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                                            Tämä ohje on HUSLABin intranetissä, jossa sitä päivitetään tarpeen mukaan. 

HUSLABin Hyks/Helsingin sairaaloiden laboratoriojärjestelmät (Multilab, Weblab, Samba, Vertti) siirretään 
uuteen tietokonelaitteistoon viikonloppuna 9.-10.4.2005.  
 
Vaikutukset: 
 
1. Käyttökatkos laboratoriojärjestelmissä 
 

Katkoksen kesto: 
- lauantai 9.4.05 klo 13 (laboratoriohenkilökunta klo 13:30) - sunnuntai 10.4.05 noin klo 9 
 
Järjestelmät jotka eivät ole käytettävissä katkoksen aikana: 
- Multilab, laboratoriotutkimuspyynnöt ja vastaukset 
- Weblab Clinical, selainpohjainen laboratoriotutkimuspyyntöjen ja vastausten käsittely 
- Vertti, veritilaukset 
- Samba, mikrobiologian laboratorion järjestelmä 
- QPati, patologian laboratorioiden järjestelmä 
 
Katkokseen varautuminen: 
- katkon ajaksi suunnitellut tutkimuspyynnöt ja mielellään myös sunnuntain kaikille 

näytteenottokierroille tiedossa olevat tutkimuspyynnöt tulee tallentaa ennen katkoksen alkamista 
- katkon ajaksi suunnitellut ja mielellään myös sunnuntain tiedossa olevat veritilaukset tulee tallentaa 

ennen katkon alkamista 
- laboratorioita ja hoitoyksiköitä pyydetään tulostamaan katkon aikaisten ja sunnuntaille tehtyjen 

tutkimuspyyntöjen työkortit ennen katkoksen alkamista 
 
Katkoksen alkaminen ja toiminta sen aikana: 
- hoitoyksiköiden on lopetettava laboratoriojärjestelmien toimintojen käyttö 9.4.05 klo 13 
- laboratorioiden ja muiden Hylab-koneiden käyttäjien on kirjauduttava ulos Hylab- ja Mamba-koneista 

9.4.05 klo 13:30 
- käyttökatkoksen aikana toimitaan talokohtaisten varajärjestelmäohjeiden (atk-

jatkuvuussuunnitelma) mukaisesti 
- mikäli katkoksen kesto poikkeaa ilmoitetusta, siitä ilmoitetaan yksiköihin paikallisen käytännön 

mukaisesti 
 
2. Toiminta käyttökatkoksen jälkeen 
 
2.1 Hoitoyksiköt 
 

Multilab ja Vertti: 
- ei muutoksia 
 
Weblab Clinical-järjestelmä: 
- uusi käynnistysosoite HUS:n sisäisessä käytössä http://weblab.hus.fi 
- mikali Weblabin vanha käynnistysosoite on talletettuna selaimen suosikkeihin, tulee se poistaa ja 

tallettaa uusi osoite 
- mikäli Weblabia käytetään ns työpöytäintegraation kautta toisesta järjestelmästä käsin (Miranda-

sairauskertomusjärjestelmä ja työterveyshuollon TT2000+-järjestelmä), ei vaadi käyttäjiltä mitään 
toimenpiteitä 
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Analysaattoriliitännät: 
- mikäli hoitoyksikössä on vanhan Hylab-koneen käyttäjiä (esim. analysaattoriliitäntä), katso ohjeistus 

kohdassa 2.2 Laboratoriohenkilökunta 
 

2.2 Laboratoriohenkilökunta 
 

Multilab, Samba ja Vertti toimivat 10.4.05 eteenpäin Apila-laitteistossa.  
Yhteydenotto Apilaan tapahtuu seuraavasti: 
 
PC:eiltä: 

�� Lisää Apila Reflection-pääte-emulointiohjelman tietokonevalikoimaan liitteen 1 mukaisesti 
(kannattaa tehdä etukäteen viikolla 14) 

�� Valitse Reflectionin konevalikoimasta Apila ja kirjaudu sinne normaaliin tapaan vanhoilla 
Hylab- ja Mamba-koneissa käytössä olleilla login-tunnuksilla 

�� (Pyrimme määrittelemään, että valittaessa Reflectionissa Hylab-kone päästään 
automaattisesti Apilaan) 

�� Helsingin terveysasemalaboratoriot (Kivikko, Laajasalo, Malminkartano, Meri-Rastila, 
Myllypuro, Paloheinä), joiden pc:t edelleen HEL-verkossa: Hylab-valinnalla päästään 
automaattisesti Apilaan 

�� Jorvi, Peijas, Vantaa, Kerava, Hyvinkää: Apila lisätään kone-valikoimaan Jorvin, Peijaksen ja 
Hyvinkään tietohallintoyksiköiden toimesta 

�� henkilökohtaiset käyttäjätunnus ja salasana ovat entiset 
 

Tyhmiltä päätteiltä: 
�� c  mamba 
�� login=mamba ja password=mamba1 (kaikilla) 
�� Tämän jälkeen yhteys siirtyy automaattisesti Apilaan, jossa login ja password ovat entiset 

Hylabissa ja Mambassa käytössä olleet 
�� Henkilökohtaiset käyttäjätunnus ja salasana ovat entiset 

 
Qpatiin kirjautumisessa ei muutoksia. 

 
 
3. Yhteydenotot käyttöönottoon liittyvissä ongelmatilanteissa 
 

HUSLABin tietohallinto: 
Yhteinen numero 471 80070 
Iris Kytöniemi 050-427 0588 
Anne Lindqvist 050-427 0164 
Leila Närvänen 050-427 0131 
Pirjo Tulkki 050-427 2124 
Merja Väisänen 050-427 0470 
 
HUS tietohallinto:  
Atk-apu  471 76000 
(Päivystäjä  puhelinkeskuksen kautta, mikäli edellä oleviin ei saa yhteyttä)  
 
Mikäli ongelmia Apilan lisäämisessä Reflectioniin, ota yhteys HUS tietohallinnon atk-apuun ! 


