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1 Instalação

1. 1 Requisitos do sistema
1. 1. 1 Compatibilidade Windows

• Windows 7 (32-bit/64-bit)
• Windows 8 (32-bit/64-bit)
• Windows 8.1 (32-bit/64-bit)
• Windows 10 (32-bit/64-bit)

1. 1. 2 Incompatibilidade – não são suportados
• Windows XP, Windows Vista, Windows ME, Windows 2000, Windows NT
• outros, produtos Windows anteriores a 2000, MAC (Macintosh/Apple), Linux

1. 1. 3 Outra compatibilidade
• Windows Installer versão 5.0 ou superior

1. 1. 4 Tamanho dos ficheiros de download
• Memória necessária no disco rígido: 100 MB
• Memória principal necessária: 2 GB
• Ficheiros de software: 40 MB

1. 1. 5 Requisitos do sistema do computador
• Processador: 2,4 GHz (Dual Core), 3,5 GHz (Single Core)
• Gráficos: Intel Extreme Graphics ou Nvidia ou ATi modernos com 256 MB Video-RAM, frequência 

de núcleo de 600 MHz

1. 2 Descarregar a aplicação de software para o seu computador
A aplicação OR1 mini Streaming Media Player encontra-se numa pasta comprimida (Zip), que contém 
dois ficheiros.

1. Para deszipar a pasta, faça duplo clique sobre a mesma.

  A pasta contém dois ficheiros

1. 2. 1 Recomendação
Selecione o StreamPlayer para instalar o software no computador. Este ficheiro contém a aplicação 
de software completa assim como o pacote de Windows Installer. O ficheiro de setup contém apenas 
a aplicação de software sem o pacote Windows Installer.

1. Faça duplo clique sobre o ficheiro StreamPlayer para instalar o software no computador.

2. Siga o manual de instalação.

 1 Nota: Se for questionado “Deseja permitir que o programa a seguir faça alterações neste 
computador?”, confirme com SIM ou peça ao administrador de TI permissão para a instalação.
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  Quando a instalação estiver concluída, aparece o símbolo do OR1mini StreamPlayer no ambiente 
de trabalho

3. Para criar um acesso rápido para esta aplicação, arraste este símbolo para a barra de início rápido 
em baixo no seu ambiente de trabalho.

  Surge o seguinte símbolo

4. Para abrir o OR1mini StreamPlayer, clique simplesmente no símbolo Stream na barra de 
ferramentas.

1. 3 Definição de uma transmissão e iniciar sessão
No primeiro ecrã de registo da aplicação OR1mini Stream Media Player é solicitado a introduzir os 
seus dados de acesso à rede do hospital.

1. Introduza a mesma combinação de nome de utilizador e palavra-passe que utiliza para aceder 
ao seu computador dentro à rede do hospital. Clique em LOG IN, para iniciar a página de 
transmissão.

  A página seguinte é a página de transmissão. Saiba primeiro quais os dados de acesso da 
sala de operações do hospital onde se encontra o OR1 mini e a partir de onde deve ser feita a 
transmissão.
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2. Selecione Add/Edit STREAMS, para abrir a lista de transmissões. Aqui introduz os dados de 
acesso.

3. Selecione ADD STREAM para cada sala de operações. Têm de ser introduzidos dados de acesso 
para transmissão para cada sala de operações. Introduza os dados em cada campo:

• Viewer ID

• PASSWORD

• IP ADDRESS/LOCATION

4. Crie um nome de transmissão para os dados de transmissão introduzidos para utilização futura.

5. Depois de ter preenchido todos os campos e de ter criado um nome de transmissão, clique em 

UPDATE, para “guardar”. O nome guardado aparece na página de transmissão.
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1. 4 Utilização do OR1 mini Streaming Media Player
1. 4. 1 Guardar os dados de acesso para transmissão e criar a ligação

Para visualizar ou para se registar numa transmissão, faça clique sobre o nome guardado na página 
de transmissão para o local que deseja visualizar.

1. Clique em START e a transmissão começa. START muda para “STREAMING”.

  Se a transmissão para a sala de operações ainda não tiver iniciado, provavelmente é exibido um 
símbolo de STANDBY. Caso contrário, começa a transmissão.

  O símbolo de standby é indicado sempre que a transmissão da sala de operações é interrompida 
ou parada.

O símbolo de standby indica que você está ligado.



Instalação

KARL STORZ OR1™ mini 5

Se os seus dados de acesso não estiverem corretos ou se na sala de operações tiverem sido 
feitas alterações nas configurações dos dispositivos de transmissão, é-lhe possivelmente exibido 
“Connection Failed”.

Se vir esta mensagem, verifique os dados de acesso guardados para a sala de operações, com a 
qual está a tentar estabelecer ligação.

1. 4. 2 Alterar os dados de transmissão guardados
Ocasionalmente pode ser necessário alterar os dados de transmissão guardados, quando no local de 
transmissão têm de ser alterados os dados de acesso.

1.  Utilize novamente o botão Add/Edit STREAM, para efetuar as alterações necessárias. 

  Depois de ter feito as adaptações nos campos a alterar, é exibido o botão UPDATE em vez do botão 
EDIT. 

2. Selecione UPDATE para guardar as informações novas. 
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1. 4. 3 Funções do Streaming Media Player

Símbolo Resultado

AUMENTAR a imagem transmitida para todo o ecrã ou regressar para uma 
visualização mais pequena.

PARAR transmissão (REPRODUÇÃO)

CONTINUAR transmissão (REPRODUÇÃO)

Altifalante

TIRAR SOM ao altifalante

Controlo do volume

 1 Nota: Quando a transmissão é parada e depois prosseguida, ela volta a ser transmitida ao vivo a 
partir desse momento. O segmento de transmissão passado não é guardado. 

 1 Nota: Se na sala não for usada a função Audio-Streaming, não há transmissão áudio. 

Pergunte no hospital se há transmissão áudio.

1. 4. 4 Terminar sessão
Quando CONCLUIR a visualização da transmissão, deve FECHAR o programa ou TERMINAR 
SESSÃO.

Símbolo Resultado

Terminar sessão de transmissão

Terminar o programa Media Player

 1 Nota: A aplicação OR1 mini Streaming Media Player termina sessão automaticamente após 
30 minutos de INATIVIDADE.
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1. 5 Eliminação de erros
1. 5. 1 Utilizadores em simultâneo

O OR1 mini Streaming Media Player regista-se através da rede do hospital num 
codificador de transmissão na sala de operações. O número de espectadores fora da 
sala de operações deve ser limitado para no máximo 10 utilizadores em simultâneo. Ou 
seja, podem registar-se na sala de operações 10 utilizadores individuais em simultâneo. 
O acesso é negado assim que o número máximo de espectadores for atingido.

Se, devido ao número máximo quase alcançado no codificador de espectadores 
em simultâneo, houver limitações de visualização da transmissão, o número de 
espectadores pode ser aumentado, sob determinadas circunstâncias, adaptando 
as definições na sala de operações. Para tal, tem de ser reduzida a taxa de bits e a 
resolução de transmissão na sala de operações. 

1. 5. 2 Qualidade de transmissão
A qualidade de transmissão pode variar devido a vários aspetos. Aspetos típicos com 
influência na qualidade de transmissão são:

• Sobrecarga na rede do hospital

• Definições do OR1 mini

• Número de utilizadores, que acedem em simultâneo ao codificador de transmissão do 
processador de vídeo

Sob determinadas circunstâncias, a qualidade de transmissão pode variar em função 
da capacidade da largura de banda da rede do hospital. A maior parte dos hospitais 
suporta sistemas com elevada capacidade, como 1000 Mbps (megabits por segundo) 
ou 1 G, mas alguns hospitais têm circunstancialmente sistemas com capacidade 
reduzida de 100 Mbps. A transmissão pode ser limitada devido a uma largura de banda 
reduzida ou uma capacidade de largura de banda demasiado sobrecarregada. 

A qualidade de transmissão pode ser limitada devido a um elevado número de 
utilizadores em simultâneo, que utilizam a largura de banda da rede do hospital. 

A sala de operações pode fazer adaptações nas definições de configuração da rede 
do OR1 mini (taxa de bits e resolução de transmissão), para melhorar a qualidade de 
transmissão na rede do hospital. 

A qualidade de imagem do OR1 Streaming Media Player depende sempre da rede e do 
número de utilizadores em simultâneo. 

1. 5. 3 Configurações de rede
O local da sala de operações, a partir do qual é feita a transmissão através da rede do 
hospital, está assinalado na rede através de um ENDEREÇO IP. Contudo, o hospital 
pode partilhar o endereço IP ou criar uma sub-rede IP. Se o local do computador, que 
está ligado ao hospital, se encontrar numa outra máscara de sub-rede que não a do 
endereço IP, a ligação não pode ser estabelecida.

A administração de TI do hospital deve ajudar os espectadores em uma sub-
rede diferente no sentido de eles poderem ver a transmissão com o endereço IP 
especificado. 

1. 5. 4 Recomendação
Em caso de problemas de ligação com a transmissão, para conseguir uma solução 
rápida, é recomendado pedir primeiro apoio à administração de TI local no hospital ou 
entrar em contacto com a sala de operações, a partir da qual é feita a transmissão. 
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