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LOG PÅ ORIGIN SERVER
• Åbn din browser.
• Indtast URL-adressen for Origin Server.
- Standardadgang følger dette format:
https://<FQDNserver>.<hospitaldomæne>
• Indtast dine legitimationsoplysninger i de angivne
felter, og vælg derefter LOGIN.

ADGANG TIL APPLIKATIONER
• Vælg den relevante knap (for eksempel Brainlab
Elements) for at starte en applikation.
• Applikationer kan være HTML5 eller RDP (Remote
Desktop Protocol).
• Udfør relevant præoperativ planlægning i den åbne
applikation.

VALGMULIGHEDER FOR CLIENT CHECK
• Se oplysninger om dit system og tilslutning og
anbefalede værdier.
• Få adgang til Resources, for eksempel relevante
brugervejledninger.
• Download optimerede indstillinger for intranet og
internet.
• Kontakt Brainlab-support.

LOG UD AF ORIGIN SERVER
• Når du er færdig, skal du vælge Done inde i
programmet.
• Du kan nu bruge dine planlagte data til
patientbehandling.
• Når du er færdig med at bruge Origin Server, skal du
vælge log ud-knappen på Origin Servers startside.
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START SESSIONSDELING
• Vælg Session Sharing på startsiden.
Dialogboksen Session Sharing åbnes og viser en
liste over alle aktive sessioner.

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

BEMÆRK: Du kan kun deltage i RDP-sessioner.
BEMÆRK: Både sessionsejeren og gæstebrugeren
kan nu anvende softwarens fulde funktionalitet og se
alle trin, som den anden bruger udfører.

AFBRYDELSE FRA EN SESSION
• Når du vil forlade den delte session, skal du vælge
Disconnect nederst til højre på skærmen.

BEMÆRK: Når du afbryder forbindelsen, fortsætter
applikationer i andre sessioner, og de lukkes ikke.
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TILFØJELSE AF ET IKON TIL STARTSKÆRMEN TRIN 1
• Åbn Safari på din tablet, og naviger til Origin Server
login-siden.
• Vælg menuikonet. Menuen åbnes.
• Vælg ikonet Add to Home Screen (Tilføj til
startskærm). Menuen åbnes.

TILFØJELSE AF ET IKON TIL STARTSKÆRMEN TRIN 2
• Vælg Add (Tilføj) fra menuen Add to Home (Tilføj til
startskærm).
• Ikonet tilføjes til din startskærm.
• Omdøb ikonet, hvis det ønskes.

BEMÆRK: Det anbefales at benytte Origin Server i
fuld skærm eller liggende for at få den optimale
visning. Tilføjelse af serverens URL-adresse til
startskærmen sikrer, at Origin Server åbnes i den
korrekte tilstand hver gang.
ADGANG TIL ORIGIN SERVER PÅ EN TABLET
a

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

s
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VISNING AF BILLEDDATA VIA ORIGIN SERVER
• Det anbefales at bruge en browser med fuld skærm
ved visning via Origin Server.
• For at zoome på iPad skal du bruge zoomknappen
og flytte din finger op eller ned.
• Brainlab Elements, der kører på iPad, understøtter
ikke flerfingrede handlingsbevægelser.

BEMÆRK: Navigér ikke fremad og tilbage i
browseren under planlægning af kirurgi.

AKTIVERING AF TASTATURET
• Aktivér tastaturet ved at vælge tastaturikonet fra
skabelonmenuen.

BEMÆRK: Præcis funktionalitet er browserafhængig.
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BRUG AF SESSION MANAGER
• Hvis du har administrative rettigheder, skal du bruge
Session Manager til at få vist en liste over alle
brugere, der er logget ind på systemet, eller åbne en
administrativ forbindelse.
• Vælg knappen Session Manager fra startsiden.
Session Manager åbnes.

UDFØRELSE AF ADMINISTRATIVE OPGAVER
• Vælg administrator-tandhjulsikonet på siden Session
Manager for at åbne en administrativ forbindelse.
Derefter kan administratorer udføre opgaver som:
- Administration af brugerkonti
- Belastningsbalance (som f.eks. tilføjelse eller
fjernelse af servere, indstilling af
vedligeholdelsestilstand)
- Systemoprydning

AFSLUTNING AF SESSIONER
• Hvis det er nødvendigt, kan administratorer afslutte
en session (hvis sessionen for eksempel ikke
reagerer).
• Vælg knappen Session Manager fra startsiden.
• Vælg den session, du ønsker at lukke, i dialogboksen
Session Manager, og vælg Terminate. Sessionen
lukkes.
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