ORIGIN SERVER GEBRUIKEN
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Softwareversies: Origin Server 1.1
INLOGGEN
• Open de browser.
• Voer de Origin Server-URL in. Standaard toegang volgt dit
formaat:
https://<FQDN-server>.<ziekenhuisdomein>
bijv. https://iplannet.childrenshope.org.
• Vul uw aanmeldgegevens in, in het tabblad Login en klik op
LOG IN.

OPMERKING. Voor toegang tot aanvullende documentatie
drukt u op Help bovenaan het Origin Server Connection
Portal.

ORIGIN SERVER STARTEN
• Start Origin Server door op de juiste applicatietoets in het
tabblad Applications te klikken.
• Voer de benodigde preoperatieve planning uit.

GEGEVENS EXPORTEREN
• Selecteer Export om uw geplande gegevens te exporteren.
• Wacht tot de gegevensoverdracht is geslaagd.

Alle browsers en verbindingstypen kunnen exports uitvoeren.
Echter:
• USB-exports moeten worden uitgevoerd met behulp van
Internet Explorer in ActiveX-modus.
• Voor alle andere browsers die gebruikmaken van de
RDP-modus, moet een USB-stick worden ingestoken voordat
de verbinding tot stand wordt gebracht.
• Exporteren met behulp van HTML5 is mogelijk maar alleen
wanneer een vooraf geconfigureerde netwerkmap geselecteerd
wordt.

ORIGIN SERVER AFSLUITEN
• Wanneer u gereed bent, drukt u in de applicatie op Done.
• De geplande gegevens kunnen nu worden gebruikt voor de
behandeling van de patiënt.
• Selecteer Exit.
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Opmerking. Deze handleiding is geen vervanging voor de gebruikershandleidingen.
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Opmerking. Deze handleiding is geen vervanging voor de gebruikershandleidingen.

SESSIE DELEN INSCHAKELEN
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Softwareversies: Origin Server 1.1
SESSIE DELEN STARTEN
• Klik in het tabblad Applications op Session Sharing.
Het dialoogvenster Session Sharing met alle actieve sessies
wordt geopend.

SESSIE SAMENVOEGEN
• Selecteer de gewenste sessie en klik op Join Session.
• Accepteer de sessie wanneer daarom wordt gevraagd.

OPMERKING. Zowel de eigenaar van de sessie als de
gastgebruiker kunnen nu de volledige functionaliteit van
de software gebruiken en zien welke stappen de andere
gebruiker uitvoert.

DE SESSIE LOSKOPPELEN
• Klik op Disconnect rechtsonder in het scherm om de gedeelde
sessie te verlaten.

OPMERKING. Bij het loskoppelen blijft de applicatie actief
en wordt deze niet afgesloten.
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Opmerking. Deze handleiding is geen vervanging voor de gebruikershandleidingen.
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Opmerking. Deze handleiding is geen vervanging voor de gebruikershandleidingen.

ORIGIN SERVER OP TABLETS
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Softwareversies: Origin Server 1.1
INLOGGEN
• Open uw HTML5 compatibele browser.
• Navigeer naar Origin Server met de webbrowser op de tablet.
Standaard toegang volgt dit formaat:
https://<FQDN-server>.<ziekenhuisdomein>
bijv. https://iplannet.childrenshope.org.
• Vul uw aanmeldgegevens in, in het tabblad Login en klik op
LOG IN.

OPMERKING. U heeft draadloze toegang tot de server nodig.
OPMERKING. Brainlab adviseert het gebruik van Safari.

SELECTEER DE APPLICATIE
• Start bijv. Brainlab Elements iPad.
• Start een applicatie door op de juiste applicatie in het tabblad
Applications te klikken.
• Voer de benodigde preoperatieve planning uit.

OPMERKING. Gebruik tablets niet voor diagnostische
doeleinden. Gebruik tablets alleen voor informatie.

TOEVOEGEN AAN HET HOOFDSCHERM - STAP 1

a

• Selecteer het menupictogram a.
Het menu wordt geopend.
• Selecteer het pictogram Toevoegen aan het hoofdscherm s.

OPMERKING. Voor geoptimaliseerde weergave wordt het
aanbevolen om Origin Server in volledige schermmodus
te bekijken. Voeg de server-URL toe aan het hoofdscherm
om ervoor te zorgen dat Origin Server iedere keer wordt
geopend in volledige schermmodus.

s

TOEVOEGEN AAN HET HOOFDSCHERM - STAP 2
• Selecteer Toevoegen in het dialoogvenster.
Er wordt een pictogram toegevoegd aan uw hoofdscherm.
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Opmerking. Deze handleiding is geen vervanging voor de gebruikershandleidingen.

ORIGIN SERVER STARTEN
• Start Origin Server door het pictogram dat u heeft gecreëerd
op het hoofdscherm te selecteren.

BEKIJKEN
• Het gebruik van een geschikte browser voor een volledig
scherm wordt aanbevolen.

OPMERKING. Exacte weergavefunctionaliteit is afhankelijk
van de browser en de gekozen applicatie past mogelijk niet
altijd precies in het formaat van het scherm.
OPMERKING. Navigeer tijdens de operatieplanning niet
heen en weer.

HET TOETSENBORD ACTIVEREN
• Activeer het toetsenbord door het toetsenbordpictogram te
selecteren in het overlay-menu.

OPMERKING. Exacte functionaliteit is afhankelijk van de
browser.
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