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Ohjelmistoversiot: Origin Server 1.1

KIRJAUTUMINEN
• Avaa selain.
• Kirjoita Origin Server -URL-osoite. Vakio-osoite on
muotoa:
https://<FQDN-palvelin>.<sairaalan_toimialue>
esim. https://iplannet.childrenshope.org.
• Kirjoita Login-välilehdelle kirjautumistietosi ja napsauta
LOG IN -kuvaketta.

HUOMAUTUS: jos haluat nähdä muita ohjeita, paina
Origin Server Connection Portal -näytön yläreunassa
olevaa Help-painiketta.
KÄYNNISTÄ ORIGIN SERVER
• Käynnistä Origin Server napsauttamalla soveltuvaa
sovelluksen painiketta Applications-välilehdessä.
• Suorita tarvittavat leikkausta edeltävät suunnittelutoimet.

TIETOJEN VIEMINEN
• Vie suunnitelman tiedot valitsemalla Export.
• Odota, kunnes tiedot on siirretty.

Viemisen voi suorittaa kaikilla selaimilla ja
yhteystyypeillä. Huomaa kuitenkin:
• USB-viennit on suoritettava Internet Explorer -selaimella
ActiveX-tilassa.
• Muilla selaimilla RDP-yhteyttä käytettäessä USB-asema
on kytkettävä ennen yhteyden avaamista.
• Vieminen HTML5-yhteydellä on mahdollista vain,
jos etukäteen määritetty verkkokansio on valittuna.

POISTU ORIGIN SERVERISTÄ
• Valitse sovelluksesta Done, kun olet valmis.
• Suunnittelutietoja voi nyt käyttää potilaan hoidossa.
• Valitse Exit.
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ALOITA ISTUNNON JAKAMINEN
• Valitse Applications-välilehdellä Session Sharing.
Näyttöön tulee Session Sharing -valintaikkuna, jossa
näkyvät kaikki aktiiviset istunnot.

LIITY ISTUNTOON
• Valitse vaadittava istunto ja napsauta Join Session
-painiketta.
• Hyväksy istunto, kun se tulee näkyviin.

HUOMAUTUS: nyt sekä istunnon omistaja että
vieraileva käyttäjä voivat käyttää ohjelman kaikkia
ominaisuuksia ja nähdä kaikki toisen käyttäjän
suorittamat vaiheet.

POISTU ISTUNNOSTA
• Voit poistua jaetusta istunnosta napsauttamalla näytön
oikeassa alakulmassa olevaa Disconnect-painiketta.

HUOMAUTUS: kun katkaiset yhteyden, sovellus jää
käyntiin eikä sulkeudu.
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KIRJAUTUMINEN
• Avaa HTML5-yhteensopiva selain.
• Navigoi taulutietokoneen verkkoselaimella Origin
Server -palvelimeen. Vakio-osoite on muotoa:
https://<FQDN-palvelin>.<sairaalan_toimialue>
esim. https://iplannet.childrenshope.org.
• Kirjoita Login-välilehdelle kirjautumistietosi ja napsauta
LOG IN -kuvaketta.

HUOMAUTUS: palvelimen käytön on oltava langatonta.
HUOMAUTUS: Brainlab suosittelee Safarin
käyttämistä.
SOVELLUKSEN VALITSEMINEN
• Käynnistä esim. Brainlab Elements iPad.
• Käynnistä sovellus napsauttamalla soveltuvaa
sovelluksen painiketta Applications-välilehdessä.
• Suorita tarvittavat leikkausta edeltävät suunnittelutoimet.

HUOMAUTUS: älä käytä taulutietokoneita diagnostisiin
tarkoituksiin. Käytä taulutietokoneita vain tietolähteenä.

LISÄÄ ALOITUSNÄYTTÖÖN – VAIHE 1
a

• Valitse valikkokuvake a.
Valikko avataan.
• Valitse Lisää aloitusnäyttöön -kuvake s.

HUOMAUTUS: Origin Server -sovellusta on
suositeltavaa tarkastella koko näytön tilassa. Varmista,
että Origin Server avautuu aina koko näytön tilassa,
lisäämällä palvelimen URL-osoite aloitusnäyttöön.
s

LISÄÄ ALOITUSNÄYTTÖÖN – VAIHE 2
• Valitse valintaikkunasta Lisää.
Kuvake lisätään aloitusnäyttöön.
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KÄYNNISTÄ ORIGIN SERVER
• Käynnistä Origin Server valitsemalla luomasi kuvake
aloitusnäytössä.

TARKASTELEMINEN
• On suositeltavaa käyttää koko näytön näkymää
tukevaa selainta.

HUOMAUTUS: tarkka tarkastelutoiminto määräytyy
selaimen mukaan, eikä valittu sovellus ehkä aina
vastaa täysin näytön kokoa.
HUOMAUTUS: älä navigoi edestakaisin leikkausta
suunniteltaessa.

NÄPPÄIMISTÖN KÄYTTÄMINEN
• Aktivoi näppäimistö valitsemalla kuvakevalikosta
näppäimistökuvake.

HUOMAUTUS: tarkka toiminto määräytyy selaimen
mukaan.
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