Study Tag
بررسی اجمالی
 Infintt Pacsتا استفادُ اس ایي اتشار کارتزدی هفیذ در جستجَ ،ایي اهکاى را تِ کارتزاى هی دّذ تا تِ ّ studyای
هَردًظز خَد  Tagخاغی را اضافِ کزدُ ٍ سپس ّ studyای خَد را در  Find Criteriaتز اساس ّویي Tag
تعزیف ضذُ ،سزیعا جستجَ ًوایٌذ.
استفادُ اس ایي رٍش سثة افشایص سزعت جستجَ در غفحِ  Worklistضذُ ٍ ّوچٌیي ایي اهکاى را تِ کارتز هی
دّذ تا ّ studyای خَد را تز اساس ّ Tagای خاظ دلخَاُ گزٍُ تٌذی ٍ در فَلذرّای هطخع ًگْذاری ًوایذ .ایي
قاتلیت تَیژُ در هزاکشی کِ ًگْذاری کیسّای خاظ ٍ دستِ تٌذی ٍ جستجَی سزیع آًْا حائش اّویت هیتاضذ،
تسیار پزتاسدُ خَاّذ تَد.

How To Use Assign Study Tag
 .1در غفحِ  Worklistتز رٍی ( Studyیا ّ Studyای) هَرد ًظز کلیک راست ًواییذ ٍسپس گشیٌِ
 Assign study tagرا اًتخاب ًواییذ.
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 .2سپس پٌجزُ  study tagتػَرت سیز تاس هی ضَد .ضوا هی تَاًیذ اس ّStudy Tagای قثلی هَجَد در
ستَى سوت چپ استفادُ ًواییذ ٍ یا ایٌکِ هَارد جذیذی را تعزیف ٍ اضافِ ًواییذ.

2

 .3در قسوت پاییي پٌجزُ تا کلیک تز رٍی  Tag ، Configهَرد ًظز خَد را تػَرت پاییي ًاهگذاری ًواییذ.
پس اس کلیک تز رٍی  Configپٌجزُ  Configure Study Tagتػَرت سیز تاس هیطَد.

 -aدر قسمت باالی پنجره نام Tagمورد نظر خود را
تایپ نماییذ (در اینجا به طور مثال for reasearch
نوشته شذه).

 – bاگر میخواهیذ سایر کاربران  study tagشما را
ببیننذ  add as site tagرا انتخاب نماییذ.

 -Cاگر میخواهیذ تنها خودتان  study tagرا ببینیذ
 add as user tagرا انتخاب نماییذ.

 -dدر پایان  save and closeرا کلیک نماییذ.

 .4حال هجذداً تِ پٌجزُ  Sudy Tagتزگطتِ ٍ هیتَاًیذ اس ستَى سوت چپ Tag ،تعزیف ضذُ را تا اًتخاب
تِ ستَى سوت راست اًتقال دّیذ .در ًْایت گشیٌِ  Acceptرا کلیک ًواییذ.
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 .5تزای جستجَ تزاساس  Study Tagدر غفحِ  Worklistهطاتق ضکل سیز ٍ در یکی اس تاکسْای جستجَ
(تاکس قزهش اس  study tag ،) drop down listرا اًتخاب ًواییذ ٍ در تاکس پاییٌی (تاکس آتی) Tag
هَرد ًظز را تا کلیک رٍی تاکس پاییٌی هالحظِ ٍ (در ایٌجا طثق هثال  ) For reaserchاًتخاب ًواییذ .

ً -6تیجتاً در  Worklistهطاتق ضکل سیز فقط ّstudyایی را هی تیٌیذ کِ  Tagهَرد ًظز ضوا تِ آى
دادُ ضذُ است.
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ّ -7وچٌیي هی تَاًیذ در غفحِ  Worklistدر قسوت  Search filterتز رٍی  Search Filterکلیک راست
ًواییذ ٍ تا اًتخاب  Newپس اس تاس ضذى پٌجزُ  CreateSearchFilterفَلذری تا ًام دلخَاُ ساختِ ٍ در
قسوت  Add Conditionهطا تق ضکل سیز پس اس اًتخاب  Add conditionدر تاکس آتی در ستَى
سوت چپ  ٍ Study tagدر ستَى سوت راست Tag ،ساختِ ضذُ را (تعٌَاى هثال )For reasearch
اًتخاب ًواییذ ٍ سپس ً OKواییذ .
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 -8اکٌَى در فَلذر ایجاد ضذُّ ،ز  studyرا کِ  Tagتعزیف ضذُ تِ آى تخػیع یاتذ for research (،تِ طَر
هثال در ایٌجا ) خَاّین داضت ٍ هحتَیات ایي فَلذر ّ Studyایی تا  Tagیکساى ٍ هطخع تعزیف ضذُ
ّستٌذ.
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