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Introdução

Com exigência aumentada em relação à integridade de dados, uma revisão dos mais importantes 

casos de uso do recurso Automated Compliance Engine (ACE) Agilent é apresentada abaixo. 

A integridade de dados neste contexto se refere a quem, quais e onde os dados foram usados 

na geração de um relatório de qualifi cação de equipamentos (EQR). Este documento revisa 

as maneiras possíveis de instalar o ACE ao entregar serviços de conformidade. As opções 

são listadas com os modelos de integridade de dados mais fortes primeiro. Os primeiros dois 

são os métodos preferidos e devem ser usados sempre que a situação de entrega permitir. 

As opções restantes serão somente empregadas quando as duas primeiras não puderem 

ser satisfeitas e o cliente ainda estaria melhor servido benefi ciando-se da proteção que 

o ACE fornece e não recorrendo ao papel ou outras opções manuais. 

Defi nição dos casos de uso

Dependendo das opções de implementação e instalação do software, há três principais 

casos de utilização do Automated Compliance Engine (ACE) Agilent, como segue:

1. ACE distribuído na rede (NDA), onde o ACE é instalado em um nó da rede na infraestrutura 

da LAN do laboratório. – Esse modelo exige a colaboração com o cliente para carregar 

o ACE atrás do fi rewall. Os locais dos dados são capturados no EQR removendo, 

assim, preocupações em relação ao fl uxo de trabalho de dados na entrega.

2. Unidade USB rotatória dedicada, onde o ACE reside em uma unidade independente 

que pode ser acionada de outros PCs, como do laptop do FSE ou do controlador do sistema 

(onde o CDS reside). Como a unidade USB rotatória é conectada ao CDS, essa alternativa 

à opção 1 é uma abordagem igualmente válida. Esse tem sido o método de entrega 

mais frequente para a maioria das situações. Os dados são importados diretamente 

na ferramenta de gerenciamento de dados no ACE, capturando assim o caminho de dados 

real no relatório, o que acaba com preocupações sobre a rastreabilidade dos dados.

3. Laptop portátil de serviço, através do qual o software ACE é instalado no computador 

portátil do FSE. A instalação no laptop do engenheiro de serviço é feita para aqueles 

clientes que não permitem acesso à porta USB do CDS ou querem o ACE instalado 

na rede do cliente (opções 1 e 2 acima) – não é preferido pela Agilent devido aos aspectos 

de integridade de dados, mas pode ser a única opção disponível. Exige pré-aprovação 

do cliente para esclarecer dúvidas futuras sobre a integridade dos dados.
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Entrada de dados manual vs. automatizada.

Em todos os casos de uso, deve ser possível acessar os arquivos 

de dados brutos gerados pelo instrumento durante o processo 

de teste – seja usando diretamente a conexão entre os nós da rede 

(ou com o servidor), ou indiretamente através do armazenamento 

temporário em um local de transferência. Os arquivos de dados 

brutos serão subsequentemente usados pelo ACE para produzir 

os dados de conformidade incluídos no EQR. Em relação a isso, 

uma variação ao esquema também é possível, através da qual 

os dados de conformidade são gerados pelo CDS e não pelo ACE 

e, então, transcritos manualmente no ACE para a preparação 

do EQR. Isso chama-se Entrada de dados manual, também 

não preferida como no número 3, mas uma opção de entrega 

de conformidade genérica para situações de caso complicadas, 

para as quais nenhuma outra solução existe (como software 

ou hardware especial solicitado pelo cliente sendo usado para 

coletar os dados de conformidade). Como acima, isso exige 

pré-aprovação do cliente para esclarecer dúvidas posteriores 

sobre a integridade dos dados

Os casos de uso recomendados em detalhes.

A escolha do Caso de uso para a entrega de serviço deve ser feita 

de acordo com a integridade dos dados do laboratório e requisitos 

processuais gerais. As seguintes alegações resumem os aspectos 

mais importantes das opções preferidas listadas acima:

• Uma unidade USB rotatória é capaz de executar o software ACE 

inteiramente fora da unidade rotatória, não deixando qualquer rastro 

no computador central. Portanto, pode ser conectado diretamente 

ao controlador do sistema (onde o CDS reside) sem qualquer 

alteração do status de qualifi cação do sistema. Como alternativa, 

a unidade rotatória pode ser acionada por outro PC central 

na mesma rede para obter-se um nível adicional de proteção 

topológica. Para garantia adicional, a unidade USB pode residir 

permanentemente nas instalações da empresa, sendo utilizada 

pelo FSE Agilent no momento da entrega do serviço.

• Instalar o ACE em um nó separado (também conhecido como 

o PC central) na mesma rede do controlador do sistema oferece um 

nível equivalente de rastreabilidade de dados, como se a instalação 

fosse feita fi sicamente no próprio controlador do sistema. Com essa 

disposição, tanto o controlador do sistema (onde o CDS reside) 

quanto o PC central do ACE são identifi cados e vistos pelo servidor, 

estão sujeitos aos mesmos controles de acesso de dados e políticas 

gerais de IT. A trilha de auditoria no CDS gravará os movimentos 

dos dados entre os nós ou o cliente/servidor quando concluído, e os 

recursos de rastreabilidade de dados no ACE identifi carão o diretório 

de processamento também no mesmo cluster e, portanto, garantindo 

a rastreabilidade dos dados de ponta a ponta.



Figura 1. Diagrama conceitual do ACE distribuído na rede mostrando o PC Node ACE com vários Virtual Viewers

Como o ACE distribuído na rede funciona?

O ACE distribuído na rede é instalado em um PC central com uma 

unidade separada/particionada. Durante o processo de instalação, 

dois serviços são confi gurados no sistema operacional, um para 

segurança e o segundo como um cão de guarda. O PC do ACE fi ca 

na rede como uma unidade compartilhada. Os engenheiros acessam 

o ACE através da unidade em rede que não precisa ser instalada 

nos PC's do ACE Virtual Viewer. 

Para os engenheiros acessarem o software ACE, eles precisam do 

logon da unidade (senha do Windows NT, com privilégios de usuário 

com poder mínimo) e uma conta pessoal do ACE que é adicionada 

através da ferramenta de licença no ACE com sua senha exclusiva.

Se os dados precisarem ser exportados do Sistema de dados de 

cromatografi a (CDS), uma unidade compartilhada deve também estar 

disponível para armazenar e permitir acesso para que os dados sejam 

processados pelo software ACE.

A qualquer momento, a aplicação do ACE pode lidar com até cinco 

ACE Virtual Viewers, executando três sessões de qualifi cação cada. 

Todos os outros recursos e procedimentos são os mesmos 

do ACE instalado em uma unidade USB, não é necessário 

treinamento adicional.
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Requisitos do ACE distribuídos na rede. 

O ACE deve ser instalado em um PC central com uma unidade 

separada, diferente daquela do sistema operacional (O.S). 

Os requisitos de instalação são:

• 500 GB de tamanho 

• Formato NTFS 

• Anexado a uma rede que deve ser acessível pelos clientes. 

• O usuário deve ter privilégios de administração local para instalação.

Privilégios operacionais para executar o software ACE:

• O Node PC ACE (onde o ACE está instalado) exige um usuário 

com permissões com um mínimo de privilégios de usuário 

com poder atribuídos à unidade compartilhada.

• Um máximo de 5 usuários pode acessar o NDA a qualquer 

momento, com até 3 sessões abertas por usuário.

Requisitos de fi rewall: exige uma exceção para as portas 

11121-11141, no nó do ACE, clientes e em switches/Smart Hubs 

a serem abertos na rede.


