How to use oncall
هشٍس اجوالی:
سشعت پاییي ایٌتشًت ٍ قطع ٍ ٍصلّای هکشس دس ٌّگام هشاّذُ تصاٍیش تیواساى اص طشیق ٍب تَسط پضشکاى هحتشم
سادیَلَطیستّ ،وَاسُ تعٌَاى دغذغِی اصلی دس هثحث تلِسادیَلَطی هطشح هیشَد INFINITT PACS .تا اسائِ
قاتلیت  On-callسعی دس سفع ایي هشکل تا فشاّنآٍسی اهکاى رخیشُ تصاٍیش سٍی ّاسددیسک سیستن پضشک ٍ
فشاخَاًی تصاٍیش اص آًجا (تا سشعت تاال)ً ،وَدُ است.

سٍش کاس:
 .1پس اص ٍسٍد تِ صفحِ  ،Worklistاتتذا سشٍیس  on-callسا اص ًَاس اتضاس ،استاست ًواییذ(.شواسُ . )1

 .2سپس  Examیا ّ Examای هَسدًظش سا اًتخاب ًواییذ( .شواسُ .)2
 .3گضیٌِ  Downloadسا اص ًَاس اتضاس کلیک ًواییذ( .شواسُ )3

جْت هشاّذُ ٍضعیت داًلَد تصاٍیش ،هیتَاًیذ هطاتق شکل صیش تِ قسوت ًَ( System Trayاس اتضاس ٍیٌذٍص کٌاس
ساعت سیستن) سٍی آیکي ( on-callگَی صسد سًگ) ساست کلیک ًوَدى ٍ گضیٌِ  showسا اًتخاب ًواییذ.

ّوچٌیي تا اًتخاب گضیٌِ  optionهیتَاًیذ تٌظیوات  on-call optionسا هطاتق سلیقِ خَد تغییش دّیذ( .تعٌَاى
هثال ّ studyا پس اص چِ هذت صهاًی اص سٍی ّاسددیسک پاک شًَذ).
پس اص اتوام داًلَد ّش  ،studyدس ستَى  ocدس صفحِ  ٍ worklistدسکٌاس  studyداًلَد شذُ ،یک گَی قشهض سًگ
هطاتق شکل صیش ظاّش هیشَد کِ ًشاىدٌّذُ اتوام فشآیٌذ داًلَد تصاٍیش  ٍ studyاهکاى استفادُ اص آى هی-
تاشذ.

تَصیِ هیشَد کِ اص اتتذا تیواساًی کِ هیخَاّین  on-callشًَذ سا ّوگی اًتخاب ٍ تحت داًلَد قشاس دّین .توحض
تکویل فشآیٌذ داًلَد ّشکذام اص ایي ّ studyا(پس اص هذت صهاى هثالً  2دقیقِ ،دٍتاس هتَالی گضیٌِ  searchسا دس
 worklistکلیک ًوایین تا هحتَیات صفحِ  ،worklistاصطالحا  refreshشًَذ ٍ ّstudyای داًلَد شذُ سا
تثیٌین) ٍ ًوایاًگش شذى گَی قشهض دس کٌاس آى ،هیتَاًین آى  studyسا هشاّذُ ٍ تشاحتی پشداصشّای سِ تعذی
سا ًیض تا سشعت تاال اًجام دّین ٍ پس اص تاصگشت تِ صفحِ  worklistخَاّین دیذ کِ توام یا تشخی دیگش اص
ّstudyای اًتخاب شذُ ًیض تصَست کاهل داًلَد شذُاًذ ٍ تذیي تشتیة ،هیتَاًین آًْا سا هشاّذُ ًوایین ٍ

صهاى سا تذیي صَست رخیشُ ًوایین (.یعٌی ّوضهاى هشاّذُ تصاٍیش داًلَد شذُ ٍ داًلَد تصاٍیش سا تا ّن داشتِ
تاشین).
ّ Examای داًلَد شذُ دس هسیش  C:\INFINITT\VIEWER\OnCall2کاهپیَتش شخصی شوا رخیشُ شذُ اًذ.

تشای حزفکشدى فایل  oncallاص سٍی فضای کاهپیَتش شخصی ،اتتذا  ٍ Startسپس تش سٍی  Examکلیک کشدُ ٍ
 Deleteسا اًتخاب ًواییذ .دسًْایت عالهت

اص کٌاس  Examپاک هی شَد.

