SÅDAN BRUGER DU ORIGIN SERVER
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Softwareversioner: Origin Server 1.1

LOG PÅ
• Åbn din browser.
• Indtast URL-adressen for Origin Server. Standard adgang
følger dette format:
https://<FQDNserver>.<hospitaldomæne>
f.eks., https://iplannet.childrenshope.org.
• Indtast dine logindetaljer i Login-fanen, og klik på LOG IN.

BEMÆRK: Hvis du vil have adgang til yderligere
dokumentation, skal du trykke på knappen Help øverst
i Origin Server Connection Portal.

START ORIGIN SERVER
• Start Origin Server ved at klikke på den relevante
programknap under fanen Applications.
• Foretag den relevante præoperative planlægning.

EKSPORT AF DATA
• Klik på Export for at eksportere dine planlagte data.
• Vent på, at dataene overføres.
Eksporten kan udføres med alle browsere og
forbindelsestyper. Det gælder dog:
• Eksport via USB skal udføres med Internet Explorer
i ActiveX-tilstand.
• For alle andre browsere, der bruger RDP-tilstand,
skal der tilsluttes et USB-flashdrev, inden der oprettes
forbindelse.
• Det er muligt at eksportere med HTML5, men kun hvis
der er forudkonfigureret en netværksmappe.
AFSLUT ORIGIN SERVER
• Vælg Done i programmet, når du er færdig.
• Dine planlagte data kan nu anvendes til patientbehandling.
• Vælg Exit.

Side 1 af 6

Bemærk: Denne vejledning kan ikke erstatte brugervejledningerne.
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Bemærk: Denne vejledning kan ikke erstatte brugervejledningerne.

AKTIVER SESSIONSDELING
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START SESSIONSDELING
• Klik på Session Sharing under fanen Applications.
Dialogboksen Session Sharing åbnes og viser en liste
over alle aktive sessioner.

DELTAG I SESSION
• Vælg den ønskede session, og klik på Join Session.
• Accepter sessionen, når du bliver bedt om det.

BEMÆRK: Både sessionsejeren og gæstebrugeren kan
nu anvende softwarens fulde funktionalitet og se alle trin,
som den anden bruger udfører.

AFBRYD SESSION
• Når du vil forlade den delte session, skal du klikke
på Disconnect nederst til højre på skærmen.

BEMÆRK: Når du afbryder forbindelsen, kører
programmet stadig. Det lukkes ikke.
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Bemærk: Denne vejledning kan ikke erstatte brugervejledningerne.
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Bemærk: Denne vejledning kan ikke erstatte brugervejledningerne.

ORIGIN SERVER MED TABLETS
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LOG PÅ
• Åbn din HTML5-kompatible browser.
• Naviger til Origin Server via webbrowseren
på tablet-enheden. Standard adgang følger dette format:
https://<FQDNserver>.<hospitaldomæne>
f.eks., https://iplannet.childrenshope.org.
• Indtast dine logindetaljer i Login-fanen, og klik på LOG IN.

BEMÆRK: Der kræves trådløs adgang til serveren.
BEMÆRK: Brainlab anbefaler, at du bruger Safari.

VÆLG PROGRAM
• Start f.eks. Brainlab Elements iPad.
• Start et program ved at klikke på det relevante program
under fanen Applications.
• Foretag den relevante præoperative planlægning.

BEMÆRK: Brug ikke tablets til diagnosticeringsrelaterede
formål. Brug kun tablets til informationsrelaterede formål.

TILFØJ TIL STARTSKÆRM - TRIN 1

a

• Vælg menuikonet a.
Menuen åbnes.
• Vælg ikonet Tilføj til startskærm s.

BEMÆRK: Det anbefales at benytte Origin Server i fuld
skærm for at få den optimale visning. Hvis du tilføjer
serverens URL-adresse til startskærmen sikrer du,
at Origin Server åbner i fuld skærm, hver gang
den åbnes.

s

TILFØJ TIL STARTSKÆRM - TRIN 2
• Vælg Tilføj fra dialogen.
Der tilføjes et ikon til din startskærm.
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Bemærk: Denne vejledning kan ikke erstatte brugervejledningerne.

START ORIGIN SERVER
• Start Origin Server ved at vælge det ikon, du oprettede
på startskærmen.

VISNING
• Det anbefales at bruge en browser, der kan køre
i fuldskærmstilstand.

BEMÆRK: Den præcise visningsfunktionalitet
er afhængig af browseren, og den valgte applikation
passer muligvis ikke altid nøjagtigt til skærmens størrelse.
BEMÆRK: Du må ikke navigere tilbage og fremad under
kirurgiplanlægning.

AKTIVÉR TASTATURET
• Aktivér tastaturet ved at vælge tastaturikonet fra
skabelonmenuen.

BEMÆRK: Den præcise funktionalitet er afhængig
af browseren.
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