FLUXO DE TRABALHO DO iPLAN NET
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Versões de Software: iPlan Net 3.6

ETAPA 1
• Abra o navegador.
• Digite o endereço (URL) do iPlan Net (p. ex.,
https://iplannet).
• Na aba Login, digite seu nome de usuário e sua
senha e clique em LOG IN.
Você está conectado ao portal do iPlan Net.

OBSERVAÇÃO: para ter acesso à
documentação adicional, pressione o botão
Help localizado na parte superior da tela do
iPlan Net Connection Portal.
ETAPA 2
• Inicie o iPlan, clicando no botão do aplicativo iPlan
correspondente, na aba Applications.
• Realize o planejamento pré-operatório apropriado.

ETAPA 3 (USANDO O INTERNET EXPLORER)
• Selecione o local para exportação no software iPlan
e exporte os dados planejados.
• Aguarde a conclusão da transferência de dados.

OBSERVAÇÃO: a exportação para USB somente
é possível com o Internet Explorer. Para conexões
baseadas em HTML5, usando outros navegadores
que não o Internet Explorer, você deve exportar via
rede para o dispositivo final ou local de
armazenamento de tratamento.
ETAPA 4
• Saia do iPlan, selecionando Exit no iPlan Navigator
(não clique no X para fechar a janela).
• Remova a unidade flash USB de seu computador
(quando aplicável).
• Os dados planejados podem ser usados no
tratamento do paciente.
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COMPARTILHAMENTO DE SESSÃO
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Versões de Software: iPlan Net 3.6

ETAPA 1
• Na aba Applications, clique em Session Sharing.
O software abre a janela de diálogo Session Sharing,
listando todas as sessões ativas.

ETAPA 2
• Selecione a sessão requerida e clique em Join
Session.

OBSERVAÇÃO: sessões 3D avançadas não são
listadas e não podem ser compartilhadas.

ETAPA 3
• Para aceitar o compartilhamento de sessão,
o proprietário da sessão precisa clicar em Yes (Sim)
na janela de diálogo da notificação de autorização.
• A sessão selecionada é aberta.

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.

ETAPA 4
• Para sair da sessão compartilhada, clique no botão
Disconnect, no canto inferior direito da tela.

OBSERVAÇÃO: quando você se desconecta da
sessão, o aplicativo permanece aberto. Você
simplesmente sairá da sessão compartilhada.
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CONECTIVIDADE POR TABLET
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Versões de Software: iPlan Net 3.6

LOGIN
• Abra um navegador compatível com HTML5.
• Navegue até o Servidor iPlan Net usando o
navegador do tablet.
• Digite o endereço (URL) do iPlan Net (p. ex.,
https://iplannet/help.aspx).
• Na aba Login, digite seu nome de usuário e sua
senha e clique em LOG IN.
Você está conectado ao portal do iPlan Net.

OBSERVAÇÃO: é necessário ter acesso sem fio ao
servidor.
SELECIONAR O APLICATIVO
• Inicie o iPlan, clicando no botão do aplicativo iPlan
correspondente, na aba Applications.
• Realize o planejamento pré-operatório apropriado.

OBSERVAÇÃO: o uso de tablets deve ser restrito
exclusivamente a informações e não para objetivos
de diagnóstico.

ADICIONAR O iPLAN NET À TELA INICIAL ETAPA 1

a

s

• Selecione o ícone de menu a.
O menu é apresentado na tela.
• Selecione o ícone Add to Home Screen (Adicionar
à Tela Inicial) s.

OBSERVAÇÃO: para visualização otimizada,
recomenda-se executar o iPlan Net no modo de
tela cheia. Adicione a URL do servidor à Tela Inicial,
para assegurar que o iPlan Net seja sempre aberto
no modo de tela cheia.
ADICIONAR O iPLAN NET À TELA INICIAL ETAPA 2
• Selecione Add (Adicionar) na janela de diálogo.
Um ícone é adicionado à sua tela inicial.
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INICIAR O iPLAN NET
• Inicie o iPlan Net, selecionando o ícone que foi
criado na Tela Inicial.

VISUALIZANDO
• Recomendamos o uso de navegadores com
capacidade de exibição em tela cheia.

OBSERVAÇÃO: a exatidão da funcionalidade de
visualização depende do navegador e o aplicativo
selecionado pode não caber exatamente no
tamanho da tela.
OBSERVAÇÃO: a navegação para trás e para
a frente não deve ser executada durante o
planejamento de cirurgias.
ACESSANDO O TECLADO
• Para ativar o teclado, selecione o ícone de teclado
no menu de sobreposição.

OBSERVAÇÃO: a exatidão da funcionalidade
depende do navegador.

USANDO ELEMENTS NO iPAD
A tela inicial do Brainlab Elements é maior que a tela
física do iPad.
Depois de iniciar um elemento, use um gesto de
pinçamento para reduzir o zoom da tela.
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DIREITOS AUTORAIS:

RESPONSABILIDADE:

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.

Este manual está sujeito a alterações
sem aviso prévio e não representa um
compromisso por parte da Brainlab.
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Para obter informações adicionais,
consulte a seção “Limitações de
Responsabilidade”, no documento
Termos e Condições de Vendas Padrão
da Brainlab.
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