מערכת I-SeeU Family

איך להתקין מערכת זום
מדריך להתקנה ראשונית

מסמך זה הינו מדריך כללי למתקינ/ה.
ישנן מספר דרכים לנהל את המערכת.

כל בית חולים או מחלקה יכול לבחור את דרך הפעולה הנוחה לו .יחד
עם זאת ,הכלי הינו אותו הכלי.
המדריך מכיל  5פרקים:
• תיאור ותרשים המערך
• התקנה במחשב
• התקנה במכשיר אנדרואיד
• הוספת אתחולים
• אבטחת שיחה בזום
למדריך הזה נלווים  2מדריכים נוספים:
• המדריך המלא למשפחה
• המדריך המלא לצוות

להורדה
אנדרואיד
לחצ/י כאן>>

להורדה
מחשב
לחצ/י כאן>>

תיאור ותרשים המערך
חדר המטופל
• טאבלט עם מצלמה  -ממוקם בראש המיטה ,משמש לרמקול.
• המצלמה הממוקמת על עירוי  /מעמד ייעודי
• טאבלט ללא מצלמה  -ממוקם על עירוי  /מעמד ייעודי
ציוד נדרש
• טאבלט
• זרוע לחיבור למעמד האינפוזיה )(IV
• מעמד ייעודי לטאבלט  /מעמד לעירוי (ריק)
התקנה
• מערכת זום (מוגדרת תצורה ,כולל התחברות אוטומטית לאודיו ווידאו )...
• חשבון דוא"ל של  - Patient1@gmail.com) Goggleלקבל הודעות זום)

חדר המטפלים
ציוד נדרש
• מחשב  / PCמחשב נייד  /טאבלט
התקנה
• מערכת זום (מוגדרת תצורה ,כולל התחברות אוטומטית לאודיו ווידאו )...
• חשבון דוא"ל של  - Mstaff1@gmail.com) Goggleלקבל הודעות זום)
מדריכי משתמש
• המדריך המלא למשפחה
• המדריך המלא לצוות

המשפחה
ציוד נדרש
• מחשב  / PCמחשב נייד  /טאבלט  /טלפון נייד
התקנה ע"י המשפחה
• מערכת זום (מוגדרת תצורה )...
• חשבון דוא"ל של  - Family1@gmail.com ) Goggleלקבל הודעות זום)
מדריכי משתמש
• המדריך המלא למשפחה

תרשים המערך

דרכים ליצירת תקשורת

תרחיש

חדר
המטופל

חדר
המטפלים
 /צוות

א .הרופא  /אחות יוצרת קשר עם
המשפחה ממיטת החולה.

ב .הרופא ,מחוץ לחדר המטופלים,
יוזם את השיחה ואיש צוות מעביר
את הטאבלט מהמיטה למיטה.
ג .מתאם המשפחות יוזם את השיחה
ומעלה את המטופל ,הצוות הרפואי
והמשפחה.
ד .הרופא /מתאם המשפחות יוזם את
השיחה.
לא נמצא איש בחדר המטופל (טאבלט
לכל מיטה(.
• אפשרויות א' עד ג' כוללות טאבלט העובר בין המיטות
• אפשרות ד' כוללת טאבלט לכל מיטה

מתאם
המשפחות

משפחה
מורשת

התקנה למחשב
 .1הורד/י את התוכנה בעזרת הקישור המצורף מעלה .תתקבל ההודעה הבאה:

 .2לחצ/י על "הפעל" ,אם יש צורך אפשר את התקנת התוכנה.
 .3תחילה נבצע הרשמה.

 .4לחצ/י על  Sign Inונגיע למסך הבא:
אפשר ללחוץ על הרשמה דרך גוגל.
תאשר/י שמדובר בחשבון שלכם ואת/ה בפנים.

 .5אפשרות שניה ,אם אין לך פייסבוק או חשבון גוגל,
הרשמ/י באמצעות שם משתמש וסיסמא.

 .6מלא/י את האי-מייל האישי ללחצו .Sign Up
Israel@mail.com

 .7לאחר מכן ,תופיע הודעה.
Israel@mail.com

 .8כל שעליך לעשות:
• לצאת מה.Zoom-
• כנס/י לתיבת הדוא"ל האישית.
• תופיע לך הודעה מ ,Zoom-לחצ/י עליה.
• לחצ/י על כפתור ה.Activate account-

 .9מלא/י שם פרטי ושם משפחה.
אשר/י את התנאים ,ואז לחצו על כפתור .Continue

 .10אז יופיע החלון הבא ,לחצו על
כפתור  Skip this stepוסיימנו הרשמה!

Israel@mail.com

Israel
Israeli

התקנה במכשיר אנדרואיד
 .1בצע/י את ההתקנה בעזרת הקישור המצורף מעלה.
 .2פתח/י את האפליקציה ותקבל/י את המסך הבא:

 .3תחילה נבצע הרשמה.
עושים את זה פעם אחת ונכנסים בקלות לכל שיחה.

 .4אפשרות ראשונה ,נלחץ על  Sign Inונגיע
למסך הבא:
אפשר ללחוץ על הרשמה דרך גוגל.
תאשר/י שמדובר בחשבון שלכם ואת/ה בפנים.

 .5אפשרות שניה ,אם אין לך פייסבוק או חשבון גוגל,
הרשמ/י באמצעות שם משתמש וסיסמא.
לחצ/י על  Sign Upומגיעים למסך הבא.

Israel@mail.com

 .6למלא/י את האי-מייל האישי ,שם פרטי ושם משפחה.
אשר/י את התנאים ,ואז יופיע לכם כפתור ,Next
עליו לחצ/י והמשיכ/י.

 .7אז תופיע הודעה ,כל שעליך לעשות:
• לצאת מה.Zoom-
• כנס/י לתיבת הדוא"ל האישית.
• תופיע לך הודעה מ ,Zoom-לחצ/י עליה.
• לחצ/י על כפתור ה.Activate account-

Israel
Israeli

Israel,

 .8ואז יופיע המסך הבא.
בחר/י סיסמא ,חזור/י עליה פעם שנייה
ולחצ/י על .Continue
Israel
Israeli

תצוגת אנשי הצוות

9
תצוגת המטופל

הוספת אתחולים
יש לאתחל את הטאבלטים של המטופלים עם הרשאת "."Auto Answer

הוספת איש קשר ב)Contact( ZOOM -
 .1לחצ/י על הContacts -
 .2לחצ/י על ה"+" -
 .3לחצ/י על ה"Add a Contact" -

1

2

3

6

 .4הוספ/י את דוא"ל של המטופל ולחץ ""Add a Contact

 .5הודעת "הזמנה נשלחה למייל" תופיע ,לחץ ""OK
5

 .6המשתמש יעבור למצב (.)Pending
המשפחה צריכה לאשר קישור זה.

אם אינך יכול לראות את האפשרות
“,”Add to Auto Answer Group
נסה לעדכן את האפליקציה ,לבצע
 resetלאפליקציה או לבצע reset
למחשב .אם אתה עדיין לא יכול לראות
את זה ,חזור לשלב  5ובדוק אם
ההגדרות בסדר (ובאותו חשבון כמו
האפליקציה)

התקשר לחשבון שיצרת זה עתה מאיש הקשר שהוספת והשיחה צריכה לענות
אוטומטית לשיחה.

אבטחת שיחה בזום
• מזהה שיחה ייחודי  -ניתן להגדיר קישור לשיחת הזום ומספר זהות שיחה שונים לכל שיחה (ייצור
אוטומטי).
• סיסמא  -לאחר לחיצה על הקישור או הזנת מזהה השיחה ,המשפחה (או כל משתתף אחר) ידרשו
להקליד סיסמא ייחודית למפגש ע"מ להיכנס.
• כניסה לפני מנהל השיחה  -ניתן למנוע אופציה זו מבעוד מועד.
• חדר המתנה  -לאחר כניסה לשיחה ,משתתפים יצטרכו לחכות שמנהל השיחה יכניס אותם אקטיבית.
כך אפשר בקלות להוציא ולהכניס משתתפים לפי הצורך (למשל להוציא זמנית את המטופל אם קורה
משהו בחדר טיפול נמרץ).
• נעילת השיחה  -לאחר שכל המשתתפים הרצויים נכנסו ,ניתן לנעול את השיחה כך שמשתמשים
נוספים שינסו להשתמש בקישור או במספר השיחה לא יוכלו להצטרף.
• מניעת הקלטה  -ניתן להגדיר מראש נטרול יכולת משתתפים להקליט שיחה (דרך זום  -כמובן שכל
אחד יכול להקליט את המכשיר שלו דרך יישום חיצוני).
• צלצול כניסה – ניתן להגדיר את השיחה כך שישמע צלצול בכל פעם שמישהו נכנס לשיחה או יוצא
ממנה ,וכך לעקוב בקלות אחר משתתפים.
• פאנל אבטחה – מהעדכונים האחרונים שנעשו ,נוסף פאנל אבטחה למנהל השיחה ,בו בין השאר,
אפשרויות נעילת שיחה ,פתיחת חדר המתנה.

למידע נוסף:
https://zoom.us/docs/doc/Zoom-Security-White-Paper.pdf

•

https://blog.zoom.us/wordpress/2019/12/04/hosts-admins-secure-zoom-meeting
experience/?zcid=1231

•

https://blog.zoom.us/wordpress/2020/04/08/zoom-product-updates-new-security-toolbaricon-for hosts-meeting-id-hidden/

•

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360033559832-Meeting-and-Webinar-Passwords
?flash_digest=ac9385ddd61fc9e85c8f9dee29b9800367838c40

•

סימון האבטחה עבור מארחים Security Toolbar Icon for Hosts -
למארח הפגישה תהיה כעת אפשרות אבטחה בבקרות הפגישה שלהם ,החושפת את כל בקרות האבטחה
הקיימות ב Zoom -במקום אחד .זה כולל נעילת הפגישה ,הפעלת חדר המתנה ,ועוד .משתמשים יכולים
כעת לאפשר גם חדר המתנה בפגישה ,גם אם התכונה לא הייתה מופעלת לפני תחילת הפגישה .למידע
נוסף ,בקר בבלוג זה שפורסם למעלה.
• פאנל האבטחה בתוך השיחה:

• הכנסת משתתף לשיחה או
הוצאתו לחדר המתנה:

• צלצול כניסת משתתפים:

• הגדרות בעת קביעת פגישה מראש:

