COMO USAR O ORIGIN SERVER
...............................................................................................................................................................................................................................................

Versões de Software: Origin Server 1.1
LOGIN
• Abra o navegador.
• Digite o endereço (URL) do Origin Server. O acesso
padrão segue este formato:
https://<servidorFQDN>.<domíniodohospital>
por exemplo, https://iplannet.childrenshope.org.
• Na aba Login, digite suas credenciais e clique em LOG IN.
OBSERVAÇÃO: para ter acesso a documentos
adicionais, pressione o botão Help localizado na parte
superior do Origin Server Connection Portal.

INICIAR O ORIGIN SERVER
• Inicie o Origin Server, clicando no botão de aplicativo
correspondente na aba Applications.
• Realize o planejamento pré-operatório apropriado.

EXPORTAR DADOS
• Selecione Export para exportar os dados do planejamento.
• Aguarde a conclusão da transferência de dados.
As exportações podem ser realizadas em todos os
navegadores e tipos de conexão. Todavia:
• Exportações para dispositivos USB devem ser realizadas
com o Internet Explorer no modo ActiveX.
• Para todos os outros navegadores que usam o modo RDP,
a unidade flash USB deve ser inserida antes que a conexão
seja estabelecida.
• Para exportar dados usando HTML5 é necessário selecionar
uma pasta da rede que tenha sido pré-configurada.
SAIR DO ORIGIN SERVER
• Quando terminar, selecione Done no aplicativo.
• Os dados planejados podem ser usados no tratamento do
paciente.
• Selecione Exit.
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ATIVAR O COMPARTILHAMENTO DE SESSÃO
...............................................................................................................................................................................................................................................

Versões de Software: Origin Server 1.1
INICIAR O COMPARTILHAMENTO DE SESSÃO
• Na aba Applications, clique em Session Sharing.
A janela de diálogo Session Sharing é exibida, listando
todas as sessões ativas.

COMPARTILHAR SESSÃO
• Selecione a sessão desejada e clique em Join Session.
• Aceite a sessão, de acordo com as instruções.
OBSERVAÇÃO: tanto o proprietário da sessão quanto
o usuário convidado passam a ter acesso a todas as
funcionalidades do software e podem ver todas as
etapas realizadas pelo outro usuário.

DESCONECTAR A SESSÃO
• Para sair da sessão compartilhada, clique no botão
Disconnect, no canto inferior direito da tela.
OBSERVAÇÃO: quando você se desconecta da sessão,
o aplicativo continua funcionando e permanece aberto.
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ORIGIN SERVER COM TABLETS
...............................................................................................................................................................................................................................................

Versões de Software: Origin Server 1.1
LOGIN
• Abra um navegador compatível com HTML5.
• Navegue até o Origin Server, usando o navegador do
tablet. O acesso padrão segue este formato:
https://<servidorFQDN>.<domíniodohospital>
por exemplo, https://iplannet.childrenshope.org.
• Na aba Login, digite suas credenciais e clique em LOG IN.

OBSERVAÇÃO: é necessário ter acesso sem fio ao
servidor.
OBSERVAÇÃO: a Brainlab recomenda o uso do
navegador Safari.
SELECIONAR O APLICATIVO
• Inicie, por exemplo, o aplicativo Brainlab Elements iPad.
• Inicie um aplicativo, clicando no botão de aplicativo
correspondente na aba Applications.
• Realize o planejamento pré-operatório apropriado.
OBSERVAÇÃO: não use tablets para propósitos de
diagnóstico. Use tablets exclusivamente para informação.

a

ADICIONAR À TELA INICIAL - ETAPA 1
• Selecione o ícone de menu a.
O menu é apresentado na tela.
• Selecione o ícone Adicionar à Tela Inicial s.
OBSERVAÇÃO: para otimização da visualização,
é recomendável usar o Origin Server no modo de tela
cheia. Adicione a URL do servidor à tela inicial, para
assegurar que o Origin Server sempre seja aberto no
modo de tela cheia.

s

ADICIONAR À TELA INICIAL - ETAPA 2
• Selecione Adicionar na janela de diálogo.
Um ícone é adicionado à sua tela inicial.
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INICIAR O ORIGIN SERVER
• Inicie o Origin Server, selecionado o ícone que foi criado
na tela inicial.

VISUALIZAÇÃO
• É recomendável usar navegadores com capacidade de
exibição em tela cheia.
OBSERVAÇÃO: a exatidão da funcionalidade de
visualização depende do navegador e o aplicativo
selecionado pode não caber exatamente no tamanho da
tela.
OBSERVAÇÃO: não navegue para frente e para trás
durante o planejamento de cirurgia.

ATIVAR O TECLADO
• Para ativar o teclado, selecione o ícone de teclado no
menu sobreposto.
OBSERVAÇÃO: a exatidão da funcionalidade depende
do navegador.
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