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1 MINIMALNE WYMAGANIA OPROGRAMOWANIA 

 System operacyjny: Windows 7 

 Pamięć operacyjna RAM: 2GB 

 Aktywne połączenie internetowe o przepustowości co najmniej 2Mb na 1Mb1 

 Poprawnie skonfigurowana kamera internetowa 

 Poprawnie skonfigurowany mikrofon i głośniki 

 Zainstalowane oprogramowanie2:  

o .NET Framework 4.5 

o Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable 

 Przeglądarka internetowa: 

o Firefox (wersja min.38) lub 

o Chrome (wersja min.40) lub 

o Internet Explorer (wersja min. 11) 

  

                                                           
1 Jeśli nie jesteś pewien jakie parametry ma twoje łącze można to sprawdzić np. na stronie 
http://www.speedtest.net 
2 Pliki instalacyjne znajdują się w katalogu „components” dostarczonym wraz z oprogramowaniem 
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2 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA 

Po pobraniu aplikacji należy wykonać jej instalację. Proces instalacji jest pół-automatyczny. W celu jego 

rozpoczęcia należy uruchomić plik instalacji dostarczony w pakiecie. Podczas instalacji zaleca się 

pozwolić na utworzenie linków do programu (jest to jednak opcjonalne). Ułatwi to dalsze użycie 

aplikacji. 
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3 URUCHOMIENIE PANELU SPOTKAŃ 

Po instalacji oprogramowania należy uruchomić serwis połączeń poprzez kliknięcie w ikonę utworzoną 

na pulpicie (lub w menu start zależnie od wybranych opcji instalacji) przez instalator, lub samodzielnie 

wejść na stronę internetową http://91.228.113.208:580/. 

W obu przypadkach powinien pojawić się nam ekran logowania (rys. 1). Jeśli zamiast takiego ekranu 

widzimy stronę z błędem, należy ponownie sprawdzić połączenie internetowe. 

 

Rys. 1 – Ekran logowanie do panelu spotkań 

Dane logowania do panelu spotkań otrzymali Państwo podczas rejestracji w ośrodku. 

  

http://91.228.113.208:580/
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4 PANEL SPOTKAŃ 

Po zalogowaniu do systemu zobaczymy kalendarz naszych zaplanowanych sesji e-Rehabilitacji (rys. 2), 

oraz status dla najbliższych połączeń. 

 
Rys. 2 – Główne okno panelu spotkań 

Jeśli najbliższa sesja została zaplanowana na najbliższe 10 minut w okienku „Aktywne sesje rehabilitacji” 

pojawi się jej link umożliwiający jej otwarcie. 

W kalendarzu zaznaczone kolorem będą dni, w których mamy zaplanowane sesje rehabilitacji. Po 

kliknięciu w dany dzień pod kalendarzem pojawi się lista zaplanowanych na niego sesji wraz z ich godziną 

(rys.3)..  

 
Rys.3 – Panel spotkań z widoczną zaplanowaną sesją oraz linkiem do jej rozpoczęcia 
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Każdą pozycję na tej liście można kliknąć, aby zobaczyć szczegóły sesji. Będą tam widoczne informacje 

dotyczące tej sesji wprowadzone przez fizjoterapeutę, oraz, jeśli sesja miała już miejsce, historia 

rozmowy tekstowej, która była w jej trakcie prowadzona (rys. 4). 

 
Rys. 4 – Podgląd określonego spotkania 

Na ekranie tym widoczna jest także historia spotkań, która pokazuje listę wszystkich odbytych i 

zaplanowanych sesji e-Rehabilitacji. Pozycje na tej liście można kliknąć, w celu przejścia do informacji 

szczegółowych o danym spotkaniu. 
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5 SESJA E-REHABILITACJI 

Po kliknięciu w link sesji widoczny w ramce „Aktywne sesje rehabilitacji” otworzy się okienko połączenia 

z fizjoterapeutą (rys. 5). 

 
Rys. 5 – Okno aktywnego połączenia wideo 

Po lewej stronie okna widoczny jest podgląd na fizjoterapeutę, po prawej na dole podgląd z naszej 

kamery, umożliwiający poprawne ustawienie komputera. Poniżej podglądu naszej kamery widoczny jest 

przycisk umożliwiający włączenie komunikatora tekstowego, którego zawartość zostanie zapisana wraz z 

sesją. 

Okno z sesją rehabilitacji można powiększyć w celu poprawy widoczności podczas wykonywania ćwiczeń. 

Po zakończeniu ćwiczeń fizjoterapeuta je prowadzący zakończy zdalnie sesję. Gdy to uczyni na naszym 

ekranie pojawi się komunikat widoczny na rysunku 6, informujący nas o możliwości bezpiecznego 

zamknięcia programu. 
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Rys. 6 – Komunikat informujący o zakończeniu sesji 

 


