How to Use ScanDoc
بررسی اجمالی

 INFINITT PACSایي قاتلیت را ترای دسترسی کارتراى سیستن پکس تِ هذارک اسکي ضذُ تیوار (از جولِ
ضرح حال تیوار ،گسارش رادیَلَشیست ،گسارش  )... ٍ Refer Doctorدر کٌار تصاٍیر تیوار فراّن ًوَدُ است تا
تتَاى تصَرت هجتوغ ٍ یکپارچِ تواهی اطالػات تیوار را در سیستن پکس ٍ در کٌار تصاٍیر تیوار هالحظِ ًوَد.
تا استفادُ از قاتلیت  ScanDocهذارک تیوار تِ سری تصاٍیر تیوار پیَست ضذُ (در اًتْای سریْا ٍ در قسوت
 ٍ )Series Thumbnailدر صَرت تاز ًوَدى تصاٍیر تیوار هذارک اسکي ضذُ را در کٌار سری تصاٍیر تیوار
هیتَاى هطاّذُ ًوَد .ضوٌاً ارائِ سی دی تیوار حاٍی تصاٍیر ٍ ًیس پرًٍذُ اسکي ضذُ تیوار تِ ایي ترتیة هیسر
خَاّذ ضذ.
روش کار:

 Study هَرد ًظر در صفحِ  worklistرا اًتخاب ًوَدُ ٍسپس تر رٍی آیکَى کلیک ًواییذ
تا ٍارد تخص  ScanDocضَیذ( .درصَرت دسترسی کارتر تِ گسیٌِ )ScanDoc

حالت اول :درصورت اتصال دستگاه اسکنر به سیستم



درصَرتیکِ اسکٌر تِ کاهپیَتر هتصل تاضذ صفحِ زیر تاز ضذُ ،از لیست ّ Deviceا ،اسکٌر هَرد ًظر را
اًتخاب ًواییذ.

 تستِ تِ ًَع اسکٌر هتصل تِ دستگاُ ،ترًاهِ اسکي تاز ضذُ هتفاٍت خَاّذ تَد .تؼٌَاى هثال چٌاًچِ اسکٌر
ضوا  HPتاضذ صفحِ زیر را هطاّذُ خَاّیذ کرد.

 پس از اسکي هذارک رٍی آیکَى

کلیک ًوَدُ تا هذارک تِ صفحِ  ScanDocپکس

هٌتقل ضَد.

 سپس رٍی تصَیر اسکي ضذُ کلیک ًواییذ تا فؼال ضذُ ٍ درًْایت رٍی گسیٌِ
ًواییذ.

کلیک

 چٌاًچِ ارسال فایل اسکي ضذُ تا هَفقیت اًجام ضَد صفحِ زیر ًوایاى خَاّذ ضذDirect (.
)Sending

 زهاًی کِ ارسال فایل اسکي ضذُ تِ پایاى رسیذ گسیٌِ  Exitرا اًتخاب ًوَدُ ٍ سپس گسیٌِ yes
را اًتخاب ًواییذ.

ّ واًگًَِ کِ هالحظِ هیفرهاییذ ،هذارک اسکي ضذُ تِ اًتْای سری تصاٍیر تیوار تؼٌَاى یک سری
جذیذ اضافِ ضذُ ٍ در صفحِ ، Viewingدر پایاى سری تصاٍیر رٍی ً thumbnailوایص دادُ
هیضَد .ضوٌا در صفحِ  ٍ Worklistدر ستَى هَدالیتی گسیٌِ  /SDهطاّذُ هیضَد کِ تیاًگر
اضافِ ضذُ تصاٍیر اسکي ضذُ تِ سری تصاٍیر تیوار هیتاضذ.

حالت دوم :درصورت وجود فایل اطالعات بیمار با فرمت عکس

 چٌاًچِ تصَیر هذارک تیوار از قثل تا فرهت ػکس هَجَد تاضذ ،تذٍى ًیاز تِ اسکٌر هطاتق تصَیر
زیر هیتَاى تا هطخص ًوَدى هسیر فایل ػکس هذارک تیوار ،آًْا را تِ  Studyتیوار پیَست ًوَد.
 طثق هراحل قثل ػول ًوَدُ ٍ در صفحِ تاز ضذُ ،هسیر فایل تصَیر ٍ یا حتی پَضِ حاٍیر تصاٍیر
اطالػات تیوار را آدرس دّی هیًوایین.

