Hot Key for CD Burning
بررسی اجمالی

یکی از قابلیت ّای ٍیژُ ای کِ  INFINITT PACSبرای سَْلت ٍ تسریع کار در اختیار کاربراى قرار دادُ است،
ساخت  Hot Keyیا کلیذّای هیاًبر هی باضذ.
کاربر جْت دسترسی آساى ٍ سریع ٍ تٌْا با فطردى یک کلیذ خاظ رٍی کیبَرد برای ٍرٍد بِ غفحاتی هثل
 ، Report،Printرایت سی دی ٍ  ...هی تَاًذ کلیذ هیاًبر ساختِ ٍ از طریق ایي کلیذ هستقیواً بِ غفحِ دلخَاُ
ٍارد ضَد.
در ایٌجا بِ اختػار رٍش ساخت  Hotkeyبرای رایت سی دی تَضیح دادُ ضذُ است:
 -1در غفحِ  Worklistرٍی آیکَى  settingکلیک ًواییذ.

 -2در قسوت سوت چپ غفحِ تٌظیوات ،گسیٌِ  Hotkeyرا اًتخاب ًواییذ.

 -3پس از اًتخاب  Hotkeyپٌجرُ زیر باز هیضَد .از رٍی لیست ،گسیٌِ  Direct burningرا اًتخاب ًوَدُ
(با اًتخاب کلیک چپ) سپس در قسوت ( Press new shortcutباکس آبی رًگ) یکی از حرٍف رٍی
کیبَرد (بِ طَر هثال در ایٌجا  ، Bاٍل حرف )Burnرا اًتخاب ًوَدُ ٍ سپس گسیٌِ ( Assignباکس
زردرًگ)را اًتخاب ًواییذ .در پایاى گسیٌِ  ٍ Okیا رٍی کیبَرد  Enterرا اًتخاب ًواییذ تا کلیذ هیاًبر
درًظر گرفتِ ضذُ ،تخػیع یابذ.

 -4برای استفادُ از کلیذ هیاًبر تعریف ضذُ ،یکبار از سیستن پکس خارج ضذُ ٍ دٍبارُ ً Loginواییذ.

 -5حال بر رٍی یکی از ّ Studyا در  Worklistکلیک ٍ سپس بر رٍی کیبَرد دکوِ  Bرا بفطاریذ .با
اًتخاب  Bهستقیواً ٍارد غفحِ رایت سی دی هیضَیذ.
 در باکس قرمس می توانیذ گسینه های مورد نیاز را تیک دار نماییذ.
 در باکس آبی  Passwordخود را وارد نماییذ.
 در پایان گسینه  Burnرا انتخاب نماییذ.

بِ ّویي رٍش هیتَاًیذ کلیذّای دلخَاُ هیاًبر را برای سایر غفحاتی کِ در ٌّگام استفادُ از سیستن پکس با آًْا
سرٍکار داریذ ،تعریف ًواییذ .در زیر برخی کلیذّای هیاًبر پیص فرؼ سیستن  INFINITT PACSحضَر ضوا
هعرفی ضذُ است.
عملیات تعریف ضذٌ پیص فرض در سیستن پکس

وام کلیذ

بسته صفحٍ Viewing
بازگطت از صفحٍ  Viewingبٍ صفحٍ Worklist
يريد بٍ صفحٍ پریىت تصايیر
يريد بٍ صفحٍ دیکتٍ ومًدن گسارش
پخص فایل صًتی رخیرٌ ضذٌ گسارش
يريد بٍ صفحٍ گسارش وًیسی
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