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Ohjelmistoversiot: iPlan Net 3.6

VAIHE 1
• Avaa selain.
• Syötä iPlan Netin URL-osoite (esim. https://iplannet).
• Kirjoita Login-välilehdelle käyttäjänimesi ja
salasanasi ja napsauta LOG IN -kuvaketta.
Yhteys iPlan Net -portaaliin on nyt muodostettu.

HUOMAUTUS: jos haluat nähdä muita
ohjeita, paina iPlan Net Connection Portal
-näytön yläreunassa olevaa Help-painiketta.

VAIHE 2
• Käynnistä iPlan napsauttamalla soveltuvaa iPlansovelluksen painiketta Applications-välilehdessä.
• Suorita tarvittavat leikkausta edeltävät
suunnittelutoimet.

VAIHE 3 (INTERNET EXPLORERIA
KÄYTETTÄESSÄ)
• Valitse vientisijainti iPlan-sovelluksessa ja vie
suunnittelutiedot.
• Odota, kunnes tiedot on siirretty.

HUOMAUTUS: USB-vienti on mahdollinen vain
käytettäessä Internet Exploreria. HTML5-pohjaisissa
yhteyksissä, joissa käytetään muuta kuin Internet
Explorer -selainta, vienti on suoritettava verkoston
välityksellä lopulliseen hoitolaitteeseen tai
tallennuspaikkaan.
VAIHE 4
• Poistu iPlan-sovelluksesta valitsemalla iPlan
Navigator -näytössä Exit (älä sulje ikkunaa
napsauttamalla X-painiketta).
• Poista USB-muistitikku tietokoneesta (jos sellainen
on yhdistettynä).
• Suunnittelutietoja voi nyt käyttää potilaan hoidossa.

Sivu 1–6

Huomautus: tämä opas ei korvaa käyttöoppaita.
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Huomautus: tämä opas ei korvaa käyttöoppaita.
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VAIHE 1
• Valitse Applications-välilehdellä Session Sharing.
Näyttöön tulee Session Sharing -valintaikkuna,
jossa näkyvät kaikki aktiiviset istunnot.

VAIHE 2
• Valitse vaadittava istunto ja napsauta Join Session
-painiketta.

HUOMAUTUS: edistyneitä 3D-istuntoja ei ole
lueteltu, eikä niitä voida jakaa.

VAIHE 3
• Istunnon omistajan on nyt hyväksyttävä istunnon
jakaminen valitsemalla Yes (Kyllä) avautuvassa
valtuutusikkunassa.
• Valittu istunto aukeaa.

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

VAIHE 4
• Voit poistua jaetusta istunnosta napsauttamalla
näytön oikeassa alakulmassa olevaa Disconnectpainiketta.

HUOMAUTUS: kun katkaiset yhteyden, sovellus ei
sulkeudu. Poistut ainoastaan jaetusta istunnosta.
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Huomautus: tämä opas ei korvaa käyttöoppaita.
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Huomautus: tämä opas ei korvaa käyttöoppaita.
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KIRJAUTUMINEN
• Avaa HTML5-yhteensopiva selain.
• Navigoi taulutietokoneen verkkoselaimella iPlan Net
-palvelimeen.
• Syötä iPlan Netin URL-osoite (esim. https://iplannet/
help.aspx).
• Kirjoita Login-välilehdelle käyttäjänimesi ja
salasanasi ja napsauta LOG IN -kuvaketta.
Yhteys iPlan Net -portaaliin on nyt muodostettu.

HUOMAUTUS: palvelimen käytön on oltava
langatonta.
SOVELLUKSEN VALITSEMINEN
• Käynnistä iPlan napsauttamalla soveltuvaa iPlansovelluksen painiketta Applications-välilehdessä.
• Suorita tarvittavat leikkausta edeltävät
suunnittelutoimet.

HUOMAUTUS: taulutietokonetta tulee käyttää vain
tietojen tarkistamiseen, ei diagnostisiin tarkoituksiin.

LISÄÄ iPLAN NET ALOITUSNÄYTTÖÖN – VAIHE 1

a

s

• Valitse valikkokuvake a.
Valikko avataan.
• Valitse Add to Home Screen (Lisää aloitusnäyttöön)
-kuvake s.

HUOMAUTUS: iPlan Net -sovellusta on
suositeltavaa tarkastella koko näytön tilassa.
Varmista, että iPlan Net avautuu aina koko näytön
tilassa lisäämällä palvelimen URL-osoite
aloitusnäyttöön.
LISÄÄ iPLAN NET ALOITUSNÄYTTÖÖN – VAIHE 2
• Valitse valintaikkunasta Add (Lisää).
Kuvake lisätään aloitusnäyttöön.

Sivu 5–6

Huomautus: tämä opas ei korvaa käyttöoppaita.

KÄYNNISTÄ iPLAN NET
• Käynnistä iPlan Net valitsemalla aloitusnäytössä
luomasi kuvake.

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: leikkauksen suunnittelun aikana ei
saa navigoida edestakaisin.

NÄPPÄIMISTÖN KÄYTTÄMINEN
• Aktivoi näppäimistö valitsemalla kuvakevalikosta
näppäimistökuvake.

HUOMAUTUS: tarkka toiminto määräytyy selaimen
mukaan.

ELEMENTSIN KÄYTTÖ iPADISSA
Brainlab Elementsin aloitusnäyttö on suurempi kuin
iPadin näyttö.
Pienennä näyttöä nipistämällä ohjelman
käynnistämisen jälkeen.
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