How To Use External Link
بررسی اجمالی
 Infinitt PACSتا استفادُ از ایي اتسار ،ایي اهکاى را تِ کارتراى هی دّذ تا در ٌّگام استفادُ از پکس ،تذٍى ًیاز
تِ خرٍج از هحیط پکس ٍ تا استفادُ از  External Linkتَاًایی دسترسی تِ لیٌک  ،RIS ،HISسایر ًرمافسارّا ٍ یا
 Web Pageهَرد ًظرخَد را داشتِ تاشٌذ.

رٍش کار:
 پس از ٍرٍد تِ صفحِ  worklistتر رٍی آیکَى  External Linkدر تاالی صفحِ کلیک ًواییذ.

 پس از کلیک تررٍی  External Linkپٌجرُ هقاتل تاز هی شَد .شوا هی تَاًیذ هطاتق ًیاز خَد ّر یک از
سِ گسیٌِ را اًتخاب ًواییذ تِ ایي صَرت کِ:
 = Web link1 ترای ٍارد شذى تِ  Web Pageهَرد ًظر تِ طَر هثال Google
 = External link 1ترای ٍرٍد تِ ترًاهِ هَرد ًظر تِ طَر هثال Power Point
 =Configترای تٌظین ٍ ساخت  Linkترًاهِ هَرد ًظر ٍ یا صفحِ ٍب هَردًظر
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 پس از اًتخاب  Configپٌجرُ زیر تاز هی شَد .در قسوت تاال هیتَاًیذ  Web Pageهَرد ًظر را Add
ًواییذ .در قسوت پاییي هیتَاًیذ لیٌک ترًاهِ هَرد ًظر را ً Addواییذ.

 تا کلیک گسیٌِ  Addدر قسوت تاالی پٌجرُ ( Configurationپٌل قرهس) ،صفحِ زیر تاز هی شَد .در قسوت
 ،Titleعٌَاى دلخَاُ ٍ در قسوت  commandآدرس  WebPageهَرد ًظر را ٍارد ًوَدُ ٍ سپس OK
ًواییذ).در ایٌجا تِ طَر هثال ٍب سایت  Googleاًتخاب شذُ است).
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 اکٌَى تا اًتخاب آیکَى  External Linkدر  worklistهی تَاًیذ گسیٌِ  Googleرا اًتخاب ًوَدُ ٍ
هستقین ٍارد ایي ٍب سایت شَیذ.
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 تا کلیک گسیٌِ  Addدر قسوت پاییي پٌجرُ ( Configurationپٌل آتی) ،صفحِ زیر تاز هی شَد .در قسوت
 ،Titleعٌَاى دلخَاُ ٍ در قسوت  commandآدرس لیٌک ترًاهِ هَرد ًظر (کِ رٍی سیستن شوا ًصة
شذُ است) را ٍارد ًوَدُ ٍ سپس ً Okواییذ ( .تِ طَر هثال در ایٌجا دسترسی درایَ  Dدر My
 computerاًتخاب شذُ است  .شوا ّر ترًاهِای را تا ٍارد کردى آدرس ٍ ًام فایل اجرایی آى هی تَاًیذ
اًتخاب ًواییذ).

 اکٌَى تا اًتخاب آیکَى  External Linkدر  worklistهی تَاًیذ گسیٌِ  Dرا اًتخاب ًوَدُ ٍ هستقین
ٍارد درایَ  Dسیستن شَیذ.
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