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Programvareversjoner: iPlan Net 3.6

TRINN 1
• Åpne nettleseren.
• Angi URL-en til iPlan Net (f.eks. https://iplannet).
• I fanen Login oppgir du brukernavn og passord og
klikker på LOG IN.
Du er nå tilkoblet iPlan Net-portalen.

MERK. For å få tilgang til ytterligere
dokumentasjon trykker du på knappen Help
øverst i iPlan Net Connection Portal.

TRINN 2
• Start iPlan ved å klikke på relevant iPlanapplikasjonsknapp i fanen Applications.
• Utfør relevant preoperativ planlegging.

TRINN 3 (VED BRUK AV INTERNET EXPLORER)
• Velg din eksportplassering i iPlan-programvaren og
eksporter de planlagte dataene.
• Vent til alle data er overført.

MERK. USB-eksport er kun mulig med Internet
Explorer. Ved HTML5-baserte tilkoblinger med
andre nettlesere enn Internet Explorer bør du
eksportere via nettverket til sluttbehandlingsenheten
eller lagringsplassen.

TRINN 4
• Avslutt iPlan ved å velge Exit i iPlan Navigator
(ikke klikk X for å lukke vinduet).
• Ta USB-minnet ut av datamaskinen (hvis aktuelt).
• Dine planleggingsdata kan nå brukes for
pasientbehandling.

Side 1-6

Merk. Denne veiledningen erstatter ikke brukerhåndbøkene.

Side 2-6

Merk. Denne veiledningen erstatter ikke brukerhåndbøkene.

ØKTDELING
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Programvareversjoner: iPlan Net 3.6

TRINN 1
• Klikk på Session Sharing i fanen Applications.
Dialogboksen Session Sharing åpnes og lister opp
alle aktive økter.

TRINN 2
• Velg den ønskede økten og klikk på Join Session.

MERK. Avanserte 3D-økter er ikke opplistet og kan
ikke deles.

TRINN 3
• For å godkjenne øktdeling må økteieren klikke på
Yes (Ja) i dialogboksen som ber om godkjenning.
• Den valgte økten åpnes.

MERK. Både økteieren og gjestebrukeren kan nå
bruke alle funksjonene i programvaren og se alle
trinn som utføres av den andre brukeren.

TRINN 4
• For å forlate den delte økten klikker du på knappen
Disconnect nederst til høyre på skjermen.

MERK. Når du kobler fra, lukkes ikke applikasjonen.
Du forlater i stedet bare den delte økten.

Side 3-6

Merk. Denne veiledningen erstatter ikke brukerhåndbøkene.

Side 4-6

Merk. Denne veiledningen erstatter ikke brukerhåndbøkene.

TILKOBLING MED NETTBRETT
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Programvareversjoner: iPlan Net 3.6

LOGG INN
• Åpne den HTML5-kompatible nettleseren.
• Naviger til iPlan Net-serveren ved hjelp av
nettleseren på nettbrettet.
• Angi URL-en til iPlan Net (f.eks. https://iplannet/
help.aspx).
• I fanen Login oppgir du brukernavn og passord og
klikker på LOG IN.
Du er nå tilkoblet iPlan Net-portalen.

MERK. Trådløs tilkobling til serveren er nødvendig.
VELG PROGRAM
• Start iPlan ved å klikke på relevant iPlanapplikasjonsknapp i fanen Applications.
• Utfør relevant preoperativ planlegging.

MERK. Nettbrettet skal kun være til informasjon og
ikke brukes til noen diagnostiske formål.

LEGG TIL iPLAN NET PÅ STARTSKJERMEN TRINN 1

a

s

• Velg menyikonet a.
Menyen åpnes.
• Velg ikonet Add to Home Screen (Legg til på
startskjermen) s.

MERK. For optimalisert visning anbefales det å vise
iPlan Net i fullskjermmodus. Det å legge til
serverens URL på startskjermen sikrer at iPlan Net
åpnes i fullskjermmodus hver gang.
LEGG TIL iPLAN NET PÅ STARTSKJERMEN TRINN 2
• Velg Add (Legg til) i dialogboksen.
Det legges til et ikon på startskjermen.

Side 5-6

Merk. Denne veiledningen erstatter ikke brukerhåndbøkene.

START iPLAN NET
• Start iPlan Net ved å velge ikonet du opprettet på
startskjermen.

VISE
• Det anbefales å bruke nettlesere som er kompatible
med fullskjermsvisning.

MERK. Nøyaktig visningsfunksjonalitet er
nettleseravhengig, og den valgte applikasjonen
passer ikke akkurat nøyaktig til størrelsen på
skjermen.
MERK. Navigering tilbake og fremover skal ikke
foretas under planlegging av kirurgi.

VURDERE TASTATURET
• Aktiver tastaturet ved å velge tastaturikonet fra
overleggsmenyen.

MERK. Nøyaktig funksjonalitet er
nettleseravhengig.

BRUKE ELEMENTS PÅ iPAD
Brainlab Elements-startskjermen er større enn iPads
fysiske skjerm.
Etter å ha startet et element kan du klype sammen for
å zoome ut skjermen.
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Denne veiledningen inneholder opphavsrettslig
informasjon som er beskyttet av åndsverkloven.
Ingen deler av denne veiledningen må
reproduseres eller oversettes uten uttrykkelig
skriftlig tillatelse fra Brainlab.
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fra Brainlabs side.
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