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Udarbejdet af ZiteLab ApS for DANBIO
Dette dokument er udarbejdet til brug for IT-afdelingen på dit hospital i forbindelse med indkøb og
installation af patient touch-skærm på din afdeling.
DANBIO touch-skærme skal opstilles i venteværelset i ambulatorium til brug for patienterne.
Skærmene skal derfor leve op til en række hygiejniske krav til rengøring m.m.
Desuden skal de opfylde en række tekniske krav for at løsningen kan fungere. Disse gennemgås i
dette dokument.
Nyhed: Vejledningen anbefaler nu installation af Chrome (mod tidligere Firefox)
De angivne programmer m.v. kan alle downloades frit og er gratis at benytte.
Spørgsmål og øvrige kommentarer henvendes til
Niels Steen Krogh (nielssteenkrogh@zitelab.dk) eller Lukasz Filinski (lukaszfilinski@zitelab.dk)
Telefonnummer: +45 22 67 37 38 (niels) og +45 53 77 10 05 (Lukasz)
Hovedlinjerne er disse:
1.Maskinen skal have internetadgang
2.Som browser skal der benyttes Chrome (Internet Explorer kan ikke benyttes)
3.Skærmen skal have en størrelse og opløsning så skærmen er helt fyldt ud ved visning af side
fra linket i Chrome sat i kioskmode:
https://dc290-zope.rackhosting.com/DANBIO_FOLDER/patient_online/login_form_kiosk
(du vil få tilsendt et dedikeret link – linket ovenfor giver kun adgang til forsiden)
Den nuværende procedure kræver specialopsætningen af Chrome, jf. nedenfor. De viste
versionsnumre for Chrome opdateres løbende.

Skærmopløsning:
1024x768 eller 16:9 (men vil da være områder der ikke bliver benyttet)
17 tommer er at foretrække, men 15 tommer kan også bruges.
Prisniveauet for dem er ca. 5.000 til 10.000 (eksklusiv moms), men afhænger selvfølgelig af den
valgte konfiguration.

Den mere detaljerede vejledning om download og opsætning af Chrome m.v.
Installationsskridt:
1.
Download Chrome til touchscreenen fra:
https://www.google.ca/intl/dk/chrome/
Og klik download og instaler
2. Åben Chrome
Lav en ny bruger
Skriv følgende adresse: chrome://settings
2.1. Klik administrer andre personer
2.2. Tilføj person (kiosk f.eks)
og husk at markere
Opret en skrivebordsgenvej for denne bruger
3. Højreklik på det nyskabte ikon på skrivebordet og vælg Indstillinger
3.1. i Target / destination (lidt afhænigt af windows version)
Tilføjes i slutningen:
--kiosk -homepage ”https://dc290zope.rackhosting.com/DANBIO_FOLDER/patient_online/login_form_kiosk”
DU VIL FÅ ET INDIVIDUELT LINK(URL) TILSENDT
3.2 Marker at vinduet skal ”starte ”maximized” / ”fuldt vindue”
4. Tilføj i startup-mappen – så Chrome starter automatisk
(forskellig sti afhængig af windows version)
5. Du bør lige gennemgå nogle spørgsmål for at se om skærmen er godt tilpasset
Du kan ændre størrelse med CTRL + og CTLT 6. Stop KIOSK
tryk ALT+F4
eventuelt fjern –kiosk fra genvej fra skrivebord

