UpToDate®Anywhere Access Tip Sheet
GETTING REGISTERED
1. Ажиллаж буй эмнэлэг, байгууллагынхаа компьютерээс www.uptodate.com рүү нэвтэрнэ
2. Дэлгэцийн баруун дээд талд байрлах Register (бүртгүүлэх) товчлуур дээр дарна.

Анхаар: Мобайл апп суулгах болон кредит цуглуулахын тулд эмнэлэг,
байгууллагынхаа компьютерээс анхны бүртгэлийг хийх ёстой.
3.Бүртгэлийн хуудасны бүх хэсгийг бөглөсний дараа Submit Registration
(бүртгэл дуусгах) товчлуурыг дарна
4.Username (нэвтрэх нэр), password (нууц үг) тэмдэглэж авна уу.

Бүртгэл хийж дууссанаа дараа UpToDate-ээс мобайл апп хэрхэн суулгах талаар заавар бүхий
баталгаажуулсан имэйл хүлээн авна.
Таны бүртгэл хийгдсэн тул Та мобайл апп суулган кредит цуглуулах бүрэн боломжтой боллоо.
Хэрэв Та өмнө нь бүртгүүлсэн буюу нэвтрэх нэр, нууц үгтэй бол баруун дээд талын Log in
(нэвтрэх) товчлуурыг дарна.
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Бүртгүүлсний дараа мобайл апп-ийг 2 хүртэл интернет орох эрх бүхий
төхөөрөмжид суулгах боломжтой.
1. Ухаалаг гар утас, таблетдаа “UpToDate”-ийг үнэгүй суулгах боломжтой.
2. UpToDate мобайл апп-ийг суулгасны дараа нээн ажиллуулна.
3. Нэвтрэх нэр, нууц үгийг хийн нэвтэрч орно. Үүнийг ганц удаа хийхэд
хангалттай - апп нь таны нэвтрэх нэр, нууц үгийг санана.

MobileComplete™
Wifi болон интернет холболтгүйгээр MobileComplete-ийг ашиглан UpToDate-рүү байнга найдвартай
нэвтрэх боломжтой. UpToDate-ийн мобайл апплейкшин дотор MobileComplete хэсэг байгаа болно.
MobileComplete-ийг хэрхэн суулгах вэ:
1. Гар утсаа Wi-Fi-д холбож апплейкшинийг нээнэ.
2. Баруун дээд хэсэгт байгаа цэсний ["Offline Content"] (Интернетгүй орчинд ажиллах мэдээллийн сан)
доторх ["Set Up”] (тохируулах)-ийг сонгоно.
3. Интернетгүй орчинд ажиллах “Topics” (Сэдэв) эсвэл “Topics and Graphics” (Сэдэв болон график)-ийг
сонгон суулгана. Wi-Fi-ийн хурдаас хамаарч энэ нь 10 минут хүртэл хугацаа шаардана.
4. Таталт бүрэн дууссаны дараа тухайн суулгасан сэдэв өмнөх чагт товчлуур идэвхижинэ.
5. WiFi-д холбогдсон орчинд апплейкшин хэрэглэж байгаа үед гар утас руу мэдээллийн сангийн таталт
автоматаар хийгдэнэ.

UpToDate рүү хаанаас ч нэвтрэх
• Мобайл апп-аас гадна интернет бүхий компьютерээс
холбогдож болно
• www.uptodate.com/login вэб хуудас рүү орж нүүр
хуудасны баруун дээд хэсэгт байрлах "Log
in" (нэвтрэх) товчлуур дээр дарж нэвтрэх нэр, нууц
үгээ бичиж нэвтэрнэ.

НЭВТРЭХ ЭРХЭЭ ХАДГАЛАХ
• UpToDate рүү хаанаас ч нэвтрэх эрхээ хадгалахын тулд 90 хоног тутам өөрийн
байгууллагын компьютерээс нэвтэрнэ.
• Эмнэлгийнхээ компьютерээр UpToDate рүү нэвтрэх нэр, нууц үгээр нэвтэрч
баталгаажуулна.
Анхаар: Хэрэв та байгууллагынхаа компьютерээр орж баталгаажуулаагүй бол 80 дахь хоногоос танд апплейкшинээр эсвэл имэйлээр дамжуулж
сунгуулахыг сануулж имэйл ирнэ. Хэрэв та 90 дэх хоног дээр баталгаажуулаагүй бол мобайл болон өөр газраас нэвтрэх эрхээ алдана. Дахин
нэвтрэх эрхээ нээхийн тулд байгууллагынхаа компьютерээр нэвтрэх нэр, нууц үгээ хийж хэрэглэх боломж дахин нээгдэнэ.

Сургалтын дэмжлэг хэрэгтэй бол training@uptodate.com хандана уу.
Техникийн болон бусад асуудлаар customerservice@uptodate.com имэйлээр, 1-800-998-6374
утас руу хандана уу.

АНУ/Канад: 1.888.550.4788 | Бусад улс орнууд: tel +31 172 641440 утас руу хандана уу.
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