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2. Analizin işlenmesini bekleyin.

3. Sonuçları görüntüleyin:
• Örnekler sistemdeki suşlarla genetik olarak ilişkiliyse bir uyarı.

• QC uyarıları ve QC raporu.
• Rezistom ve virülom*. 
• Epidemiyolojik ağaç.

Ayrıca, özel bir analiz oluşturabilir ya da bir PDF raporu olarak dışa aktarabilirsiniz.

Türleri onaylayın, 
yüklenenden başkası 

saptanırsa. 

1. Örneklerinizi yükleyin:
• Her örnek için FASTQ ya da FASTA dosyalarınızı seçin.

• Örnek sayfasını ya da doldurulacak alanları kullanarak her örnek için 
meta verileri girin.

• İsteğe bağlı: Çalışma listesine panel adı ve açıklama ekleyin.
• Veri işlemeyi başlatmak için yükle öğesini seçin.

* Virülom yalnızca C. difficile, E. coli/Shigella spp. ve S. aureus için mevcuttur

BIR BAKIŞTA IŞ AKIŞI

Dizileme verileri yüklendiğinde, uygulama bu iş akışının ardından sonuçları otomatik olarak verir.

İş akışıyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen http://www.biomerieux-episeq.com adresini ziyaret edin. 

Uygulamayı kullanmadan önce, ilgilenilen izolatın/izolatların bir klonunu seçmeniz ve DNA'yı ekstrakte 
etmeniz, saflaştırmanız ve dizilemeniz gerekir. Bu adımlar, aşağıdaki şekilde sunulmaktadır, burada, 
dizilim verilerinin 5. sayfadaki Dizilim Ön Koşulları’nda verilen kalite kriterlerini karşılaması sağlandıktan 
sonra kullanıcının uygulamayla etkileşimi başlar.

http://www.biomerieux-episeq.com


NASIL BAŞLAYACAKSINIZ?

1. Yerel bioMérieux distribütörünüzle irtibat kurun
Aşağıdaki kredi planlarından birini satın almak için bioMérieux satış departmanıyla irtibat kurun: 
• Kullanım başına ödeme: örnek gönderme ve 15 günlük veri depolama başına ödeme yapın
• Bir yıllık abonelik: sabit sayıda örnek analizi ve bir yıllık veri depolama
• Yıllık abonelik: sabit sayıda örnek analizi, bir yıllık veri depolama ve önceki analizlerin depolanması 

Kredi satın alındığında bioMérieux size bir kupon kodu gönderir. 
Bu kod, kredi planınızı etkinleştirmenizi sağlar.

2. bioMérieux Data Analytics platformuna kaydolun
1. Bilgisayarınızda, https://data-analytics.biomerieux.com. adresine gidin

> Sign-In (Oturum Aç) ekranı görüntülenir.
2. Register (Kaydol) bağlantısına tıklayın.

> Register (Kaydol) ekranı görüntülenir.
3. Alanlarda istenen bilgileri doldurun.
4. Terms and conditions (Hüküm ve koşullar) kutusunu işaretleyin.
5. Register (Kaydol) düğmesine tıklayın.

> bioMérieux Data Analytics Giriş sayfası görüntülenir.
6. bioMérieux Data Analytics tarafından gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayarak e-posta adresinizi doğrulayın.

3. bioMérieux Data Analytics platformunda bir kurum oluşturun
1.  Giriş sayfasında, çubukta Settings (Ayarlar) simgesine tıklayın (      ), ardından Create organization (Kurum 

oluştur) öğesine tıklayın.
> Create a new organization (Yeni kurum oluşturma) ekranı görüntülenir.

2. Kurumunuz için Name (Ad) alanını doldurun ve Next (İleri) öğesine tıklayın.
Artık kurumunuza kullanıcı davet edebilir (Adım 3) ya da bunu daha sonra yapabilir ve bu bölümde Adım 4 ile 
devam edebilirsiniz.

3. E-posta adreslerini yazarak veya yapıştırarak ve + Add (+ Ekle) düğmesine tıklayarak kullanıcıları davet edin.
> Gerektiği şekilde, her e-posta adresini düzenleyin ya da silin.

4. Sayfanın alt kısmına kaydırın, Next (İleri) öğesine tıklayın, ardından Finalize (Sonlandır) öğesine tıklayın.

4. Kurumunuzun portalına BIOMÉRIEUX EPISEQ® CS uygulamasını yükleyin
1. Çubukta App store (Uygulama mağazası) sekmesine tıklayın.
2. BIOMÉRIEUX EPISEQ® CS Install (Yükle) düğmesine tıklayın.
3.  Sizin için kullanışlıysa Suffix (optional) (Son ek (isteğe bağlı)) kutusuna yazarak uygulama adına bir son ek ilave 

edin.
4. Kutuyu seçerek Hüküm ve koşulları kabul edin, Install (Yükle) öğesine tıklayın.

> Kurumunuzun portalında BIOMÉRIEUX EPISEQ® CS uygulaması görünür.

Varsayılan olarak, yönetici rolü kurumu oluşturan kişiye atanır. Yönetici olarak, davet edilen kullanıcılara spesifik izinlerle ilişkili 
olan kullanıcı rolleri (Laboratuvar Yöneticisi, Hijyen Uzmanı ve Laboratuvar Teknisyeni) atayabilirsiniz.

5. Kupon kodunu girin
1. Kupon kodunuzu hazır bulundurun.
2. bioMérieux Data Analytics platformunda, kurum adına tıklayın.

> BIOMÉRIEUX EPISEQ® CS uygulama bölmesi ekrana gelir ve uygulama sürüm numarası ile 
Bir “Creditplan” (Kredi Planı) düğmesi görüntülenir.

3. BIOMÉRIEUX EPISEQ® CS uygulama bölmesindeki “Creditplan” (Kredi Planı) düğmesine tıklayın.  
4. Alana kupon kodunuzu girin ve Activate (Etkinleştir) düğmesine tıklayın. 

> Satın alınan kredi sayısı görünür.
Kupon kodu geçersizse, Müşteri Destek birimiyle irtibat kurmanız istenen bir mesaj görünür. 

https://data-analytics.biomerieux.com


 

ÖRNEKLERINIZI YÜKLEME

DİKKAT 
Bu uygulama, 5. sayfada açıklanan dizileme ön koşulları izlenerek, yalnızca Illumina 
cihazlarında oluşturulan FastQ dosyalarında ve Illumina ham verilerinden derlenen FastA 
dosyalarında çalışacak şekilde tasarlanmış ve valide edilmiştir. BIOMÉRIEUX EPISEQ® CS, 
diğer ham dizileme verisi türlerinden derlenen FastA dosyalarının yüklenmesini kabul eder, 
ancak QC (Kalite Kontrol) raporunun ve bu durumdaki sonuçların anlamlılığı garanti edilmez.

1. BIOMÉRIEUX EPISEQ® CS uygulamasında oturum açın.

2. Kurumunuzda uygulamayı başlatın, çubukta Upload (Yükle) sekmesine tıklayarak Upload (Yükle) sayfasını açın.

3. Upload (Yükle) sayfası, Panel title (Panel başlığı) alanında varsayılan panel adı görünerek açılır.  
İsteğe bağlı olarak paneli yeniden adlandırın ve bir açıklama ekleyin.

4.  İlgilenilen örneklerin FastA ya da FastQ dosyalarını yüklemek için Select sequence files (Dizileme dosyalarını 
seç) düğmesine tıklayın.

5.  Select samplesheet (Örnek sayfası seç) düğmesine tıklayarak ya da alanları manuel olarak doldurarak, örneklerin 
meta verilerini ekleyin.
Tüm zorunlu veriler girildikten sonra, alt kısmındaki Upload (Yükle) düğmesi etkinleşir.

6. Upload (Yükle) düğmesine tıklayın.
Yüklenen farklı organizmaların her biri için sol tarafta panel kartları görünür. 
Panel kartlarının içinde, örnek kartlarının her biri görüntülenir.

ÖNEMLİ: Yüklenen her örnek için bir kredi kullanılır.



TEKNİK ÖZELLİKLER VE TANIMLAR

Bilgisayar Teknik Özellikleri
İş istasyonu bilgisayarı ya da dizüstü bilgisayarı aşağıdaki teknik özellikleri karşılamalıdır:

• Microsoft Windows® 7 İşletim Sistemi ya da üstü
• İnternet erişimi 
• E-posta erişimi
• Internet Explorer® sürüm 11, Firefox® sürüm 60
• 1366 x 768 ekran çözünürlüğü ve 19 inç ekran boyutu
• İsteğe bağlı: Yazıcı erişimi

Daha iyi yazılım performansı için 64 bit işlemci kullanılması önerilir. 32 bit işlemci kullanılması, uygulama performansının daha yavaş olmasına 
yol açabilir.

Güvenlikli bulutumuzdan/bulutumuza gönderilen verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya çaba göstersek de, ağınızı güvenlikli hale 
getirmek ve bu korumanın uygun olmasını ve idame ettirilmesini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Ağınızı virüs girişinden, yetkisiz 
kullanımdan, değişimden, suistimalden ve ifşadan korumak için tüm uygun araçları (antivirüs yazılımı, güvenlik yamaları, güvenlik duvarı) 
kullanmanız önerilir.

Dizileme Ön Koşulları
• Illumina® dizileme cihazının kullanılması zorunludur
• Optimum ortalama derinlik 45x
• Optimum ortalama insersiyon boyutu 300 ila 500 bp
• Eşlenmiş uç okumaları en az 150b (2x150b)
• Dizileme kalitesi bazların %70'inden fazlası için ≥Q30 Phred skoru

Illumina cihazında dizileme tavsiyeleri Çevrimiçi Yardım'da şunu arayın: Wet lab procedure.

bioMérieux Data Analytics Platformu
bioMérieux Data Analytics platformu web portalı, BIOMÉRIEUX EPISEQ® CS uygulamasını barındırır. Tümleşik uygulamalar için Kullanıcı 
yönetimi ve Kredi yönetimi işlevlerini destekler.

User Management
BIOMÉRIEUX EPISEQ® CS, uygulamaya ve alttaki verilere erişim seviyesini belirleyen kullanıcı rollerini destekler. Kurum yöneticileri, 
kurumlarındaki kullanıcıları yönetebilir. Ayrıca, kullanıcı davet edebilir veya kaldırabilir ve uygulamalar yükleyebilir, yeniden adlandırabilir ve 
kaldırabilirler. Kullanıcı rolleri, çeşitli ayrıcalıklara karşılık gelir ve kullanıcı gruplarıyla ilişkilendirilebilir.
Kullanıcı gruplarına kullanıcılar atayarak yöneticiler, bir kullanıcının bioMérieux Data Analytics platformunda ya da uygulamalarında yapabileceği 
işlemleri, yani kullanıcı izinlerini belirleyebilir. 

Kullanıcı Desteği
episeq_support@biomerieux.com e-posta adresinden ya da uygulama içerisinden Yardım merkezi aracılığıyla e-posta göndererek müşteri 
destek birimiyle irtibat kurun.

Kullanıcı Dokümantasyonu
Bu kılavuza ek olarak, gezinme çubuğundaki Yardım merkezi simgesine (   ) tıklanarak kullanma talimatlarına erişilebilir. Yardım merkezi, 
uygulamada size rehberlik edecek bilgilerin yer aldığı Topics (Konular) ve Documentation (Dokümantasyon) sekmelerinden oluşur.

Kredi Planı ve Veri Saklama Süresi
Şu anda iki kredi planı sunulmaktadır: Kullanım Başına Ödeme ve Abonelik. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.
Veriler, Kullanım Başına Ödeme planını seçtiğinizde 15 gün veya abonelik planını seçtiğinizde bir yıl ve mevcut verilerin uzun süreli depolama 
planını tercih ederseniz daha uzun süreyle depolanır.

Kredi
Uygulamayı kullanmadan önce, suş analizlerinde kullanmak için kredi satın almanız gerekir; bir örnek yüklemesi bir kredi gerektirir. Kredi satın 
aldıktan sonra, uygulamaya girmeniz için bir kupon kodu gönderilir.

Kupon Kodu
Kupon kodu, satın alınan kredileri (veya kredi planını) sistemde etkinleştirmek için gerekli olan karakter dizisidir. Sipariş onaylandıktan sonra, 
kupon kodu bioMérieux satış temsilciniz tarafından iletilir.



SINIRLI GARANTİ

BIOMÉRIEUX EPISEQ® CS Kullanım Koşullarında açıkça ortaya konan durumlar dışında ve yasalar uyarınca izin 
verilen azami düzeyde BIOMÉRIEUX, BIOMÉRIEUX EPISEQ® CS Çözümü ya da BIOMÉRIEUX EPISEQ® CS 
Çözümü aracılığıyla sağlanan herhangi bir hizmetle ilgili olarak, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, ihlal 
durumunun olmamasıyla ilgili herhangi bir zımni garanti ya da performans, işlem, kullanım ya da ticaret sürecinden 
kaynaklanan herhangi bir zımni garanti dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, açık, zımni ya da yasal hiçbir 
garanti verilmez.

FİKRİ MÜLKİYET

BIOMÉRIEUX, BIOMÉRIEUX logosu, APPLIED MATHS ve BIOMÉRIEUX EPISEQ, bioMérieux, iştirakleri veya 
bağlı şirketlerinden birine ait kullanılan, bekleyen ve/veya tescilli ticari markalardır.
Herhangi bir diğer ad veya ticari marka ilgili sahibinin mülkiyetindedir.

KULLANIM AMACI VE HEDEF KULLANICILAR

BIOMÉRIEUX EPISEQ® CS yazılım uygulaması, kullanıcıların genomik düzeyde bir bakteriyel suş dizisini karakterize 
etmesini ve bunların epidemiyolojik anlamını araştırmasını sağlar.

BIOMÉRIEUX EPISEQ® CS yazılımı uygulaması, mikrobiyoloji alanında eğitim almış ve bakteriyel suşların 
epidemiyolojik analizlerine aşina olan laboratuvar uzmanları tarafından, yalnızca web tabanlı olduğundan kişisel 
güvenlik endişesi olmadan kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

KULLANIM KISITLAMALARI

BIOMÉRIEUX EPISEQ® CS yazılım uygulaması tanı amaçlı kullanım için değildir.

YASAL HUSUSLAR

bioMérieux S.A. • 69280 Marcy l’Étoile • Fransa • Tel.: + 33 (0)4 78 87 20 00 • Faks: +33 (0)4 78 87 20 90 
www.biomerieux.com • www.biomerieux-episeq.com


