
RELEASE AV SENTRYSUITE 2.21

Bäste kund,

För er information har Vyaire, tillverkaren av Jaeger lungfunktionsutrustning, 

spirometriutrustning samt ergospirometriutrustning släppt en ny version av mjukvaran 

SentrySuite™.

Nyheter

• Windows 10-kompatibel

• Lungmekanik/Compliance

• Rinomanometri

• Diffusion SB NO Membrane (DLNO)

• Förbättringar för Vyntus EKG

Kostnaden för en uppgradering beror på vilken version av SentrySuite man har idag.

En uppgradering från en nyare version (t.ex. 2.19) av SentrySuite medför en lägre kostnad 

jämfört med en uppgradering från en äldre version (t.ex. 2.11).

Vi är naturligtvis tillgängliga för frågor. Kontakta oss för mer information om just era 

alternativ. 

Med vänlig hälsning,

Intramedic AB

Babak Talebinejad

IT Sales Manager

Tel. +46 (0)8 409 03 804

bt@intramedic.se

+46 (0)8 409 03 800

Sjöängsvägen 1 C 192 72 Sollentuna

VAT SE556441385301

LinkedIn Facebook

info@intramedic.sewww.intramedic.se
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o Nya mätprogram
▪ Lungmekanik/Compliance
▪ Rinomanometri
▪ Diffusion SB NO Membrane (DLNCO)

o Tillägg av Rinomanometri till Bronkialprovokations-
programmet.

o Kombinationen av MS PFT Pro och MS Body/Diff kan 
nu kombineras med en och samma dator.

o Förbättringar av ERS/ATS 2005 kvalitetskriterier för 
DLCOSB (RT) och DLCO SB.

o Ny tolkningsmodul: ”ATS/ERS 2005” enligt 
”Standardisation of Spirometry (2005)”.
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o Stand-alone Stress-EKG med Vyntus® EKG

o Förbättrade Vyntus EKG-rapporter:
▪ Rytm-graf
▪ Komplex graf
▪ Fullständig informations-graf

o Förbättrade EKG:
▪ Svepande läge (Sweep mode)
▪ Nya layouter för Stress-EKG
▪ Separat Stress-EKG-applikation

o Utökade möjligheter att ändra belastningen vid mätning
o Redigeringsmöjlighet för Canopy-profiler
o Flyttbar 45°-linje för VT1
o BxB: Ny flik och lutningar för OUES (Oxygen Uptake

Efficiency Slope) och HR(VO2)
o Förbättringar för redigering av markörer
o CPET-data finns nu tillgänglig i text-makro
o Starta tredje parts EKG från SentrySuite för Vilo- och 

Stress-EKG (för de EKG som stödjer denna funktion)
o Separata användarrättigheter för BxB- och EKG-

applikation
o Profiler sparas nu i den globala databasen
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o SentrySuite 2.21 levereras nu med installation och licens av 
”Embedded SQL Server 2014 Standard” vilken ersätter SQL 
Server 2008 R2-licens.

o Kompatibilitet till kunder som tillhandahåller SQL Server 
2016-licenser (på operativsystem som stödjer detta).

o Nya operativsystem som stöds:
▪ Windows 10 Pro, Enterprise, Enterprise LTSB – 64 bit
▪ Windows Server 2016

o Nya datorer kommer att levereras med Windows 10 
Professional i kombination med SentrySuite 2.21.

o Nya operativsystem kommer kontinuerligt att testas för 
problem med säkerhetsuppdateringar.

o Följande operativsystem stöds inte längre:
▪ Windows 7 -32 bit (64-bit av Windows 7 stöds 

fortfarande),
▪ Windows 8-versioner och
▪ Windows Server 2003

o Ny option: Användarparametrar – skapa dina egna 
parametrar utifrån befintliga parametrar och formler.

o Ny version-oberoende export och import för system och 
patientdata, kompatibel med kommande SentrySuite-
versioner.

o SQL Server-installationen behövs inte längre för klient-
installation. Installationstiden minskar med upp till 10 
minuter och förbättrar effektiviteten av systemet.

o Support för ”mixade nätverk” tillsammans med SentrySuite 
2.19.

o CIS Data Service: Förbättrad hastighet, datasäkerhet och 
underhåll av systemen.

o Ny säkerhetsnivå i ’Användaradministration’: ”LÅG 
säkerhet”. Inlogg är möjligt för andra användare utan att 
kontrollera lämpliga rättigheter.

o Ny dialog i HIS-beställning för ombokade besök. 


