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ACESSANDO APLICATIVOS

• Clique sobre o botão apropriado (p.ex., Brainlab 
Elements) para iniciar um aplicativo.

• Os aplicativos podem ser do tipo HTML5 ou RDP 
(remote desktop protocol).

• Faça o planejamento pré-operatório adequado no 
aplicativo aberto.

LOGIN NO ORIGIN SERVER

• Abra o navegador.
• Digite o endereço URL do Origin Server.

- O acesso padrão segue este formato: 
https://<ServidorFQDN>.<dominiodohospital>

• Digite suas credenciais nos campos apropriados e, 
em seguida, clique em LOGIN.
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COMO USAR O ORIGIN SERVER

OPÇÕES DE VERIFICAÇÃO DE CLIENTE

• Visualize as informações sobre o seu sistema, 
conexão e valores recomendados.

• Acesse a opção Resources, como por exemplo, os 
Manuais do Usuário relevantes.

• Baixe as configurações otimizadas para intranet e 
internet.

• Entre em contato com o suporte da Brainlab.

FAZENDO LOG-OUT DO ORIGIN SERVER

• Ao terminar, selecione a opção Done de dentro do 
aplicativo.

• Agora, você já pode usar os dados planejados para o 
tratamento do paciente.

• Ao terminar de usar o Origin Server, clique no botão 
de log-out, na página principal do Origin Server.



Observação: este documento não substitui os manuais de usuário.Página 2 de 8



...............................................................................................................................................................................................................................................

Observação: este documento não substitui os manuais de usuário.Página 3 de 8

ENTRANDO EM UMA SESSÃO

• Selecione a sessão desejada e clique em Join 
Session.

• Aceite a sessão, de acordo com as instruções.

OBSERVAÇÃO: você só pode entrar em sessões 
via RDP.

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.

ATIVAR O COMPARTILHAMENTO DE SESSÃO

INICIANDO UM COMPARTILHAMENTO DE 
SESSÃO

• Selecione Session Sharing na página principal.
A janela de diálogo Session Sharing é exibida, 
listando todas as sessões ativas.

DESCONECTANDO-SE DA SESSÃO

• Para sair da sessão compartilhada, clique no botão 
Disconnect, no canto inferior direito da tela.

OBSERVAÇÃO: ao se desconectar, os aplicativos 
de outras sessões continuam funcionando e 
permanecem abertos.
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ACESSANDO O ORIGIN SERVER EM UM TABLET

• Inicie o Origin Server, selecionado o ícone que foi 
criado na tela inicial.

ADICIONANDO UM ÍCONE À TELA INICIAL - 
ETAPA 2

• Selecione Add [Adicionar] no menu Add to Home 
[Adicionar à Inicial].

• O ícone será adicionado à sua tela inicial.
• Se quiser, renomeie o ícone.

OBSERVAÇÃO: para otimização da visualização, é 
recomendável usar o Origin Server no modo de tela 
cheia ou de paisagem. Adicionar a URL do servidor 
à tela inicial, assegurará que o Origin Server se 
abra sempre no modo correto.

ORIGIN SERVER COM TABLETS

ADICIONANDO UM ÍCONE À TELA INICIAL - 
ETAPA 1

• Abra o navegador Safari em seu tablet e navegue até 
a página de login do Origin Server.

• Selecione o ícone de menu. O menu irá se abrir.
• Selecione o ícone Add to Home Screen 

[Adicionar à Tela Inicial]. O menu irá se abrir.
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VISULIZANDO OS DADOS DE IMAGENS 
ATRAVÉS DO ORIGIN SERVER

• É recomendável usar um navegador com 
capacidade de exibição em tela cheia para 
visualização pelo Origin Server.

• Para aplicar zoom no iPad, utilize o botões de Zoom 
e mova o dedo para cima ou para baixo.

• O Brainlab Elements não oferece suporte a gestos 
com vários dedos, quando executado num iPad.

OBSERVAÇÃO: não navegue para frente e para trás 
no navegador durante o planejamento de cirurgias.

ATIVANDO O TECLADO

• Para ativar o teclado, selecione o ícone de teclado 
no menu sobreposição.

OBSERVAÇÃO: a função exata depende do 
navegador.
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USANDO DIREITOS DE ADMINISTRADOR

USANDO O GERENCIADOR DE SESSÕES

• Se você possui direitos de administração, utilize o 
Session Manager para visualizar uma lista de todos 
os usuários logados no sistema no momento, ou 
abra uma conexão administrativa.

• Selecione o ícone Session Manager na página 
principal. O Session Manager é aberto.

REALIZANDO TAREFAS ADMINISTRATIVAS

• Selecione o ícone de configuração (engrenagem) 
do administrador na página do Session Manager até 
abrir uma conexão administrativa. A partir dali, os 
administradores podem realizar algumas tarefas 
como: 
- Gerenciar contas de usuários
- Balancear a carga (como, por exemplo, 

adicionando ou removendo servidores, definindo 
um estado de manutenção)

- Limpeza do sistema

ENCERRANDO SESSÕES

• Se necessários, os administradores podem encerrar 
uma sessão (p.ex., quando a sessão não está 
respondendo).

• Clique no botão Session Manager na página 
principal. 

• Selecione a sessão que deseja encerrar na janela de 
diálogo do Session Manager e selecione a opção 
Terminate. A sessão será encerrada.
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DIREITOS AUTORAIS:

Este guia contém informações proprietárias e 
protegidas por direitos autorais. 
Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida 
ou traduzida sem a permissão expressa, por 
escrito, da Brainlab. 

RESPONSABILIDADE:

Este manual está sujeito a alterações 
sem aviso prévio e não representa um 
compromisso por parte da Brainlab. 

Para obter informações adicionais, 
consulte a seção “Limitações de 
Responsabilidade”, no documento 
Termos e Condições de Vendas Padrão 
da Brainlab.
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