode that is marked as BBMS code. 

Separation Input 

SI BBMS Code 4 The barcode value that will be searched in the Donation 
Input table for the barcode that is marked as BBMS code. 

Separation Input 

SI BBMS Code 5 The barcode value that will be searched in the Donation 
Input table for the barcode that is marked as BBMS code. 

Separation Input 

SI Program The program number retrieved from BBMS. Separation Input 

SI Weight The weight retrieved from BBMS. Separation Input 

SI Approval Approval retrieved from BBMS which indicates if the bag is 
allowed to be separated or not. 

Separation Input 

Program Version The package of all programs on the device. Device Information 

SB Software Version Software version of the system box Device Information 

Software Version MU Software version of the Main Unit Device Information 

Exported Indicates if a data record has been exported in a scheduled 
way 

Process Information 

Scan System Box The barcode of the system box in which the bag has been 
separated. This column is the result of the Scan System 
Box event if it is used in the program flow. 

Process Information 

 

11.2 Device Settings 

As explained in paragraph 6.4.1.4, TOMEs is able to change the settings on a device. The following settings 
appear on the Device Settings popup window of a TACSI device: 
 

11.2.1 General 

Serial Number The serial number of the device (not editable) 

Firmware Version Firmware version of the Device (not editable) 

Short Name The short name of the device 

Language The language used on the device. 
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Department Department to which the device belongs 

Location Location where the device is positioned 

IP Address The IP address of the device. 

Program Version The program version currently stored on the device. In TOMEs v 5.x there is 
only one version: 1.0. 

11.2.2 System Box 

SB 1 barcode The barcode which identifies system box 1. This barcode will be checked when 
Scan System Box event is used in the Program flow. 

SB 2 barcode The barcode which identifies system box 2. This barcode will be checked when 
Scan System Box event is used in the Program flow. 

SB 3 barcode The barcode which identifies system box 3. This barcode will be checked when 
Scan System Box event is used in the Program flow. 

SB 4 barcode The barcode which identifies system box 4. This barcode will be checked when 
Scan System Box event is used in the Program flow. 

SB 5 barcode The barcode which identifies system box 5. This barcode will be checked when 
Scan System Box event is used in the Program flow. 

SB 6 barcode The barcode which identifies system box 6. This barcode will be checked when 
Scan System Box event is used in the Program flow. 

11.3 Programs 

11.3.1 Program Parameters 

Separation - Protocol Indicates the separation and protocol for which the program is intended. 

Program Barcode The barcode that needs to be scanned during a Program Chooser event to 
select the program. 

SAGM The SAGM value that is used. This value is also used for the data column 
SAGM and to calculate the value of Volume RBC + SAGM on the Data page. 

Check weight balance Indicates if TOMEs needs to check if the bags in the rotor are balanced based 
on the weights retrieved from BBMS. 

Weight Deviation The maximum difference that is allowed between bags if weight balance is 
performed. 

Dummy barcode The barcode that needs to be scanned to identify a dummy. If this barcode is 
scanned for an insert, no further system box barcodes will be scanned for that 
insert. 

Program Code 1 Just like the BBMS Code’s this code can be used to compare barcode values in 
the barcode rules. 

Program Code 2 Just like the BBMS Code’s this code can be used to compare barcode values in 
the barcode rules. 

Program Code 3 Just like the BBMS Code’s this code can be used to compare barcode values in 
the barcode rules. 

 
 

Note The Read Once timer restarts each time the first event of a program is processed. For this 
reason it is advised to set the parameter Read Once [min] to a value that is at least higher 
than the duration of a separation process. 

 

11.3.2 Program Flow 

As explained in the general Programs paragraph you are able to set the program flow of a program on the 
Program Flow tab of the Program popup window. 
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Before and after separation the user is allowed to scan barcodes. Some barcodes only need to be scanned once 
per session. They are called barcodes.  Some barcodes needs to be scanned for each bag in a system box. 
They are called system box barcodes. Some barcodes are used to switch from one program to another. They 
are called Program # (or Program Chooser). 
 

11.3.2.1 System Events 

 
System box barcodes need to be scanned for each bag in a system box. To identify which scanned barcode 
belongs to which bag (and so system box) we use system events. 
The concept is that for each (group of) system box barcodes one and only one system event needs to be 
executed. 
 
Before separation there are three ways to link barcodes to a system box: 

 
- Scan System Box 

By scanning the barcode of the system box (See also Device settings.) 
 

- Place Insert 
By placing an insert in the system box, TACSI can tell TOMEs which bag is put in which system box. 
 

- Click Cassette 
By clicking the cassette of a bag, TACSI can tell TOMEs which bag is put in which system box. 

 
After separation there are three ways to identify a system box: 
 

- Scan System Box 
By scanning the barcode of the system box (See also Device settings.) 
 

- Remove Insert 
By removing an insert from the system box, TACSI can tell TOMEs which bag is removed from which 
system box. 
 

11.3.2.2 Program # 

 
Shows the Program # events created on the events page. 

11.3.2.3 Barcode 

 
Shows the Barcode events created on the events page on which the setting SB is not checked. 

11.3.2.4 System Box Barcode 

 
Shows the Barcode events created on the events page on which the setting SB is checked. 

11.3.2.5 Configure the flow 

 
Following rules needs to be followed when a program flow is set up: 

- The first event should be a Scan System Box event or a (system box) barcode which cannot be 
skipped or set as Read Once. 

- System box barcodes should be grouped. It is not possible to put a barcode between System Box 
barcodes. 

- When a system box barcode is used, one and only one system event should be used. 
- Before Separation it is not allowed to put a general barcode after a system box barcode. 
- Only one (system box) barcode can be marked as BBMS code. 

11.4 Separation Input (BBMS Input) 

Before reading this paragraph it is advised to read the general chapter about Bi-directional communication first. 
As explained in this chapter, bi-directional communication can be used to retrieve BBMS input to steer a session 
on a device.  
 
In case of TACSI BBMS Input is called Separation Input and imported separation input can be found on the 
Separation Input page. 
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11.4.1 Mark a barcode as BBMS code 

 
Mark a barcode as BBMS code 

1. Create a (system box) barcode event on the Events page. 
2. Put the barcode in the Program Flow of the desired program. The barcode should be put before 

separation. 
3. Right-click on the (system box) barcode event and select Mark as BBMS code. The barcode will be 

marked in green. 

11.4.2 Input Data 

The table on the Separation Input page contains the BBMS input imported from the BBMS and stored in the 
TOMEs database. 
 
Each BBMS input record contains the following fields.  
 

Created On The moment that the donation data was retrieved from the BBMS. 

BBMS Code 1 The barcode value that will be compared with the received BBMS code. If there is a 
match, this input record will be sent to the device. 

BBMS Code 2 – 
BBMS Code 5 

Barcode values that can be used to compare them with barcode values scanned 
during a donation.  

Approval Indicates if the donation is approved to be executed or not. 

Weight The weight of the original bag. 

Program The program that needs to be used. This program will be switched to only if for the 
current program the setting BBMS program is selected. 

Flag The flag indicates the status of the BBMS input record. It can be changed manually. 
 
Available: Indicates the BBMS record can be used. 
Processed: Indicates the BBMS records has been used. 
 
Available Indicates that the BBMS input can be used. 
Processed Indicates that the BBMS input has been processed. 

The input cannot be used again. 
Processed Error Indicates that the BBMS input has been used but an error 

occurred during the session.  
The input cannot be used. 

Respin Indicates that the BBMS input has been used but the session 
was stopped before any separation has been done. 
It is safe to reuse this input. 

Overruled Indicates that the input is overruled which means that new 
BBMS input was imported with the same BBMS code 1. 
This input cannot be used. 

 

 

Note It is not needed to use every field of bi-directional communication. The user is completely 
free to choose which fields he wants to use. 
 
For more information how to use Separation Input for TACSI, see the Donation Input 
paragraph of T-RAC which works in a similar way. 

11.5 Setup TACSI communication with TOMEs 

Connect the TACSI physically to TOMEs. Now the internal communication settings must be configured correctly 
so that the TACSI can send its data to the TOMEs hardware. To do this you have to enter the Device Settings 
menu of the TACSI. Go further to the Network settings to setup the network settings of TACSI. 
Following settings needs to be set: 
 

- IP-address of TACSI 
- Subnetmask of TACSI 
- IP-address of TOMEs 
- Network port of TOMEs. 
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11.6 Troubleshooting TACSI in TOMEs 

 

11.6.1 Error messages related to the use of TOMEs with TACSI 

 

Nr Error message Comment 

1 TOMEs connection lost This message appears on the rotor unit of TACSI when 
TACSI does not receive an answer of TOMEs. 
 
The user can check the connection between TOMEs 
and TACSI and check if the DAA Service of TOMEs is 
running on the Box Settigns page. 

2 

 

This message appears when an invalid program is 
selected with the Dial button on TACSI. Only program 
numbers between 1 and 10 can be selected. 

3 

 

This message appears when an invalid barcode is 
scanned. 
A barcode is invalid when: 
- An invalid program barcode has been scanned. 
- An invalid barcode for a scan system box event 

has been scanned. 
- The (system box) barcode does not match the 

barcode settings. 
 
The user can click 3 seconds on Esc to abort the 
session or scan another barcode. 

4 

 

This message appears at a scan system box event 
when the user scans a barcode for a system box that 
has already been used. 
 
The user can click 3 seconds on Esc to abort the 
session or scan another barcode. 

5 

 

This message appears when a scanned (system box) 
barcode does not match a barcode rule. 
 
The user can click 3 seconds on Esc to abort the 
session or scan another barcode. 

6 

 

This message appears when a barcode is marked as 
BBMS code and no BBMS input records could be found 
on the Separation Input page for the scanned barcode 
in column BBMS Code 1 where the flag is set to 
Available or Respin. 
 
The user can click 3 seconds on Esc to abort the 
session or scan another barcode. 

7 

 

This message appears when a barcode is marked as 
BBMS code but the found BBMS input indicates that 
the bag is not allowed to be processed. 
 
The user can click 3 seconds on Esc to abort the 
session or scan another barcode. 

8 

 

This message appears when a barcode is marked as 
BBMS code but the program mentioned in the found 
BBMS input does not match the program numbers of 
the earlier scanned bags. 
 
The user can click 3 seconds on Esc to abort the 
session or scan another barcode. 

! BBMS ERROR ! 

Unequal Programs 

02 (05) 

ABORT          RETRY 

 

 

 

 

! BBMS ERROR ! 

Bag refused 

)=ABOO1 

ABORT          RETRY 

 

 

 

! BBMS ERROR ! 

Input not found 

)=AB001 

ABORT          RETRY 

 

 

 

!BARCODE RULE ERROR! 

Rules not matched 

)=AB001 

ABORT          RETRY 

 

 

 

! BARCODE ERROR ! 

SB already used 

)=AB001  

ABORT          RETRY 

 

 

 

! BARCODE ERROR ! 

Invalid barcode 

)=AB001  

ABORT          RETRY 

 

 

 

! PROGRAM ERROR ! 

Invalid program nr 

16 

ESC 
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9 

 

This message appears when an insert is placed in a 
wrong system box. 
 
The user can click 3 seconds on Esc to abort or remove 
the specified insert. 

10 

 

This message appears when an insert is removed from 
a system box where it shouldn’t. 
 
The user can click 3 seconds on Esc to abort or place 
the specified insert back. 

11 

 

This message appears when the weights of the bags, 
received from BBMS input, are out of balance. 
 
The user can click 3 seconds on Esc to abort or click 
Enter to continue. 

12 

 

This message appears when the user clicks 3 seconds 
on the Esc button. 
 
The user can click Esc to cancel the abort or click Enter 
to confirm the abort. 
 
When the user aborts the session before separation, 
all scanned barcodes are lost. 

  

 

!  ABORT  ! 

Are you sure 

you want to abort? 

NO               YES 

 

 

!  LOADING ERROR  ! 

INCORRECT WEIGHTS 

12_45_ 

ABORT          ENTER 

 

 

!  LOADING ERROR  ! 

Wrong insert 

Place insert 2 

or ESC to ABORT 

 

 

!  LOADING ERROR  ! 

Wrong insert 

Remove insert 2 

or ESC to ABORT 
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11.7 Appendix 

11.7.1 Destination 

Some pages like Backup and Export contains a Destination section to which TOMEs can write files to. This 
section contains the following controls: 
 

Deliver To Indicates if the files need to be stored on a folder on an FTP server or on a disk folder 
of a client PC. 

Check Folder Performs a check if the mentioned folder can be reached. 

Directory The folder to which the data needs to be written. 
E.g. \\computername\TOMEsBackup 

Login: Login needed to access the FTP server or client PC. 

Password: Password needed to access the FTP server or client PC 

 

 

Note If the files are written to a Disk Folder on a Client PC, this folder needs to be a shared 
folder. 
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