
Tutoriál

DynaMed
~

Aplikace DynaMed na zařízeních iPhone, 
iPod Touch či iPad

http://support.ebsco.com/training/resources.php



Vítejte v tutoriálu věnovanému 
aplikaci DynaMed na zařízeních 
iPhone, iPod Touch a iPad.

V tomto tutoriálu se zaměříme na:
1)Jak nainstalovat aplikaci DynaMed
2)Jak prostřednictvím DynaMed
aplikace vyhledávat a procházet 
konkrétní témata



Sériové číslo lze rovněž vyžádat 
přes technickou podporu pro 
DynaMed:
dynamedsupport@ebscohost.com
V emailu uvedete celé jméno a 
název instituce.

Sériové číslo Vám bude doručeno 
během 24 hodin.

Nejdříve ze všeho je třeba zažádat o sériové číslo, které využijete pro 
přístup k DynaMed profilu. To lze získat zažádáním v Knihovně
univerzitního kampusu, kontaktujte správce e-zdrojů sejk@ukb.muni.cz



Jakmile obdržíte emailem sériové číslo, lze vytvořit vlastní Skyscape profil na 
následující adrese: 
https://www.skyscape.com/register/login.aspx?ReturnUrl=securefmyaccount.aspx,
Jakmile zadáte potřebné údaje, potvrďte tlačítkem Create Account.



Nainstalujte aplikaci DynaMed z iTunes App Store:

(1) Vstupte do aplikace 
App Store.

(2) Do vyhledávacího 
pole zadejte DynaMed

(3) Zvolte vyhledanou 
aplikaci DynaMed



(1) Zvolte „Install“ a 
následně

(2) Vložte své iTunes
heslo pro pokračování
v instalaci.

Následně se otevře instalační okno aplikace DynaMed.

(3) Aplikace DynaMed
se objeví v telefonu. 
Poklepejte na 
příslušnou ikonu



(2) Na další obrazovce zadejte své uživatelské
údaje, případně vytvořte nový účet a zadejte Serial
Number (sériové číslo), které jste obdrželi.

Po svém spuštění Vás aplikace DynaMed přesune nejprve do okna pro její
nastavení

(1) Po přečtení instrukcí pro pokračování
poklepejte na „Continue“.



Po potvrzení se dostanete na obdazovce pro stažení aplikace Skyscape

(2) Poklepejte nejprve 
na “Free” a následně na
“Download” pro zahájení
instalace

(1) Zvolte “Download Skyscape App.” Následujte 
kroky k nainstalování aplikace. (pokud ji již máte ve 
svém mobilním telefonu nainstalovanou, tento krok 
přeskočte)



(1) Zvolte aplikaci DynaMed pro pokračování v 
instalaci.

(2) Potvrďte “Install Resources.”

(3) Po přečtení podmínek využívání potvrďte 
tlačítkem Accept.

Jakmile je instalace dokončena:



(2) Nyní spusťte 
DynaMed přímo z 
domácí obrazovky 
nebo prostřednictvím 
Skyscape..

Budete přesunuti do obrazovky, která umožňuje nainstalovat zdroje 
obsahu: “Install Resources.”

(1) Vyberte “Register a 
Download.”
Vyčkejte na dokončení
instalace



Potvrďte tlačítkem 
„Finish“ pro dokončení
instalace.



Z Main Index 
obrazovky můžete 
procházet témata 
abecedně, nebo 
zadat klíčové slovo 
do vyhledávacího 
pole.



Výběrem tématu se přesunete do detailního 
záznamu v DynaMedu. Automaticky se nejprve 
otevírá podtéma „Treatment“.

Zvolte Sections pro možnost procházení různými 
podtématy záznamu, např. podtéma History and 
Physical, tak jak lze vidět na obrázku.



Poklepáním na odkaz se lze dostat k souvisejícím 
záznamům, například k informacím o léčivech:



Aktualizace DynaMed aplikace lze kontrolovat po 
poklepání na Tools v navigační liště ve spodní
části. Zvolte Check for Updates v seznamu 
zobrazených možností pro zobrazení aktualizací
a jejich případné stažení.

DynaMed Mobile aplikace je aktualizována 
jednou měsíčně.



Zaškrtněte 
čtvereček vedle 
názvu DynaMed, a 
potvrďte instalaci 
tlačítkem Download
ve spodní části 
okna.

Okno stahování
vás bude 
informovat o 
průběhu 
instalace. 
Rozhodnete-li se 
kdykoliv instalaci 
ukončit, zvolte 
Cancel. 



Více informací naleznete na webových stránkách podpory
společnosti EBSCO

http://support.ebsco.com


