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Bevezetés 
A dokumentum tartalmazza a detview rendszer admin felhasználói szintű részletes leírását. 

Login oldal, Bejelentkezés 
Az oldalon található további nyelvválasztási lehetőség is, melyet az első használat előtt érdemes a 

legördülő menüből kiválasztani. 

Bejelentkezés részletesen: 

1, A megadott email címünkre érkezik egy levél, melyben található egy link, erre kattintva 

hozzájárulunk az email címünk tárolásához.  

 

 

2, A következő email-ben megkapott linkre kattintva jutunk el, a  jelszó bekérő felületre. Itt adjuk meg 

tetszés szerint a jelszavunkat, majd nyomjunk a „Mentés” gombra. A jelszavunk megadásánál 

figyeljünk a biztonságra. Kötelező a minimum 8 karakter, melyben speciális karaktereket, számokat, 

illetve kis és nagybetűket is használjunk. 
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3, Sikeres mentés esetén, email-ben értesítést kapunk. 

 

4, Amennyiben be szeretnénk lépni a rendszerbe, adjuk meg e-mail címünket és jelszavunkat, majd 

„Bejelentkezés” gombra kattintsunk. 

Orvosok oldal 
Itt lehet az orvosokhoz az email címüket hozzáadni, vagy módosítani.  

A felső menüből elérhetjük még a Megosztási naplót, a Felhasználói kézikönyvet, és a GYIK menüket. 

A rendszer megengedi azt, hogy egy email címhez több orvost is hozzá rendelhessünk. Erre akkor lehet 

szükség, ha a forrás rendszerben egy orvos több néven is rögzítve van. 
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Az oldal részletes leírása: 

 A felületen található oszlopokat tetszés szerint sorba rendezhetjük. 

 „Név” és „E-mail”-cím, oszlopok kitöltésével gyorsabb keresést eredményezhetünk. 

 Alapesetben csak 10 orvos található az oldalon, melyet 50-re lehet növelni a lenti legördülő 

menüvel. Amennyiben többet is meg szeretnénk tekinteni, az oldal alja lapozható. 

 A „Kijelentkezés” gombra kattintva, mely a jobb oldalon található, kijelentkezhetünk a 

rendszerből. 

 A „Módosít gombra kattintva adhatunk egy adott orvoshoz email címet, vagy épp 

módosíthatjuk a meglévőjét. Ez az email cím határozza meg azt, hogy ki férhet hozzá a 

rendszerhez. 
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 Amennyiben a „Mentés” gombra kattintottunk, mentjük az email címet a rendszerbe és ha 

be van pipálva az „Email Értesítés küldése” check boksz, abban a pillanatban az adott orvos 

is értesítést kap email-ben. 

 Ha megnyomjuk az „Engedélyez” gombot, akkor az adott orvos e-mail értesítést fog kapni, 

minden egyes betegéről, akiről felvétel készült. Amennyiben pedig a megnyomjuk a „Letilt” 

gombot, nem küld a rendszer e-mail értesítést az orvosnak. 

 A megosztási naplóba megtekinthetjük az eddig megosztott pácienseket, a megosztó orvost 

a hozzárendelt orvossal, illetve pácienssel. A zöld pipa jelzi az aktív megosztásokat, míg a 

piros kuka a törölteket.  
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Páciensek oldal 
Ezen az oldalon lehet a felhasználóhoz rendelt páciensek képeit és 3D felvételeit letölteni egyesével. 

Illetve, ugyanitt lehetőségünk van a páciens képeinek megosztására további orvosokkal és 

páciensekkel. 

 

Az oldal részletes leírása: 

Az oldalon két szekció található, az egyikben a páciensek, a másikban a megosztott páciensek 

találhatóak. Utóbbinál azok a páciensek jelennek meg, melyeket a többi orvos vagy páciens oszt meg 

velünk. 

 A felületen található oszlopokat tetszés szerint sorba rendezhetjük. 

 „Név” és „Születési idő” oszlopok kitöltésével gyorsabb keresést eredményezhetünk. 

 A „Megnyitás” gombra kattintva, megkapjuk az adott páciensnek, a rendszerből lekérdezhető 

összes képét. 
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Ezen az oldalon többféleképpen tölthetjük le a felvételeket: 

 

1. A „Kép letöltés” gombra kattintva „jpg” formátumban azonnal letöltődik az adott felvétel. 

2. A „Szerkesztés” gombra kattintva megjelenik a letöltendő felvétel, melyet tetszés szerint 

élesíthetünk a letöltés előtt. 

 
3. A „Dicom fájl letöltés” gombra való kattintás után a felvétel „dcm” DICOM formátumba 

töltődik le, így betölthetjük azt saját SIDEXIS vagy más röntgen megtekintő rendszerekbe. 

4. A „3D Viewer nélkül” gombra kattintás után DICOM „mappa” formátumban tölti le a 

felvételeket, melyeket szintén betölthetünk más kompatibilis röntgen megtekintő 

rendszerekbe 

5. A „3D Sidexis4 Viewer-el letöltés” gomb alatt tudjuk letölteni azt a DVD-re is kiírható 

formátumot, ami tartalmazza a röntgen megtekintő programot is. (ennek a fájlnak a mérete 

a legnagyobb több mint 1GB, így a letöltés is hosszabb!) 

 

 Ha régebbi nem teljesen DICOM kompatibilis rendszerből töltünk le felvételt, akkor azokat az 

exportált felvételek alatt találjuk. 

- Az exportálástól függően lehetnek: 

- 2D és 3D fájlok „dcm” formátumban 

- 3D DICOM formátumban Viewer nélkül 

- 3D DICOM formátumban Sidexis4 viewer-el 

- 3D formátumban Sidexis3 viewer-el 

- A nem megfelelő exportokat a rendszer jelzi 
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A letöltés gombra kattintva a rendszer készít egy önkicsomagoló fájlt. A fájl elkészítésére a 

szerver sebességétől függően várni kell. Amint elkészült a futtatható állomány megkezdődik a 

letöltés. A letöltést követően a letöltött „exe” tartalmazza a páciens adatait. Ha rákattintunk 

akkor kicsomagolja abba a mappába ahová letöltöttük. Ezt követően indítható a kicsomagolt 

állományban található indító fájl ugyanúgy mintha CD-én kaptuk volna meg a felvételt. 

 A „Megoszt” gombra kattintva pedig megoszthatjuk az adott páciens képeit, adott orvossal 

vagy pácienssel. 

 
 Itt kell be írni annak az orvosnak vagy pácienseknek az email címét, akivel meg akarjuk osztani a 

képeket.  

Elsőnek is válasszuk ki a legördülő menüből, hogy Pácienssel vagy Orvossal osztunk meg, majd 

írjuk be az email címet. A „Hozzáadás” gombra való kattintás után, megjelenik egy felugró 

ablak, melyben tájékoztatás kapunk az adatvédelmi hozzájáruláshoz. Ha azt lenyilatkoztuk 

kattintsunk a „Mentés” gombra.    

Lehetőségünk van a hozzáadott email címeket törölni, a „Hozzáadás Törlése” majd „Mentés” 

gombra kattintva. Mind a két esetben a rendszer tájékoztató értesítést küld a megadott Email 

címekre. 
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 Alapesetben csak 10 páciens, és 10 kép található az oldalakon, melyet 50-re lehet növelni a 

lenti legördülő menüvel. Amennyiben többet is meg szeretnénk tekinteni, az oldal alja 

lapozható. 

 A „Kijelentkezés” gombra kattintva, mely a jobb oldalon található, kijelentkezhetünk a 

rendszerből. 

 

 

Hibás email-ek oldal 
 

Itt azok az email címek jelennek meg, amiket a rendszer nem tudott elküldeni, mert nem valós email címek, vagy 

egyszerűen hibásan lett rögzítve. Ez egy értesítő felület, a hiba javításáról. 

 

 

 

Statisztika oldal 
 

Ezen az oldalon megtekinthetjük a belépéseket, letöltéseket. Ki mikor, mit, és hányszor töltött le. 
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Az egész adatbázis letölthető excel formátumban, így azt követően különböző lekérdezéseket lehet beállítani, akár 

grafikonokkal is. 

 

http://www.detcom.hu/

