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EuroRec Use Tools ™



EuroRec Use Tools ™

EuroRec Composer™
Compunerea unui set individual, reutilizabil şi partajabil de Criterii de 

Calitate Granulare, utilizat pentru certificare, documentare sau 

achiziţie.

EuroRec Certifier ™
Formarea conţinutului unui  Coş EuroRec ce reprezintă nivelul de 

bază pentru certificarea sistemelor EHR.  Acesta este obţinut prin 

structurarea şi adăugarea de atribute Criteriilor de Calitate Granulare 

selectate anterior.

EuroRec Test Scripter ™
Producerea Scenariilor de Testare şi legarea lor la Coşul EuroRec

pentru Certificarea,  Documentarea şi/sau Achiziția sistemelor EHR.
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EuroRec Use Tools ™

EuroRec Documenter ™
Producerea documentației privind sistemele EHR și a 
funcțiilor disponibile, pentru a asigura o mai bună 
înțelegere a acestora și compararea lor pe baza 
criteriilor de calitate EuroRec.

EuroRec Procurer ™
Enumerarea și descrierea cerințelor funționale și a 
caracteristicelor produselor ce urmează a fi 
achiziționate, utilizând criteriile EuroRec .

EuroRec Admin - Access Management
Identificarea clienților (licențe), a utilizatorilor și 
definirea drepturilor acestora (număr de coșuri, de 
seturi de certificare, scripturi,  etc…).
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Fluxul de utilizare
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EuroRec Composer & Certifier

Crearea unui “coş” de criterii cu ajutorul
aplicaţiei Composer.

Selecţia enunţurilor legate de unul sau
mai multe domenii ale aplicaţiei şi care
urmează a fi certificate în cadrul unei
sesiuni de certificare.

Mentenanţa acestui “coş”.

Transformarea “coşului” într-un set de
“criterii de testare”.
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EuroRec Scripter

Certificarea trebuie realizată pe baza 
unor teste şi scenarii de testare.

Modulul Scripter permite utilizatorilor:

Scrierea de scripturi de testare

Legarea Criteriilor Granulare de Calitate la 
aceste scripuri

Producerea “documentaţiei de testare” .
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Material Documentar

Sistem EHR

EuroRec Seal Ghiduri

Procedura

Documentaţie pentru certificare

Sumarul Testului:
• # de teste efectuate
• Aprobat
• Respins

Auto
evaluare
Test-log

Validare
Test-log

Date pentru Test

Criterii Test



Mediul de Testare

Dezvoltatorul va pune la dispoziţie două 
calculatoare legate în reţea, imprimantă, etc.

Vor fi disponibile toate componentele şi resursele 
necesare rulării testului (Calculatoare desktop, laptop, 
imprimante, servere etc.)

Sistemul va fi încărcat cu datele de testare 
necesare înainte de rularea testului

Numărul de pacienţi şi descrierea datelor sunt 
specificate în ghid

Sistemul EHR trebuie configurat să funcţioneze în 
condiţii “live”, asemănător regimului normal de zi 
cu zi. 



Datele şi Scenariul de Testare 

EuroRec Seal

Criteriul funcţional nr. x

Scenariu Test Date Test

Sistem EHR



Criteriile de Testare

EuroRec Seal

Criteriul funcţional nr. x

Scenariu Test Date Test

Sistem EHR

Criterii de validare



Test log

EuroRec Seal

Criteriul funcţional nr. x

Scenariu Test Date Test

Sistem EHR

Criterii de validare
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Documentarea Testului

EuroRec Seal

Criteriul funcţional nr. x

Scenariu Test Date Test
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Procedura de Certificare

Faza I: Auto-evaluarea
Oferă dezvoltatorului posibilitatea de a rula testul şi a accesa 
ghidul şi protocolul de testare în avans.
Rezultatele auto-evaluării trebuie documentate prin 
înregistrarea lor într-un jurnal (Test Log).
Jurnalul cu rezultatele testării va fi transmis organismului de 
certificare pentru validare.

Faza a II-a: Validarea
Toate evenimentele vor fi documentate – pentru 
reproductibilitate
Jurnalul va fi întocmit de organismul de certificare
Dezvoltatorul nu poate corecta erorile apărute pe parcursul 
desfăşurării testului
Testarea se desfăşoară în mod continuu pe parcursul unei 
singure zile
Documentul final conţine rezoluţia şedinţei de testare 
(aprobat - respins)



Auto-evaluare
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