CUM SĂ UTILIZAȚI ORIGIN SERVER
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Versiuni software: Origin Server 3.0

CONECTAREA LA ORIGIN SERVER
• Deschideți-vă browserul.
• Introduceți URL-ul Origin Server.
- Accesul standard respectă acest format:
https://<serverFQDN>.<domeniuspital>
• Introduceți-vă detaliile de autentificare în câmpurile
furnizate și apoi selectați LOGIN.

ACCESAREA APLICAȚIILOR
• Selectați butonul relevant (de ex., Brainlab Elements)
pentru a porni o aplicație.
• Aplicațiile pot fi HTML5 sau RDP (Conexiune Desktop la
distanță).
• Efectuați planificarea preoperatorie relevantă în
aplicația deschisă.

OPȚIUNILE CLIENT CHECK
• Vizualizați informațiile despre sistemul dvs.
și conexiunea acestuia și valorile recomandate.
• Accesați Resources, cum ar fi Ghidurile de utilizare
relevante.
• Descărcați setările optimizate pentru rețeaua intranet și
internet.
• Contactați departamentul de asistență clienți al
Brainlab.

DECONECTAREA DE LA ORIGIN SERVER
• Când ați încheiat activitatea, selectați Done din
aplicație.
• Acum puteți folosi datele dvs. planificate pentru
tratamentul pacientului.
• Când ați încheiat utilizarea Origin Server, selectați
butonul de deconectare de pe pagina de pornire a
Origin Server.
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ACTIVAȚI FUNCȚIA SESSION SHARING
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INIȚIEREA SESSION SHARING
• Selectați Session Sharing de pe pagina de pornire.
Se deschide fereastra de dialog Session Sharing care
prezintă toate sesiunile active.

ÎNSCRIEREA LA O SESIUNE
• Selectați sesiunea necesară și faceți clic pe Join
Session.
• Acceptați sesiunea după cum vi se solicită.

NOTĂ: Puteți să vă înscrieți numai la sesiunile RDP.
NOTĂ: Atât autorul sesiunii, cât și utilizatorul oaspete
pot utiliza acum funcțiile integrale ale software-ului și
pot vedea toți pașii efectuați de către celălalt utilizator.

DECONECTAREA DE LA O SESIUNE
• Pentru a închide o sesiune partajată, selectați
Disconnect din partea dreaptă jos a ecranului.

NOTĂ: Când vă deconectați, aplicațiile din alte sesiuni
continuă să ruleze și nu se închid.
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ORIGIN SERVER CU TABLETE
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ADĂUGAREA UNEI PICTOGRAME PE ECRANUL
DE PORNIRE – PASUL 1
• Deschideți Safari pe tableta dvs. și navigați la pagina de
conectare Origin Server.
• Selectați pictograma meniului. Opțiunile meniului.
• Selectați pictograma Add to Home Screen (Adăugare
la ecranul de pornire). Opțiunile meniului.

ADĂUGAREA UNEI PICTOGRAME PE ECRANUL
DE PORNIRE – PASUL 2
• Selectați Add (Adăugare) din meniul Add to Home
(Adăugare la pagina de pornire).
• Pe ecranul de pornire este adăugată o pictogramă.
• Redenumiți pictograma dacă doriți.

NOTĂ: Pentru o vizualizare optimizată, Brainlab
recomandă vizualizarea Origin Server în modul de
ecran complet sau peisaj. Adăugați URL-ul serverului
la ecranul de pornire pentru a vă asigura că Origin
Server se deschide de fiecare dată în modul corect.
ACCESAREA ORIGIN SERVER PE O TABLETĂ
a

• Lansați Origin Server selectând pictograma pe care ați
creat-o pe ecranul de pornire.

s
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VIZUALIZAREA DATELOR IMAGISTICE PRIN
ORIGIN SERVER
• Se recomandă utilizarea unui browser cu capacitate de
ecran complet atunci când vizualizați prin intermediul
Origin Server.
• Pentru a mări sau a micșora imaginile pe iPad, utilizați
butonul de mărire/micșorare și deplasați degetul în sus
sau în jos.
• Brainlab Elements care rulează pe dispozitivul iPad nu
acceptă gesturile cu mai multe degete.

NOTĂ: Nu navigați înapoi și înainte în browser în
timpul planificării intervenției chirurgicale.
ACTIVAREA TASTATURII
• Activați tastatura selectând pictograma tastaturii din
meniul suprapunerii.

NOTĂ: Funcția exactă depinde de browser.
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UTILIZAREA FUNCȚIEI SESSION MANAGER
• Dacă aveți drepturi administrative, utilizați funcția
Session Manager pentru a vizualiza o listă a tuturor
utilizatorilor conectați la sistem sau a deschide o
conexiune administrativă.
• Selectați butonul Session Manager de pe pagina de
pornire. Se deschide Session Manager.

EFECTUAREA SARCINILOR ADMINISTRATIVE
• Selectați pictograma cu rotiță de administrator de pe
pagina Session Manager pentru a deschide o
conexiune administrativă. De aici, administratorii pot
efectua sarcini, precum:
- Gestionarea conturilor de utilizator
- Echilibrarea solicitării serverelor (precum adăugarea
sau eliminarea serverelor, setarea unei stări de
întreținere)
- Curățarea sistemului

ÎNCHIDEREA SESIUNILOR
• Dacă este cazul, administratorii pot închide o sesiune
(de ex., sesiunea nu răspunde).
• Selectați butonul Session Manager de pe pagina de
pornire.
• Selectați sesiunea pe care doriți să o închideți din
fereastra de dialog Session Manager și selectați
Terminate. Sesiunea se închide.
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