تعليما ت استخدام خاصي ة عر ض التقارير بجهاز المسح ال ضوئ ي (العربي ة)
الستخدام جهاز المسح الضوئي لعرض التقارير الطبية ،الرجاء اتباع الخطوات التالية (في حال ليس لديك حساب
مستخدم على النظام):
 - 1افتح موقع فحص الوافدين التابع لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون ()v2.gcchmc.org
 - 2من قائمة التصفح العلوية ،أضغط على " "Check Candidate Status
 - 3اختر خيار ""By GCC Slip Number
 - 4انقر على حقل ”“GCC Slip No

 - 5قم باستعمال جهاز المسح الضوئي على البار كود المطبوع في التقرير
آليا دون الحاجة إلى الضغط على زر ""Generate
 - 6سيقوم النظام بفتح التقرير الطبي ً
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الستخدام جهاز المسح الضوئي لعرض التقارير الطبية ،الرجاء اتباع الخطوات التالية (في حال لديك حساب
مستخدم على النظام):
 - 1افتح موقع فحص الوافدين التابع لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون ()v2.gcchmc.org
 - 2اضغط على زر تسجيل الدخول ”“Login
 - 3من قائمة التصفح العلوية أضغط على ”“GCC Slips

 - 4أضغط على زر ""Scan Barcode
 - 5قم باستعمال جهاز المسح الضوئي على البار كود المطبوع في التقرير
آليا دون الحاجة إلى
آليا بتعبئة الحقل برقم ” “GCC Slip Noوفتح التقرير الطبي ً
 - 6سيقوم النظام ً
الضغط على زر ""Search

ت صليح األعطال
-

لم يتم مسح البار كود.

الرجاء التحقق من توصيل جهاز المسح الضوئي بجهاز الكمبيوتر.
-

تم مسح البار كود ولكن لم يتم فتح التقري ر.

تحقق من إعدادات لوحة المفاتيح على أن تكون محددة على اللغة اإلنجليزية
تحقق من وجود التقرير الطبي في النظام
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Barcode Scanning Feature Us er Ins tructions (Englis h)
To scan medical report barcode on ‘Check candidate status’ page (User is not logged in)
1. Open Gulf Health Council website (v2.gcchmc.org)
2. On navigation bar click on ‘Check candidate status’ tab
3. Click on ‘By GCC slip number’ radio button
4. Click on ‘GCC slip №’ search filed

5. Scan barcode on report using scanner
After scanning barcode, system will automatically fill search field with slip number and open
the report. Don’t need to click ‘Generate’ button after scanning barcode to open report.
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Scan barcode on ‘GCC Slips’ page (User is logged in)
1. Open Gulf Health Council website (v2.gcchmc.org)
2. Login into system
3. On navigation bar click on ‘GCC Slips’ tab
4. Click on ‘Scan barcode’ button

5. Scan barcode on report using scanner
After scanning barcode, system will automatically fill ‘GCC Slip No’ search field with slip
number and open the report. Don’t need to click ‘Search’ button after scanning barcode to
open report.

Troubles hooting
- Barcode is not s canned
- Check scanner connection to endpoint
- Barcode is s canned but report is not opened
- Check scanner settings (e.g. keyboard layout configuration for scanner). Check that report
exists in system and it can be found manually.
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