سیستم انتشار و چاپ مدیا diRectMedia

سيستم  diRect Mediaجهت سهولت کار کابران مرکز در زمينه رايت  CD/DVDطراحي شده ،به نحوي که  CD/DVDهاي مرکز بدون
هرگونه عمليات دستي و کامال اتوماتيک رايت شده و با  Labelدلخواه مرکز ليبل زني مي شود .اين سيستم مي تواند در کنار هريک از
محصوالت  diMention ،diVision ،diPacsقرار گيرد و يا حتي بصورت مرکزي مورد استفاده تمام بخشها بطور همزمان باشد .اين سيستم
در  2مدل تک مخزن ( 20حلقه  CDيا  )DVDو دو مخزن ( 50حلقه  CDو  50حلقه  )DVDطراحي شده است .از امتيازات ويژه اين
محصول قابليت طراحي ليبل مطابق نظر مرکز درماني و نيز پرينت تاريخ بصورت شمسي است.
پشتیبانی از DICOM v3.0

 اتصال تمامي دستگاههاي تصويربرداري با خروجي  dicomبه سيستم.
 پشتيباني از  Storage Commitmentبراي دستگاههايي که از اين پروتکل استفاده ميکنند.
 امکان استفاده حتي براي دستگاههاي قديمي که پروتکل  Commitmentرا ندارند.

رایت انواع مدیا (سی دی  /دی وی دی )Blue Ray /
 امکان رايت تمامي انواع مديا (سي دي ،دي وي دي.)BR ،
 پشتيباني از دي وي دي با حجمهاي  4گيگابايت و  9گيگابايت BR .با حجم  25گيگابايت و  50گيگابايت.

رایت همزمان
 توانايي انتشار  2آزمايه بطور همزمان جهت افزايش سرعت.
 امکان بکارگيري بصورت يک درايو درصورت خرابي درايو ديگر تا زمان رفع عيب.
رایت  Patient CDو Arvhice

 امکان استفاده همزمان هم به عنوان ارائه سي دي به بيمار  Patient CDو هم براي بايگاني آزمايه ها.
 تعريف استفاده از هر يک از  Binها.

سیاستهای برداشت
 امکان تعريف انواع سياستهاي برداشت از  Binها براي Patient CDو .Archive
 تنظيم هوشمند براي عمليات برحسب سايز.

چاپ روی مدیا
 چاپ اطالعات آزمايه و مشخصات بيمار روي مديا.

 امکان تنظيم چاپ انواع ليبلهاي مختلف روي مديا.

تعریف برچسب و لوگوی دلخواه
 امکان تعريف برچسب و لوگوي دلخواه مرکز.
 امکان تعريف ليبل براي هر کانال و موداليتي.
مدیریت کانال )(Channel

 تعريف کانال ارتباطي براي هر دستگاه و سياست برداشت متناظر آن.

عملکرد خودکار
 سيستم بدون نياز به ورود کاربر ،عمليات خود را آغاز مينمايد .

اخطار و پیامها
 در صورتيکه جاگذاري مديا ماطبق تعريف در سيستم نباشد.
 در صورتيکه رايت کردن با مشکل مواجه شود امکان چاپ برچسب خطا وجود دارد.
 در صورت بروز مکرر خطا (مثال پشت و رو قراردادن سي دي ها)

پشتیبانی از تاریخ شمسی
 امکان چاپ تاريخ تصوير برداري يا تاريخ انتشار مديا بصورت شمسي.

