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Verze programu: Origin Server 1.1

PŘIHLÁŠENÍ
• Otevřete prohlížeč.
• Zadejte adresu URL serveru Origin Server. Standardní přístup
má tento formát:
https://<FQDNserveru>.<domenanemocnice>
např. https://iplannet.childrenshope.org.
• Na kartě Login zadejte svoje přihlašovací údaje a klikněte
na tlačítko LOG IN.

POZNÁMKA. Pro další nápovědu stiskněte tlačítko Help
v horní části okna Origin Server Connection Portal.

SPUŠTĚNÍ SERVERU ORIGIN SERVER
• Origin Server spustíte kliknutím na příslušné tlačítko aplikace
na kartě Applications.
• Proveďte příslušné předoperační plánování.

EXPORT DAT
• Pokud chcete exportovat naplánovaná data, vyberte položku
Export.
• Počkejte na úspěšné dokončení přenosu dat.

Exporty lze provádět pomocí všech prohlížečů a typů
připojení, avšak:
• Exporty USB se musí provádět pomocí aplikace Internet
Explorer v režimu ActiveX.
• U všech ostatních prohlížečů, které používají režim RDP,
se před navázáním připojení musí do počítače zasunout
USB flash disk.
• Export pomocí HTML5 je možný, ale pouze když je vybrána
nakonfigurovaná síťová složka.

UKONČENÍ SERVERU ORIGIN SERVER
• Až dokončíte práci, vyberte v aplikaci možnost Done.
• Naplánovaná data lze nyní použít k léčbě pacienta.
• Vyberte položku Exit.
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POVOLENÍ SDÍLENÍ RELACE
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SPUŠTĚNÍ SDÍLENÍ RELACE
• Klikněte na tlačítko Session Sharing na kartě Applications.
Otevře se dialogové okno Session Sharing, v němž jsou
uvedeny všechny aktivní relace.

PŘIPOJENÍ K RELACI
• Vyberte požadovanou relaci a klikněte na tlačítko Join Session.
• Potvrďte relaci podle výzvy.

POZNÁMKA. Nyní může využívat všechny funkce programu
a sledovat všechny kroky provedené druhým uživatelem
vlastník relace i host.

ODPOJENÍ OD RELACE
• Pokud chcete sdílenou relaci opustit, klikněte na tlačítko
Disconnect v pravém dolním rohu obrazovky.

POZNÁMKA. Když se odpojíte, aplikace se neukončí
a poběží dále.
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ORIGIN SERVER S TABLETY
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PŘIHLÁŠENÍ
• Otevřete prohlížeč kompatibilní s HTML5.
• Přejděte na Origin Server pomocí webového prohlížeče
v tabletu. Standardní přístup má tento formát:
https://<FQDNserveru>.<domenanemocnice>
např. https://iplannet.childrenshope.org.
• Na kartě Login zadejte svoje přihlašovací údaje a klikněte
na tlačítko LOG IN.

POZNÁMKA. Je vyžadován bezdrátový přístup k serveru.
POZNÁMKA. Společnost Brainlab doporučuje použití
aplikace Safari.

VÝBĚR APLIKACE
• Spusťte například Brainlab Elements iPad.
• Aplikaci spustíte kliknutím na příslušnou položku na kartě
Applications.
• Proveďte příslušné předoperační plánování.

POZNÁMKA. Tablety nepoužívejte pro účely stanovení
diagnózy. Používejte je pouze jako informační.

PŘIDÁNÍ NA VÝCHOZÍ OBRAZOVKU - KROK 1

a

• Vyberte ikonu nabídky a.
Otevře se nabídka.
• Vyberte ikonu Přidat na výchozí obrazovku s.

POZNÁMKA. Pro optimalizované zobrazení se doporučuje
zobrazit Origin Server v režimu celé obrazovky. Přidáním
adresy URL serveru na výchozí obrazovku zajistíte, že se
Origin Server pokaždé otevře v režimu celé obrazovky.

s

PŘIDÁNÍ NA VÝCHOZÍ OBRAZOVKU - KROK 2
• V dialogovém okně vyberte položku Přidat.
Na vaší výchozí obrazovce přibude ikona.
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SPUŠTĚNÍ SERVERU ORIGIN SERVER
• Origin Server spustíte výběrem ikony, kterou jste vytvořili
na výchozí obrazovce.

ZOBRAZENÍ
• Doporučuje se používat prohlížeče, které umožňují zobrazení
přes celou obrazovku.

POZNÁMKA. Přesný rozsah funkcí zobrazování závisí
na prohlížeči a vybraná aplikace se nemusí vždy přesně
shodovat s velikostí obrazovky.
POZNÁMKA. Během plánování operace nepřecházejte zpět
a vpřed.

AKTIVACE KLÁVESNICE
• Klávesnici aktivujte výběrem ikony klávesnice v překryvné
nabídce.

POZNÁMKA. Přesný rozsah funkcí závisí na prohlížeči.
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