FOLHA DE DADOS

Smart Reports
Recursos

O IBM Clinical Development usa
o IBM Cognos Analytics Reporting
Engine para gerar diversos relatórios
“prontos para o uso” para estudos
clínicos.

O Relatório de desempenho do
local consiste nas seis seções
a seguir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Controle de inscrições
Controle de SDV
Resumo das páginas
Controle de consultas
Tendências de consulta
Listagem de consultas

Relatório de desempenho do local
O Relatório de desempenho do local fornece
relatórios visuais para exibir e acompanhar
o desempenho do local durante o estudo. Cada
seção se concentra nas métricas informativas usadas
pelo setor de operações clínicas para você se manter
informado sobre o progresso do estudo e identificar
proativamente os problemas do local antes que eles
se tornem graves.

Seção 1: Controle de inscrições
A seção Controle de inscrições se concentra nos
dados atualizados das inscrições no estudo. Esse
bloco apresenta dois recursos visuais:
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• Inscrição por local: um gráfico de barras que
captura a inscrição do paciente de cada local
e a porcentagem da população total de inscrições.
• Total de inscrições no estudo: um gráfico de barras
empilhadas mostrando o total de seções atualizadas
e diferenciadas por cores para cada local e uma linha
“Meta de inscrições” configurável.

Seção 2: Controle de SDV
A seção Controle de SDV oferece um breve
instantâneo do status do SDV de cada
local. Ela também compara o total de
pontos de dados de SDV com os que
foram marcados como SDV.

Seção 4: Controle de consultas
O Controle de consultas apresenta uma
maneira simples de controlar consultas
abertas e fechadas, por local.

Seção 3: Resumo das páginas
A seção de páginas mostra ao usuário um
rápido detalhamento das atividades do
estudo no nível da página.

Seção 5: Tendências de consulta
As Tendências de consulta permitem que
um usuário do relatório veja facilmente
o status do gerenciamento de consultas
do estudo ao longo do tempo.
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Seção 6: Listagem de consultas
A Listagem de consultas oferece vários filtros
e uma lista em que um usuário do relatório
pode detalhar as informações relevantes às
necessidades dele.
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