Demo Folder
 تشسسی اجوالی
تشخی اص سادیَلَطیست ّا هوکي است تخَاٌّذ  Studyسا تا  Layoutخاطی کِ ساختِاًذ ٍ تا
ٍضعیت ًوایش کًٌَی دس هاًیتَس شاهل  ، ... ٍ Rotation, Annotationتشای استفادُ دس
کٌفشاًسّا رخیشُ ًوایٌذ ٍ .یا دس هَاسدی کِ تا صحوت ٍ صهاى تسیاس View ،هذًظش تشای یک Study
(شاهل …  )Hanging Protocol, annotation, rotation,3D,آهادُ شذُ اها تذلیل یک کاس
فَسس هاطٍس هجثَس تِ تشک  ٍ Stationتستي  Studyهیشًَذ ٍ تذیي تشتیة تذٍى اهکاى تاصیاتی
 Viewهَجَد تشای آى  ،Studyصحوات ٍ صهاى تخظیض دادُ شذُ ،اص دست خَاّذ سفت.
 INFINITT PACSاهکاى اًجام هَاسد فَق سا اص طشیك  Demo Folderدس اختیاس کاستشاى داسای
ایي سطح دستشسی لشاس دادُ است.
تعالٍُ شوا هی تَاًیذ دسطَست ًیاص ،هحتَیات  Demo Folderسا تا دیگش کاستشاى تِ اشتشاک
تگزاسیذ.
" Demo Folderتظاٍیش سا تطَس فیضیکی ً duplicateوی ًوایذ".

ً حَُ ساخت Demo Folder
 .1هطاتك تظَیش ریل دس طفحِ ٍ Worklistاسد پشٍفایل  Demoهی شَین:

 .2ساخت : Parent Folder
 .aگشیٌِ

سا تشای ساخت پَشِ کلیک ًواییذ.

ً .bام ٍ تَضیحات هشتَط تِ آى سا ٍاسد ًواییذ.
 .cاگش هی خَاّیذ پَشِ جذیذ سا تِ پَشِ  Parentاختظاص دّیذ ،گضیٌِ  Rootسا فعال ًواییذ.
 .dگضیٌِ  Okسا اًتحاب ًواییذ.

 .3پَشِ ایجاد شذُ هی تَاًذ تشای کاستشاى هجاص ،تِ اشتشاک گزاشتِ شَد :
 .aتش سٍی فَلذسی کِ هی خَاّیذ تِ اشتشاک تگزاسیذ ساست کلیک ًواییذ.
 Share Folder .bسا اًتخاب ًواییذ.
 .cسپس گشٍُ ّایی کِ هی خَاّیذ تا آى تِ اشتشاک تگزاسیذ سا تعییي ًواییذ.

تا تَجِ تِ شکل فَق ٍ ًَع دستشسی تعییي شذُ ،گشٍُ  Radiologyاهکاى دستشسی تِ پَشِ
" "Case1سا ًذاسًذ.
ً .4حَُ اختظاص دادى  Examتِ Demo Folder
 .aتاص کشدى  Examای کِ هی خَاّیذ اص  Worklistدسٍى  Demo Folderلشاس گیشد.
 .bاًجام تغییشات الصم تشای  viewingتْتش هثال استفادُ اص یک  Hanging Protocolخاص.

 .cتشٍی آیکَى

( Demo Folderاص لسوت  ٍ Moreسپس تة  ) Etcکلیک ًواییذ.

 Demo Folder .dهذًظش خَد سا اًتخاب کشدُ ٍ گضیٌِ ”“OKسا کلیک ًواییذ.

 .eدس تاصگشت تِ طفحِ  ٍ Worklistاًتخاب پشٍفایل ، Demoشوا هی تَاًیذ ّ Studyای
رخیشُ شذُ سا تشسسی ًواییذ.

 .fتاص کشدى ّ Studyا اص پَشِ  ٍ Demoلاتلیت ًوایش آًْا تا ً Layoutوایش دادُ شذُ لثلی
(.)b-4
 .5حزف  Examاص  :Demo Folderتشای حزف  Examاص دسٍى ، Demo Folderکافیست  Examهَسد
ًظش سا اًتخاب ًوایین ،سپس تا ساست کلیک کشدى تشٍی آى ٍ اًتخاب گضیٌِ  Exam ،Deleteهَسد
ًظش اص  Demo Folderپاک هی گشدد.

