INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWERA WYMIANY PLIKÓW www.simplant.pl
I.

ZAKŁADANIE KONTA NA SERWERZE.
Jeśli jeszcze nie posiadasz swojego konta, postępuj zgodnie z poniżą instrukcją:

1.

Wejdź na stronę http://www.simplant.pl/sgl/www/

2.

Kliknij przycisk „Rejestracja”

3.

Uzupełnij swoimi danymi wszystkie pola. Dane z formularz będą wykorzystane podczas
wystawiania faktur za usługę segmentacji.
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4.

Po wypełnieniu i sprawdzeniu wprowadzonych danych kliknij przycisk „Rejestruj”
Poniżej formularz rejestracyjny z przykładowymi danymi.
ZAPAMIĘTAJ SWÓJ LOGIN I HASŁO!!!

5.

Jeśli rejestracja użytkownika przebiegła prawidłowo zostanie wyświetlona informacja:

6.

Aby przejść do strony logowania, kliknij przycisk „Logowanie”

II.
1.
2.

INSTALACJA I OBSŁUGA DARMOWEGO PROGRAMU DO PAKOWANIA DANYCH WinRAR
Zainstaluj program WinRAR 3.61 PL otwierając plik „wrar361pl.exe”.
Postępuj zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie komputera.
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III.

PRZYGOTOWANIE PŁYTY ZAWIERAJĄCEJ BADANIE TOMOGRAFICZNE DO ZAŁADOWANIA
NA SERWER SIMPLANT.PL

1.

Utwórz na pulpicie folder, nazwij go nazwiskiem i imieniem swojego pacjenta.

2.

Przegraj CAŁĄ ZAWARTOŚĆ PŁYTY do wcześniej utworzonego folderu.

3.

Kliknij w/w folder drugim klawiszem myszy i wybierz opcję:
Dodaj do ''Imię Nazwisko.rar''
(w cudzysłowie znajduje nazwa utworzonego wcześniej folderu)

4.

Na pulpicie został utworzony plik ''Imię Nazwisko.rar'' zawierający skompresowaną
zawartość płyty CD otrzymanej z pracowni tomograficznej.

IV.

LOGOWANIE NA SERWERZE SIMPLANT.PL

1.

Wejdź na stronę: www.simplant.pl

2.

Kliknij napis „wejście”
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3.

Przewiń stronę w dół, kliknij przycisk „Wyślij badanie do segmentacji” (przycisk znajdziesz
po lewej stronie).

4.

Otworzy się strona logowania. Aby uzyskać dostęp do serwera wpisz swój login i hasło
(podane podczas zakładania konta na serwerze).
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5.

Po zalogowaniu kliknij przycisk: „Wyślij nowe badanie”

6.

Kliknij przycisk „Przeglądaj” i wskaż plik
płyty z badaniem tomograficznym.
Następnie kliknij „Otwórz”.

ze skompresowaną zawartością
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7.

Zaznacz również obszar zamawianej segmentacji (szczęka / żuchwa / obie kości).
W polu „Uwaga” możesz również umieścić dodatkowe uwagi dotyczące segmentacji.
Następnie kliknij przycisk „Wyślij”

8.

Po wskazaniu pliku z badaniem, zaznaczeniu kości do segmentacji oraz ewentualnym
wpisaniu uwag, pojawi się strona pokazująca postęp wysyłania pliku na serwer.
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9.

Nie zamykaj przeglądarki internetowej ani tej strony aż cały plik nie zostanie poprawnie
umieszczony na serwerze.
Po poprawnym załadowaniu pliku na serwer zostanie wyświetlony komunikat:

10.

W ciągu 48 godzin otrzymasz na podany podczas zakładania konta adres mailowy
wiadomość z linkiem do ściągnięcia gotowej segmentacji.\
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