HOW TO USE KEY IMAGE
بررسی اجمالی
 INFINITT PACSایه امکان را بٍ کاربران میذَذ تا با استفادٌ از  KEY IMAGEتصايیر کلیذی ي مُم خًد را بر اساس عالیق ي
ویاز از بیه سری َای تصًیر برداری شذٌ اوتخاب ومًدٌ ي سپس در مًارد مختلف از جملٍ کىفراوس َا ،تحقیقات  ،پریىت ،رایت
سی دی ي ..استفادٌ ومایىذَ.مچىیه اساتیذ می تًاوىذ َ KEY IMAGEا را بٍ مىظًر آمًزش دستیاران درCUSTOM FOLDER
رخیرٌ ومًدٌ ي استفادٌ ومایىذ.

روش ساخت
ابتذا  Studyمًردوظر را باز کردٌ ي يارد پىل  Viewingمیشًیم.
در صفحٍ  VIEWINGبر ريی  MOREکلیک ومًدٌ ي  Annotationرا اوتخاب وماییذ.
سپس آیکًن  KEY IMAGEرا اوتخاب وماییذ.

پس از اوتخاب آیکًن

بر ريی َ IMAGEای مًرد وظر از َر سری کلیک وماییذ ،با َر کلیک آیکًن کلیذ در باالی

 IMAGEمًردوظر ومایان می شًد کٍ اوتخاب شذن آن تصًیر بعىًان تصًیر کلیذی را تاییذ میومایذ.

در مرحلٍ بعذ (پایان اوتخاب تصايیر) ي در صفحٍ  Viewingکلیک راست ومًدٌ ي گسیىٍ  KEY IMAGEي سپس KEY IMAGE
 SAVEرا اوتخاب وماییذ.

سپس پىجرٌ زیر باز می شًد.

اکىًن عىًان مًرد وظر را با تًجٍ بٍ َذف از اوتخاب تصايیر کلیذی ،از پىجرٌ باز شذٌ اوتخاب وماییذ.
در ایه جا بٍ طًر مثال گسیىٍ  For Printingاوتخاب شذٌ است.
سپس  SAVEرا کلیک وماییذ .

پس از  SAVEکردن ،ديبارٌ صفحٍ  VIEWINGرا می بیىیذ .در ایه مرحلٍ بر ريی کیبًرد دکمٍ  )Hot Key forPrinting( Pرا
اوتخاب وماییذ.
پس از اوتخاب  Pصفحٍ  Printباز می شًد.


در سمت چپ صفحٍ گسیىٍ  KEY IMAGEرا تیک دار وماییذ.



َماوطًر کٍ مشاَذٌ می وماییذ فقط تصايیری کٍ  KEY IMAGEمعرفی شذٌ اوذ در صفحٍ  PRINTومایان می
شًوذ.



َمچىیه در ایه صفحٍ می تًاویذ با استفادٌ از ابسارباالی صفحٍ  ZOOM,PAN,Window Widthرا تغییر دَیذ.

ي در پایان گسیىٍ پریىت را اوتخاب وماییذ.

HOW TO USE KEY IMAGE FOR CUSTOM FOLDER
اساتیذ با استفادٌ از  KEY IMAGEمی تًاوىذ تصايیر کلیذی مًرد وظر خًد را جُت استفادٌ در مًارد مختلف از جملٍ کىفراوس
َا  ،تذریس ي تحقیقات در  CUSTOM FOLDERرخیرٌ ومایىذ .بذیه گًوٍ کٍ ابتذا در  ، CUSTOM FOLDERفًلذر ي CASE
مًرد وظر خًد را ساختٍ سپس در صفحٍ  VIEWINGپس از  KEY IMAGEکردن تصًیر( طبق مراحلی کٍ در ابتذا تًضیح دادٌ شذ)
بر ريی IMAGEکلیک راست ومًدٌ ي گسیىٍ  Send to CFرا اوتخاب وماییذ.

پس از اوتخاب  Send to CFپىجرٌ زیرباز می شًد.
فًلذر مًرد وظر را اوتخاب ي در پایان SAVEوماییذ.

حال کاربر در صفحٍ  WORK LISTبا اوتخاب گسیىٍ  CUSTOM FOLDERدر باالی صفحٍ می تًاوذ تصايیر کلیذی کٍ رخیرٌ
ومًدٌ را ببیىذ.

