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Tisztelt Doktor Nő/Úr, Kedves Kolléga!

VIP DENTAL RÖNTGEN CENTRUM ÜDVÖZLI ÖNT ÉS SOK SIKERT
KIVÁN A PÁCIENSÉRŐL KÉSZÜLT A KIS TÉRFOGATÚ DIGITALIS
VOLUMENTOMOGRÁFIAI (CBCT) FELVÉTEL HASZNÁLATÁHOZ!

A GYÁRTÓ ÚJABB DIAGNOSZTIKAI PROGRAMOT FEJLESZTETT KI,
AMELY A VIP Buda KODAK BERENDEZÉSÉRE IS TELEPÍTÉSRE

KERÜLT. AZ ÚJ VERZIÓ TÖKÉLETES ÉS GYORS TELEPÍTÉSÉHEZ
SZERETNÉNK SEGÍTSÉGET NYÚJTANI ÖNNEK

EZZEL A KÉPEKKEL ILLUSZTRÁLT ÚTMUTATÓVAL.

Az új program telepítése

A CD automatikusan elindul számítógépén, ennek jele lesz ez a kis felugró ablak.
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A program két lehetőséget kínál fel:
1. „Open a Volume”  a felvétel megnyitása a CD-ről (ilyenkor a 3D nézet

nem használható)
2. „Install application” az új program telepítése

Az egyes számítógépek eltérő beállításai következtében az új program automatikus
telepítése nem minden esetben vezetett sikerre, ezért készítettük ezt a bemutatót, hogy
bármely felhasználó könnyen megbirkózhasson ezzel a feladattal.
Arra kérjük, a nyíllal jelzett helyre kattintva kapcsolja ki a programot.

Ezt követően keresse meg számítógépe CD/DVD-meghajtóját („Sajátgép” vagy „Ez
a gép” mappában), majd kattintson rá a jobb egérgombbal. A felugró ablakban
válassza a „Megnyitás” funkciót a bal egérgombbal (nyíl).
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Most a CD-re kiírt mappákat látja. Nyissa meg a „3DImagingSoftware” mappát
(nyíl).

Kattintson jobb egérgombbal a „Setup3Dviewer”-re (nyíl), és az előugró ablakban
válassza a „Futtatás rendszergazdaként” funkciót.
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Következő lépésben engedélyezze, hogy telepítendő CS 3D Imaging Setup program
módosításokat hajtson végre a számítógépen, majd az alábbi új, automatikusan
megjelenő ablakban folytassa a program telepítését „NEXT”.

Válassza a „Dental” beállítást (nyíl), majd ismét „NEXT”.
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Bal egérgombbal kattintson az „Easy” feliratra (nyíl), majd ismét „NEXT”.

Következő lépésben alul kattintson  az „Install” feliratra (nyíl).
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Folytatódik a telepítés.

Végül kattintson alul a „Finish” feliratra (nyíl), ezzel a program telepítése sikeresen
befejeződött, megjelent a parancsikon.
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CBCT-felvételek betöltése CD-ről az új telepített programba

A már korábban leírtak alapján a jobb egérgombbal kattintson a CD/DVD-meghajtó
ikonra (nyíl), mely a „Sajátgép” vagy „Ez a gép” mappában található. A felugró
ablakban válassza a „Megnyitás” funkciót a bal egérgombbal.

Lépjen be a „Data” mappába (nyíl).
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Ezt követően a következő - számsorral - jelzett mappába is lépjen be (nyíl).

majd a bal egérgombbal húzza rá az egyik dcm filet a parancsikonra (nyíl).  Ezt
követően a program valamennyi funkciójával elindul.
A program kezelése egyszerű, könnyen áttekinthető kezdő felhasználók részére is. Az
értékeléshez sok sikert kívánunk!

A VIP DENTAL Röntgen Centrum munkatársai várják kérdéseiket.


