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Εκκίνηση του λογισμικού και αναζήτηση ασθενών
•Συνδεθείτε στο σύστημά σας ή ανοίξτε την επιθυμητή ροή
εργασιών. Ανοίγει η λίστα ασθενών.

•Καταχωρήστε το όνομα του ασθενούς ή άλλα στοιχεία
ταυτοποίησης στο πεδίο αναζήτησης.

•Μπορεί να εμφανιστούν εικονίδια που να προσδιορίζουν
τη θέση αποθήκευσης.

Επιλογές αναζήτησης
•Επιλέξτε ένα πλαίσιο ελέγχου για να φιλτράρετε τους
ασθενείς κατά θέση αποθήκευσης:
- Local: Θέση αποθήκευσης DICOM proxy
- PACS: Διαμορφωμένο απομακρυσμένο PACS
- XBrain: Απομακρυσμένος, διαμορφωμένος κατάλογος
XBrain

- CD/USB: Μέσα αποθήκευσης CD/USB που έχουν
εισαχθεί

- Browse: Κατάλογος που έχει επιλεγεί
- Marked: Επισημασμένοι ασθενείς που είχαν επιλεγεί
στην τρέχουσα συνεδρία

Η λίστα φίλτρων μπορεί να αλλάξει, ανάλογα με τη
διαμόρφωση της συσκευής και του συστήματος.

Επιλογή του ασθενούς
•Επιλέξτε τον ασθενή που θέλετε από τη λίστα ασθενών. Ο
ασθενής εμφανίζεται με επισήμανση σε πορτοκαλί χρώμα.

•Επιλέξτε Select. Γίνεται φόρτωση των δεδομένων
ασθενούς.

Σημείωση: Το παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστά τα εγχειρίδια χρήσης. Σελίδα 1 από 18 



Επιλογή ταξινόμησης ασθενειών
Ανάλογα με τη ροή εργασιών, μπορεί να σας ζητηθεί να
επιλέξετε ταξινόμηση ασθενειών.
•Επιλέξτε περιοχή σώματος.
•Επιλέξτε σύστημα οργάνων.
•Επιλέξτε συγκεκριμένο τύπο ασθένειας.
•Προαιρετικά: Επιλέξτε συγκεκριμένη κατηγορία ασθένειας.
•Προαιρετικά: Επιλέξτε συγκεκριμένη ασθένεια.
•Επιλέξτε Done.

① ② ③ Επιλογή και κατάργηση επιλογής δεδομένων
•Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Τα
επιλεγμένα δεδομένα επισημαίνονται (με χρώμα) ①.

• Για να καταργήσετε την επιλογή, επιλέξτε τα ξανά για να
καταργηθεί η επισήμανση.

•Τα τρέχοντα επιλεγμένα δεδομένα εμφανίζονται επίσης
στην περιοχή SELECTED DATA ② και η επιλογή τους
μπορεί να καταργηθεί επιλέγοντας X ③.

Σημείωση: Το παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστά τα εγχειρίδια χρήσης. Σελίδα 2 από 18 



Διαχείριση δεδομένων ασθενών
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Άνοιγμα λίστας ασθενών
Επιλέξτε Patient από την κύρια οθόνη του Content
Manager ή τη σελίδα επιλογής ροής εργασιών.
Ανοίγει η λίστα ασθενών.

Δημιουργία νέου ασθενούς
•Στο Manage, επιλέξτε New.
•Καταχωρήστε το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, το
φύλο και το ID του ασθενούς.

•Επιλέξτε Done.
•Ο νέος ασθενής έχει αποθηκευτεί και επιλεγεί.

Συγχώνευση διπλά καταχωρημένων ασθενών
•Ανοίξτε το Manage ① και επιλέξτε Merge ②.
•Επιλέξτε τους ασθενείς που θέλετε να συγχωνεύσετε και
επιλέξτε Merge στην κορυφή της οθόνης.

•Επιλέξτε τον ασθενή-στόχο από το παράθυρο διαλόγου
που ανοίγει.

•Επιλέξτε OK για επιβεβαίωση.

Μετά τη συγχώνευση, όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται στο
επιλεγμένο όνομα και ID. Εάν έχει ήδη επιλεγεί ασθενής,
εκείνος θα οριστεί αυτόματα ως ο ασθενής-στόχος.

Επισήμανση ασθενούς
Μπορείτε να επισημάνετε έναν ασθενή ώστε τα δεδομένα
ασθενούς να φορτωθούν εκ των προτέρων στο σύστημα.
•Επιλέξτε το αστέρι που βρίσκεται δίπλα στο όνομα του
ασθενούς.

•Ο ασθενής επισημαίνεται με αστέρι και παραμένει
επισημασμένος μέχρι να κλείσει η συνεδρία.

Σημείωση: Το παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστά τα εγχειρίδια χρήσης. Σελίδα 3 από 18 



Πώς γίνεται η επεξεργασία των πληροφοριών ενός
ασθενούς
•Στο μενού Manage, επιλέξτε Edit.
•Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να επεξεργαστείτε και
επεξεργαστείτε τις πληροφορίες.

•Επιλέξτε Done.
•Για να αναιρέσετε τις αλλαγές, επιλέξτε Restore.

Διαγραφή ασθενών
•Ανοίξτε το Manage ① και επιλέξτε Delete ②.
•Επιλέξτε τους ασθενείς που θέλετε να διαγραφούν από το
Patient List.

•Επιλέξτε Delete από την κορυφή της κύριας οθόνης.
•Επιλέξτε Delete από το παράθυρο διαλόγου που ανοίγει
για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Οι ασθενείς διαγράφονται μόνο από το τοπικό σύστημα. Δεν
διαγράφονται από το τοποθετημένο μέσο αποθήκευσης ή το
δίκτυο του νοσοκομείου.

Σημείωση: Το παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστά τα εγχειρίδια χρήσης. Σελίδα 4 από 18 



Επιλογή δεδομένων
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① Γενικές πληροφορίες
Με το Data Selection εμφανίζονται τα δεδομένα ασθενών
χρησιμοποιώντας μια προβολή γραμμής χρόνου. Η γραμμή
χρόνου ① εμφανίζει δεδομένα ασθενούς με βάση την
ανατομική κατάσταση του ασθενούς κατά την ημερομηνία
λήψης.

Αυτό εξαρτάται από τη διαμόρφωση του συστήματός σας.

Επισκόπηση
Η προβολή της γραμμής χρόνου εμφανίζει δεδομένα
ασθενoύς με χρονολογική σειρά, με τα πιο πρόσφατα
δεδομένα να εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά.
① SUGGESTED DATA: Εμφανίζονται δεδομένα που το
λογισμικό θεωρεί ότι είναι τα πιο συναφή.
② See All Data: Εμφανίζεται μια πιο λεπτομερής προβολή
όλων των δεδομένων εντός μιας συγκεκριμένης ομάδας
δεδομένων.
③ Λειτουργίες γραμμής εργαλείων.

④
⑤

①
②

③

⑥

Λειτουργίες γραμμής εργαλείων
① Επιλέξτε το όνομα ασθενούς για να μεταφερθείτε στην
εφαρμογή Patient Selection.
② Επιλέξτε Disease για την εφαρμογή ταξινόμησης
ασθενειών.
③ Filter: Φιλτράρετε δεδομένα στο Plans only.
④ New Event: Καταγράψτε μια αλλαγή στο ιστορικό
θεραπείας ή στην ανατομία του ασθενούς.
⑤ Combine Plans: Συνδυάστε διαφορετικά πλάνα.
⑥ Add Data: Συγχωνεύστε τα δεδομένα ασθενούς.
⑥ Refresh: Ενεργοποιήστε το DICOM proxy για την
επανεκτέλεση αιτήματος δεδομένων.

See All Data
Με την επιλογή See All Data εμφανίζεται μια πιο
λεπτομερής προβολή όλων των διαθέσιμων της αντίστοιχης
ομάδας, όπως:
•Πλάνα, εικόνες και αντικείμενα, τροχιές, σημεία, σετ
αγγειογραφίας (angio bundle).

•Χρησιμοποιήστε το πεδίο αναζήτησης για να βρείτε τα
δεδομένα σας ή επιλέξτε Select All ②.

Κάνετε αναζήτηση στα αντικείμενα δεδομένων ή στα
αποτελέσματα αναζήτησης χρησιμοποιώντας τα βέλη ①.

Σημείωση: Το παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστά τα εγχειρίδια χρήσης. Σελίδα 5 από 18 



Δημιουργία νέου συμβάντος
•Επιλέξτε Manage από τη γραμμή εργαλείων και, στη
συνέχεια, επιλέξτε New Event. Ανοίγει ένα παράθυρο
διαλόγου.

•Επιλέξτε έναν τύπο συμβάντος από το αναπτυσσόμενο
μενού.

•Μπορείτε να ενημερώσετε το προσυμπληρωμένο πεδίο
ονόματος και να προσθέσετε προαιρετικά μια περιγραφή.

•Επιλέξτε OK κατά την ολοκλήρωση.
Τώρα δημιουργείται ένα συμβάν στη γραμμή χρόνου.

Συνδυασμός πλάνων
•Ενεργοποιήστε την επιλογή Combine Plans.
Αν δεν υπάρχουν αντιφατικά δεδομένα και ο συνδυασμός
των πλάνων είναι επιτυχής, το πιο πρόσφατα επιλεγμένο
πλάνο εμφανίζεται ως επιλεγμένο, με τη διαφορά ότι είναι
τροποποιημένο.

①②

Επαναφορά στοιχείων σε απόκρυψη
Αν αποκρύψετε δεδομένα κατά λάθος, μπορείτε να τα
επαναφέρετε ως εξής:
•Επιλέξτε Unhide All ① για να επαναφέρετε όλα τα κρυφά
στοιχεία ή επιλέξτε Unhide ② για να επαναφέρετε ένα
συγκεκριμένο στοιχείο.
Γίνεται επαναφορά του στοιχείου στην αρχική ομάδα
δεδομένων.

Συνδυασμός μεμονωμένων δεδομένων με ένα πλάνο
Αν επιλέξετε συνοπτικά ή μεμονωμένα δεδομένα (π.χ.
εικόνα ή αντικείμενο) και, στη συνέχει, επιλέξετε ένα πλάνο
που δεν περιέχει αυτά τα δεδομένα, θα εμφανιστεί ένα
παράθυρο διαλόγου. Επιλέξτε ένα από τα εξής:
• Cancel: Διατηρήστε την πρώτη επιλογή.
• Combine: Συνδυάστε δεδομένα και πλάνο (εφόσον δεν
υπάρχουν αντιφάσεις).

• Continue: Αντικαταστήστε τα αρχικά επιλεγμένα δεδομένα
με το πλάνο που έχει επιλεγεί πιο πρόσφατα.

Σημείωση: Το παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστά τα εγχειρίδια χρήσης. Σελίδα 6 από 18 



Διατάξεις και προρυθμίσεις
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Επιλογή διάταξης
•Επιλέξτε Layout.
•Επιλέξτε από τις διαθέσιμες επιλογές.

Δεν μπορείτε να δρομολογήσετε εφαρμογές ή εργαλεία σε
διατάξεις εκτός της μονής διάταξης, αλλά μόνο πηγές. Με τη
χρήση της επιλογής Clear αφαιρείται το περιεχόμενο
(πηγή), αλλά διατηρείται η διάταξη.

Δημιουργία προρύθμισης
•Επιλέξτε την προτιμώμενη διάταξη για κάθε οθόνη.
•Πραγματοποιήστε την προτιμώμενη δρομολόγηση
(εφαρμογές ή πηγές σε οθόνες).

•Επιλέξτε Settings από τη γραμμή εργαλείων.
•Επιλέξτε Create New από το παράθυρο διαλόγου
Presets.

Επιλογή προρύθμισης
•Ανοίξτε το αναπτυσσόμενο μενού εντός του Content
Manager.

•Επιλέξτε την προεπιλογή σας.

Το αναπτυσσόμενο μενού είναι διαθέσιμο μόνο αν έχετε
αποθηκεύσει ήδη προεπιλογές.

Σημείωση: Το παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστά τα εγχειρίδια χρήσης. Σελίδα 7 από 18 



Σημείωση: Το παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστά τα εγχειρίδια χρήσης. Σελίδα 8 από 18 



Εξαγωγή και έξοδος
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Εξαγωγή δεδομένων - Βήμα 1
•Επιλέξτε Export στην κύρια οθόνη. Ανοίγει η εφαρμογή
Data Selection.

Export

Εξαγωγή δεδομένων - Βήμα 2
•Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να εξάγετε.
•Επιλέξτε Export στο κάτω μέρος της οθόνης.
•Θα γίνει εξαγωγή μόνο των συνόλων δεδομένων με
πορτοκαλί χρώμα.

Επιλογές προορισμού εξαγωγής
•Τοποθετημένο CD/DVD ή συσκευή αποθήκευσης USB
•Προδιαμορφωμένη θέση δικτύου
•Αποθήκευση δικτύου DICOM RT
• Browse...: Επιλέξτε ένα φάκελο στο Windows Explorer
(Εξερεύνηση των Windows)

ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Η εξαγωγή σε προορισμό μορφής Brainlab Advanced File
ενεργοποιεί τη μετατροπή των δεδομένων DICOM σε μορφή
Brainlab Advanced File.

Σημείωση: Το παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστά τα εγχειρίδια χρήσης. Σελίδα 9 από 18 



Πλαίσια ελέγχου εξαγωγής
• DICOM Burned-In Export: Για να αποθηκεύσετε
δεδομένα DICOM τοπικά και σε επιλεγμένο προορισμό.

•Επιλέξτε Anonymize για να ανωνυμοποιήσετε τα
εξαγόμενα δεδομένα.
Τα δεδομένα στο τοπικό σύστημα δεν έχουν αλλάξει.

Η πρόσβαση στις δομές που είναι ενσωματωμένες στο
περίγραμμα Burned-In δεν μπορεί να γίνει αργότερα.
Χρησιμοποιείτε τη σειρά εικόνων Burned-In μόνο μαζί με
την αρχική σειρά εικόνων MR.

Εξαγωγή κρυπτογραφημένων δεδομένων
• Encrypted export for support: Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο
ελέγχου για να κρυπτογραφήσετε τα εξαγόμενα δεδομένα
για να σταλούν στην υποστήριξη της Brainlab.

Οι κρυπτογραφημένες εξαγωγές περιλαμβάνουν αρχεία
καταγραφής και πληροφορίες για τη θεραπεία.

Έξοδος από το λογισμικό
•Επιλέξτε Finish για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου με
τις επιλογές εξόδου:
- Switch Workflow: Επιστρέφει στην επιλογή ροής
εργασιών.

- New Treatment: Αποσυνδέει τον τρέχοντα χρήστη και
ανοίγει νέα θεραπεία.

- Restart: Πραγματοποιεί επανεκκίνηση του συστήματος.
- Shut down: Απενεργοποιεί το σύστημα.
- Exit: Κλείνει το Content Manager.
- Standby: Τερματίζει τη λειτουργία του συστήματος, αλλά
αποθηκεύει την τρέχουσα κατάσταση συνεδρίας.

Οι επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το σύστημά
σας.

Σημείωση: Το παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστά τα εγχειρίδια χρήσης. Σελίδα 10 από 18 



Πώς να χρησιμοποιήσετε το Origin Server
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Σύνδεση στο Origin Server
•Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης.
•Μεταβείτε στη διεύθυνση URL του Origin Server.

-Η τυπική πρόσβαση ακολουθεί την εξής μορφή:
https://<διακομιστής_FQDN>.<τομέας_νοσοκομείου>

•Εισαγάγετε τα στοιχεία σύνδεσής σας στα παρεχόμενα
πεδία. Στη συνέχεια επιλέξτε LOGIN ή χρησιμοποιήστε τη
λειτουργία AUTOLOGIN αν το επιτρέπει η ενοποίηση/
διαμόρφωση τομέα.

Πρόσβαση σε εφαρμογές
•Επιλέξτε τη σχετική ροή εργασιών σχεδιασμού για να
ξεκινήσετε μια εφαρμογή.

•Οι εφαρμογές μπορεί να είναι HTML5 ή RDP
(πρωτόκολλο απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας).

•Εκτελέστε σχετικό προεγχειρητικό σχεδιασμό στην ανοιχτή
εφαρμογή.

Επιλογές ελέγχου υπολογιστή-πελάτη
•Δείτε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα και τη σύνδεσή
σας και τις προτεινόμενες τιμές.

•Μεταβείτε στην περιοχή Resources, όπως στα σχετικά
εγχειρίδια χρήσης.

•Κάντε λήψη βελτιστοποιημένων ρυθμίσεων για το intranet
και το internet.

•Εκτελέστε σχετικό προεγχειρητικό σχεδιασμό στην ανοιχτή
εφαρμογή.

Αποσύνδεση από το Origin Server
•Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Done στην εφαρμογή.
•Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχεδιασμένα
δεδομένα για τη θεραπεία του ασθενούς.

•Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση του Origin Server, επιλέξτε
το κουμπί αποσύνδεσης στην αρχική σελίδα του Origin
Server.

Σημείωση: Το παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστά τα εγχειρίδια χρήσης. Σελίδα 11 από 18 



Σημείωση: Το παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστά τα εγχειρίδια χρήσης. Σελίδα 12 από 18 



Ενεργοποίηση κοινής συνεδρίας
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Εκκίνηση κοινής συνεδρίας
•Επιλέξτε Session Sharing από την αρχική σελίδα. Ανοίγει
το παράθυρο διαλόγου Session Sharing, με όλες τις
ενεργές συνεδρίες.

Η λειτουργικότητα εξαρτάται από τα δικαιώματα χρήστη.

Συμμετοχή σε συνεδρία
•Επιλέξτε την απαιτούμενη συνεδρία και επιλέξτε Join
Session.

•Αποδεχτείτε τη συνεδρία όταν σας ζητηθεί.

Ο κάτοχος της συνεδρίας και ο χρήστης-επισκέπτης
μπορούν τώρα να χρησιμοποιήσουν όλες τις λειτουργίες
του λογισμικού και να δουν όλα τα βήματα που
πραγματοποιήθηκαν από τον άλλο χρήστη.

Αποσύνδεση από μια συνεδρία
•Για να αποχωρήσετε από την κοινή συνεδρία, επιλέξτε το
εικονίδιο Disconnect.

Όταν αποσυνδεθείτε, οι εφαρμογές σε άλλες συνεδρίες
συνεχίζουν να εκτελούνται και δεν κλείνουν.

Σημείωση: Το παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστά τα εγχειρίδια χρήσης. Σελίδα 13 από 18 



Σημείωση: Το παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστά τα εγχειρίδια χρήσης. Σελίδα 14 από 18 



Το Origin Server με tablet Apple
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Προσθήκη εικονιδίου στην αρχική σελίδα - Βήμα 1
•Ανοίξτε το Safari στο tablet και μεταβείτε στη σελίδα
σύνδεσης του Origin Server.

•Επιλέξτε το εικονίδιο του μενού. Το μενού ανοίγει.
•Επιλέξτε το εικονίδιο Add to Home Screen (Προσθήκη
στην αρχική οθόνη). Το μενού ανοίγει.

Προσθήκη εικονιδίου στην αρχική σελίδα - Βήμα 2
•Επιλέξτε Add (Προσθήκη) από το μενού Add to Home
(Προσθήκη στην αρχική οθόνη).

•Το εικονίδιο προστίθεται στην αρχική σας οθόνη.
•Μετονομάστε το εικονίδιο αν το επιθυμείτε.

Για βελτιστοποιημένη προβολή, συνιστάται η προβολή του
Origin Server σε λειτουργία πλήρους οθόνης ή σε
οριζόντιο προσανατολισμό. Η προσθήκη της διεύθυνσης
URL διακομιστή στην αρχική οθόνη διασφαλίζει ότι το
Origin Server ανοίγει στη σωστή λειτουργία κάθε φορά.

Πρόσβαση στο Origin Server με tablet
•Εκκινήστε το Origin Sever επιλέγοντας το εικονίδιο που
δημιουργήσατε από την αρχική οθόνη.

Σημείωση: Το παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστά τα εγχειρίδια χρήσης. Σελίδα 15 από 18 



Προβολή δεδομένων εικόνας μέσω του Origin Server
•Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα περιήγησης
με δυνατότητα πλήρους οθόνης κατά την προβολή μέσω
του Origin Server.

•Για να μεγεθύνετε σε iPad, χρησιμοποιήστε το κουμπί
μεγέθυνσης/σμίκρυνσης και μετακινήστε το δάκτυλό σας
επάνω ή κάτω.

•Το Brainlab Elements που εκτελείται στο iPad δεν
υποστηρίζει τη λειτουργία κίνησης αφής πολλών
δακτύλων.

Κατά τον σχεδιασμό χειρουργικής επέμβασης δεν πρέπει
να εκτελείται μετακίνηση πίσω και εμπρός στο πρόγραμμα
περιήγησης.

Ενεργοποίηση του πληκτρολογίου
•Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο επιλέγοντας το εικονίδιο
πληκτρολογίου από το μενού επικάλυψης.

Οι επακριβείς λειτουργίες εξαρτώνται από το πρόγραμμα
περιήγησης.

Σημείωση: Το παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστά τα εγχειρίδια χρήσης. Σελίδα 16 από 18 



Δικαιώματα διαχειριστή στο Origin Server
Origin Server Έκδ. 3.2  |  Patient Selection Έκδ. 6.1  |  Data Selection Έκδ. 6.1  |  Content Manager Έκδ. 2.6

Διαχειριστές του Origin Server
Υπάρχουν δύο ομάδες χρηστών για τη λειτουργία
διαχειριστή:
• BL_OriginSessionManager: μπορούν να δουν τις
συνεδρίες και να τερματίσουν άλλες.

• BL_OriginAdminstrators: μπορούν επίσης να συνδεθούν
στο διακομιστή για διαχειριστικούς σκοπούς.

Χρήση της λειτουργίας Session Manager
•Αν έχετε δικαιώματα διαχειριστή, χρησιμοποιήστε το
Session Manager για να δείτε μια λίστα με όλους τους
χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα ή για να
ανοίξετε μια διαχειριστική σύνδεση.

•Επιλέξτε το κουμπί Session Manager στην αρχική
σελίδα. Ανοίγει το Session Manager.

Εκτέλεση διαχειριστικών εργασιών
•Επιλέξτε το εικονίδιο διαχειριστή με το γρανάζι στη σελίδα
του Session Manager για να ανοίξετε μια διαχειριστική
σύνδεση. Από εδώ, οι διαχειριστές μπορούν να εκτελούν
εργασίες όπως:
-Διαχείριση λογαριασμών χρηστών
-Εξισορρόπηση φόρτου (π.χ. προσθήκη ή αφαίρεση
διακομιστών, ρύθμιση μιας κατάστασης συντήρησης)

-Καθαρισμός συστήματος
•Επιλέξτε το κουμπί Session Manager στην αρχική
σελίδα. Ανοίγει το Session Manager.

Τερματισμός συνεδριών
•Αν είναι απαραίτητο, οι διαχειριστές μπορούν να
τερματίσουν μια συνεδρία (π.χ. η συνεδρία δεν
αποκρίνεται).

•Επιλέξτε το κουμπί Session Manager από την αρχική
σελίδα.

•Επιλέξτε τη συνεδρία που θέλετε να κλείσετε από το
παράθυρο διαλόγου Session Manager και επιλέξτε
Terminate. Η συνεδρία κλείνει.

Σημείωση: Το παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστά τα εγχειρίδια χρήσης. Σελίδα 17 από 18 
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