SCHEMAT POSTĘPOWANIA iPLAN NET
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Wersje oprogramowania: iPlan Net 3.6

KROK 1
• Otworzyć przeglądarkę.
• Wpisać adres URL iPlan Net (np. https://iplannet).
• W zakładce Login wprowadzić swoją nazwę użytkownika
i hasło. Kliknąć LOG IN.
Teraz użytkownik jest połączony z portalem iPlan Net.

UWAGA: Aby uzyskać dostęp do dodatkowej
dokumentacji, wcisnąć przycisk Help na górze
iPlan Net Connection Portal.

KROK 2
• Uruchomić iPlan, klikając odpowiedni przycisk aplikacji
iPlan w zakładce Applications.
• Wykonać odpowiednie planowanie przedoperacyjne.

KROK 3 (Z WYKORZYSTANIEM PRZEGLĄDARKI
INTERNET EXPLORER)
• Wybrać lokalizację eksportu w oprogramowaniu iPlan
i wyeksportować zaplanowane dane.
• Poczekać, aż dane zostaną pomyślnie przesłane.

UWAGA: Eksport przez łącze USB jest możliwy
wyłącznie z wykorzystaniem przeglądarki Internet
Explorer. W przypadku połączeń HTML5 z
wykorzystaniem przeglądarek innych niż Internet
Explorer należy wykonać eksport przez sieć do
końcowego urządzenia terapeutycznego lub lokalizacji
przechowywania.

KROK 4
• Wyjść z iPlan, wybierając Exit w iPlan Navigator (nie
klikać X, aby zamknąć okno).
• Wyjąć pamięć przenośną USB z komputera (jeśli dotyczy).
• Zaplanowane dane mogą teraz zostać wykorzystane do
leczenia pacjenta.
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Uwaga: Niniejsza instrukcja nie zastępuje podręczników użytkownika.
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Uwaga: Niniejsza instrukcja nie zastępuje podręczników użytkownika.

SESSION SHARING
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Wersje oprogramowania: iPlan Net 3.6

KROK 1
• Kliknąć Session Sharing w zakładce Applications.
Otwiera się okno dialogowe Session Sharing z listą
wszystkich otwartych sesji.

KROK 2
• Należy wybrać żądaną sesję i kliknąć Join Session.

UWAGA: Zaawansowane sesje 3D nie są wymienione i
nie mogą być udostępniane.

KROK 3
• Aby zaakceptować udostępnianą sesję, właściciel sesji
musi kliknąć Yes (Tak) w oknie dialogowym autoryzacji.
• Wybrana sesja jest otwarta.

UWAGA: Zarówno właściciel sesji, jak i gość mogą teraz
korzystać z wszystkich funkcji oprogramowania i widzieć
wszystkie kroki wykonywane przez drugiego użytkownika.

KROK 4
• Aby opuścić udostępnioną sesję, kliknąć przycisk
Disconnect po prawej stronie na dole ekranu.

UWAGA: Po rozłączeniu aplikacja nie zostanie zamknięta.
Użytkownik po prostu opuści udostępnioną sesję.
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Uwaga: Niniejsza instrukcja nie zastępuje podręczników użytkownika.
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Uwaga: Niniejsza instrukcja nie zastępuje podręczników użytkownika.

ŁĄCZNOŚĆ NA TABLECIE
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Wersje oprogramowania: iPlan Net 3.6

LOG-IN
• Otworzyć przeglądarkę zgodną z HTML5.
• Przejść do serwera iPlan Net, używając przeglądarki
zainstalowanej na tablecie.
• Wpisać adres URL iPlan Net (np. https://iplannet/
help.aspx).
• W zakładce Login wprowadzić swoją nazwę użytkownika
i hasło. Kliknąć LOG IN.
Teraz użytkownik jest połączony z portalem iPlan Net.

UWAGA: Wymagany jest bezprzewodowy dostęp do
serwera.

WYBÓR APLIKACJI
• Uruchomić iPlan, klikając odpowiedni przycisk aplikacji
iPlan w zakładce Applications.
• Wykonać odpowiednie planowanie przedoperacyjne.

UWAGA: Tablety powinny być wykorzystywane wyłącznie
w celach informacyjnych i nie należy wykorzystywać ich
do celów diagnostycznych.

DODAWANIE NA EKRANIE GŁÓWNYM POZYCJI
iPLAN NET – KROK 1

a

s

• Wybrać ikonę menu a.
Otworzy się okno Menu.
• Wybrać ikonę Add to Home Screen (Dodaj do ekranu
głównego) s.

UWAGA: Aby optymalizować wyświetlanie, zaleca się
przeglądanie iPlan Net w trybie pełnego ekranu. Dodanie
adresu URL serwera do ekranu głównego, zapewnia
otwarcie iPlan Net za każdym razem w trybie pełnego
ekranu.

DODAWANIE NA EKRANIE GŁÓWNYM POZYCJI
iPLAN NET – KROK 2
• Wybrać w oknie dialogowym opcję Add (Dodaj).
Ikona zostanie dodana do ekranu głównego.
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Uwaga: Niniejsza instrukcja nie zastępuje podręczników użytkownika.

URUCHAMIANIE iPLAN NET
• Uruchomić iPlan Net, wybierając utworzoną ikonę na
ekranie głównym.

PRZEGLĄDANIE
• Zalecane jest używanie przeglądarek obsługujących tryb
pełnego ekranu.

UWAGA: Funkcja dokładnego wyświetlania w zależy
od przeglądarki, a wybrana aplikacja może nie zawsze
pasować dokładnie do wielkości ekranu.
UWAGA: Podczas planowania operacji nie należy
nawigować wstecz i do przodu.

UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO KLAWIATURY
• Aktywować klawiaturę, wybierając ikonę klawiatury
z menu nakładanego.

UWAGA: Dokładna funkcjonalność zależy od przeglądarki.

KORZYSTANIE Z APLIKACJI ELEMENTS
NA URZĄDZENIU iPAD
Ekran startowy aplikacji Brainlab Elements jest większy niż
fizyczny ekran urządzenia iPad.
Po uruchomieniu elementu należy użyć akcji szczypania,
aby pomniejszyć widok aplikacji.
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