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Úvod 

Dokument obsahuje podrobný popis systému detview na úrovni administrátora. 

Úvodná stránka, Prihlásenie 

Na stránke je aj možnosť výberu jazyka, ktorý by ste si pred prvým použitím mali 

vybrať z rozbaľovacej ponuky. 

Podrobný popis prihlásenia: 

1, Na vašu e-mailovú adresu bude odoslaný mail s odkazom, kliknutím naň úhlasíte 

s uložením vašej e-mailovej adresy.  

 

2, Kliknutím na odkaz prijatý v nasledujúcom e-maily sa dostanete do rozhrania 

so žiadosťou o zadanie hesla. Tu zadajte svoje heslo podľa vlastného výberu a 

potom stlačte tlačidlo „Uložiť“. Pri zadávaní vášho hesla dbajte na svoju 

bezpečnosť. Vyžaduje sa minimálne 8 znakov vrátane špeciálnych znakov, číslic, 

malých a veľkých písmen. 



 

 

 

 

3, V prípade úspešného uloženia hesla budete informovaný emailom. 

 

4, Ak chcete vstúpiť do systému, zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo. Následne 

kliknite na tlačidlo „Prihlásiť“. 

Stránka lekárov 

• Tu môžete pridať alebo zmeniť e-mailovú adresu lekárov. 

• Z ponuky v hornej časti stránky máte tiež prístup k položkám zdieľania, 

používateľskej príručky a často kladeným otázkam. 

• Systém vám umožní priradiť viacero lekárov k jednej emailovej adrese. Je to 

potrebné v prípade, ak je lekár v systéme uložený pod viac ako jedným 

menom. 

 



 

 

 

Podrobný popis stránky: 

• Stĺpce na rozhraní je možné usporiadať podľa vlastného výberu. 

• Vyplnením polí „Meno“ a „E-mail“ môžete dosiahnuť rýchlejšie vyhľadávanie. 

• V základnom nastavení je na stránke iba 10 lekárov, ktorých počet 

je možné zvýšiť na 50 pomocou rozbaľovacej ponuky v spodnej 

časti stránky. Ak chcete vidieť viac, môžete sa posunúť do spodnej 

časti stránky. 

• Zo systému sa môžete odhlásiť kliknutím na tlačidlo „Odhlásiť“ 

vpravo. 

• Kliknutím na tlačidlo „Upraviť“ môžete ku konkrétnemu lekárovi pridať 

emailovú adresu, prípadne môžete upraviť existujúcu. Táto e-mailová 

adresa určuje, kto má prístup do systému., 

 

• Po kliknutí na tlačidlo „Uložiť“ sa emailová adresa uloží do systému. 

Ak je zaškrtnuté políčko „Odoslať emailové upozornenie“, v tom 

momente bude daný lekár upozornený aj emailom. 

• Ak stlačíte tlačidlo „Povoliť“, daný lekár dostane e-mailovú notifikáciu 

o každom pacientovi, pre ktorého bol záznam uložený. Ak stlačíte 



 

 

 

tlačidlo „Vypnúť“ systém nepošle lekárovi upozornenie emailom. 

• V zdieľanom denníku si môžete prezerať doteraz zdieľaných 

pacientov, zdieľajúceho lekára s priradeným lekárom alebo 

pacientom. Zelená značka označuje aktívne akcie, zatiaľ čo 

červený kôš vymazané. 

 

 

Stránka pacientov 

Na tejto stránke je možné stiahnuť obrázky a 3D záznamy pacientov priradených 

používateľovi po jednom. Tiež tu máme možnosť zdieľať snímky pacienta s 

ostatnými lekármi a pacientmi 

 



 

 

 

Podrobný popis stránky: 

Stránka má dve časti, v jednej sú pacienti a v druhej zdieľaný pacienti. V tom 

druhom sa objavujú pacienti, ktorých s vami zdieľajú ostatní lekári alebo pacienti. 

• Stĺpce na rozhraní je možné usporiadať podľa vlastného výberu. 

• Vyplnením polí „Meno“ a „Dátum narodenia“ môžete dosiahnuť 

rýchlejšie vyhľadávanie. 

• Kliknutím na tlačidlo „Otvoriť“ získate všetky snímky daného 

pacienta, ktoré je možné zo systému vyžiadať. 

 

Na tejto stránke máme viacero možností, ako stiahnuť nahrávky: 

1. Kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť obrázok“ sa daný záznam okamžite stiahne 

vo formáte „jpg“. 

2. Kliknutím na tlačidlo „Upraviť“ sa zobrazí záznam na stiahnutie, ktorý je 

možné pred stiahnutím doostriť podľa želania. 

 

3. Po kliknutí na tlačidlo "Stiahnuť súbor Dicom" sa záznam stiahne vo 

formáte "dcm" DICOM, takže ho môžeme načítať do vlastného SIDEXIS 

systému alebo do iných röntgenových zobrazovacích systémov. 

4. Po kliknutí na tlačidlo „Bez 3D Viewer“ sa snímky stiahnu vo formáte 



 

 

 

priečinka DICOM, ktorý je možné načítať aj do iných kompatibilných 

röntgenových zobrazovacích systémov 

5. Pomocou tlačidla „Stiahnúť s 3D Sidexis 4 Viewer“ si  môžeme 

stiahnuť záznam, ktorý je možné zapísať aj na DVD, ktorého súčasťou je 

aj program na prezeranie röntgenových záznamov. (veľkosť tohto súboru 

je viac ako 1 GB, takže sťahovanie potrvá dlhšie!) 

 

Ak stiahnete nahrávky zo staršieho systému, ktorý nie je plne kompatibilný s 

DICOM, nájdete ich pod exportovanými nahrávkami. V závislosti od exportu 

môžu existovať: 

o 2D a 3D súbory vo formáte "dcm" 

o vo formáte 3D DICOM bez Viewer 

o vo formáte 3D DICOM so Sidexis4 Viewer0 

o v 3D formáte so Sidexis3 Viewer 

o Nesprávne exporty sú signalizované systémom. 

 

• Kliknutím na tlačidlo „stiahnutie” systém vytvorí samorozbaľovací súbor. Príprava 

súboru môže chvíľu trvať v závislosti od rýchlosti servera. Hneď ako bude 

samorozbaľovací súbor pripravený, začne sa sťahovanie. Po stiahnutí súbor „exe” 

obsahuje údaje pacienta. Ak naň kliknete, rozbalí sa do priečinka, kde ste ho stiahli. 

Potom je možné spustiť súbor obsiahnutý v rozbalenom súbore rovnakým 

spôsobom, ako keby sme nahrávku dostali na CD. 

• Kliknutím na tlačidlo „Zdieľať“ môžeme zdieľať snímky daného pacienta, s daným 

lekárom alebo pacientom. 

 

 



 

 

 

 

• Tu máte zadať e-mailovú adresu lekára alebo pacienta s ktorými 

chcete snímky zdieľať. Najprv vyberte z rozbaľovacej ponuky, či chcete 

zdieľať snímky s pacientom alebo lekárom, a potom zadajte jeho  e-

mailovú adresu. Po kliknutí na tlačidlo "Pridať" sa zobrazí pop-up okno, 

v ktorom dostaneme informácie o súhlase s ochranou osobných údajov. 

Keď s tým súhlasíte, kliknite na tlačidlo „Uložiť“. Pridané e-mailové 

adresy je možné vymazať kliknutím na tlačidlo „Odstrániť pridanie“ a 

následne na tlačidlo „Uložiť“. V oboch prípadoch systém odošle 

upozornenie na zadané e-mailové adresy. 

• V predvolenom nastavení je na stránkach iba 10 pacientov a 10 snímkov, ktoré 

je možné zvýšiť na 50 pomocou rozbaľovacej ponuky v spodnej časti stránky. Ak 

chcete vidieť viac, môžete sa posunúť do spodnej časti stránky.  

• Zo systému sa môžete odhlásiť kliknutím na tlačidlo „Odhlásiť“ vpravo. 

Stránka nesprávnych e-mailov 

Tu sú zobrazené e-mailové adresy, ktoré systém nemohol odoslať, pretože to nie sú 

skutočné e-mailové adresy alebo boli jednoducho nesprávne zaznamenané. Toto je 

oznamovacie rozhranie na opravu chýb. 

 

Štatistická stránka 

Na tejto stránke si môžete prezrieť prihlásenia a stiahnuté súbory. Kto, čo, kedy a 

koľkokrát stiahol.  



 

 

 

Celú databázu je možné stiahnuť vo formáte excel, takisto si môžete nastaviť rôzne 

parametre aj s grafmi. 

 

 

 

 


