سیستم تحت وب DICOM Metric
سيستم  MARCO Metric Web Serverدسترسي متخصصين به تصاوير از طريق  Webرا فراهم مي آورد ،به نحوي متخصص
و راديولوژيست تنها با دسترسي به اينترنت و باز کردن  Websiteمرکز درماني مراجعه کرده و وارد نمودن  Usernameو رمز
عبور به ليست بيماران دسترسي مي يابد .و با استفاده از امکانات تعبيه شده به سهولت تصاوير مربوطه را مرور مي نمايد.
طراحي اين سيستم از استاندارد  DICOMبهره گيري نموده است و بدين وسيله حتي اگر کاربر به رايانه دستي خود نيز
دسترسي نداشته باشد ،تنها با دسترسي به اينترنت امکان مرور تصاوير و گزارش نويسي را در اختيار خواهد داشت.

 -1 -1مرور تصاویر در قالب استاندارد DICOM v3.0
 کليه فرمتهاي تعريف شده در استاندارد  DICOM v3.0قابل مشاهده هستند .
 عملکرد بر مبناي پروتکل  DICOMبدون واسطه و بر مبناي تکنولوژي جاوا اسکريپت.
 -2 -1سازگار با تمام مرورگرها )(True Web
 سازگاري با تمامي مرورگرهاي موجود شامل  IE, FireFox, Chrome, Safariبدون هر گونه پيش نياز .

 -3 -1جستجوی تصاویر و جستجوی پیشرفته
 جستجوي تصاوير بيماران با شرايط مختلف و مشاهده مشخصات
 امکان ذخيره سازي جستجوهاي معمول.
 تنظيم داده هاي مورد عالقه هر کاربر و شخصي سازي.
 -4 -1امکانات پردازش تصویر از طریق مرورگر
 دسترسي به تصاوير دايکام بيماران ،سري هاي مختلف ،دسترسي به تصاوير از طريق  ، Thumbnailقابليت Zoomو اندازه
گيري.
 -5 -1دانلود پیشرونده
با انتخاب هر سري تصاوير ،تحت وب و در  backgroundدانلود ميشود تا امکان سرعت بيشتر براي کاربر را فراهم آورد.
 -6 -1سطوح دسترسی کاربران
 قابليت مديريت سطوح دسترسي کابران .
 مديريت دسترسي کاربران تنها به  resourceهاي مجاز
 -7 -1گزارش نویسی
 تنظيم گزارش توسط پزشک و ارسال روي سرور
 مشاهده گزارشهاي قبلي و نيز گزارشهاي ديگر کاربران (با کنترل سطح دسترسي).
 امکان گزارش نويسي به زبانهاي مختلف.

 -8 -1پیش نویس گزارش
 امکان تعريف پيش نويس ) (Templateگزارش.

 -9 -1ویرایش اطالعات ( با سطح دسترسی )
 امکان ويرايش اطالعات توسط افراد مجاز و تعريف شده در سيستم .
 -10 -1ارسال تصاویر
 امکان ارسال تصاوير به سرورهاي ديگر از طريق وب .
 -11 -1یکپارچه سازی با تمامی  HISها
 قابليت يکپارچه سازي با  HISها از طريق پروتکل دلخواه سيستم . HIS
 -12 -1قابلیت stitching
 قابليت چسباندن تصاوير و تبديل آن به يک تصوير واحد
 -13 -1قابلیت  speech to textتحت وب
 قابليت صحبت با ميکروفون و تايپ به صورت اتوماتيک تحت وب

