Dato: 19. august 2022
Trine Nedergaard Steenholt

Visible Body

Visible Body er et digitalt anatomisk og fysiologisk atlas i 3D-format. 3D formatet fungerer både til Windows,
Mac og på mobil enheder. Atlasset består af modulerne:
Visible Body Human Anatomy Atlas 2020
Visible Body Physiology & Pathology 2020
Visible Body Muscle Premium
Visible Body Anatomy & Function
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Adgang til Visible Body på computer
Find Visible Body på VIA Biblioteks hjemmeside: https://www.bibliotekerne.via.dk/da/side/visible-body
Der er to adgangsmuligheder, et når du er fysisk tilstede på campus og et link til fjernadgang, når du sidder
derhjemme.
Bruger du fjernadgangen, skal du logge ind med WAYF, vælge VIA University College som din organisation
og bruge din via-mail og dit via password.
Bruger du Visible Body på campus, behøver du ikke logge ind.
Vælg hvilken del af Visible Body, som du gerne vil have adgang til.

Klik herefter på launch.
Bemærk – det kan tage lidt tid at åbne Visible Body, afhængig af din internetforbindelse.
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Adgang til Visible Body på mobil og Ipad:
Du kan godt bruge browserversionen af Visible Body på både mobil og Ipad.
Men du kan også vælge at downloade Visible Body som app på din mobil eller Ipad. På den måde få du en
lettere og mere personlig adgang til Visible Body.
Herunder følger to vejledninger til installation på din mobil og Ipad. En guide til installation af app, hvis du
befinder dig på Campus, og en guide der fortæller hvordan du kan installere app, hvis du ikke er på Campus.

On campus: installation af Visible Body apps
Når du er på campus, er det vigtigt at du er logget på VIAs netværk. Tjek dine WIFI-indstillinger på mobilen.

Åben din browser og find denne side: https://ovid.visiblebody.com/mobile/
Vælg linket til ’Instructions for ON CAMPUS download and activation’

Rul lidt og vælg den app, som du ønsker at installere. Du kan hente via ’App Store’
eller ’Google Play’. Følg instruktionerne på skærmen.
Ved bekræftelsen ’subscription’ skal du klikke OK.

Bemærk: At du skal åbne dine apps, når du er på campus og logget ind på dit campus netværk mindst en
gang hver 150 dag.
Nu er du klar til at bruge Visible Body app’en.
Ønsker du alle modulerne installeret skal du gentage ovenstående opskrift for hver app.
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Off campus: installation af Visible Body apps
Start med at åbne browseren på din mobil eller Ipad.
Gå derefter ind på VIA Biblioteks hjemmeside og find visible body: https://www.bibliotekerne.via.dk/da/side/visible-body
Vælg linket fjernadgang og log dig på med WAYF. Du skal vælge VIA University College som din organisation og bruge din via-mail og via-password.
Vælg dernæst den app, som du ønsker at installere:

Når du har valgt en app, er den klar til at åbne i browseren, men for at få app’en installeret er det vigtigt at du klikker på ’Mobile apps’
Herefter klikker du på ’Off campus’

Så ruller du lidt ned på skærmen og vælger den app, du
ønsker at installere

Indtast din via-mail og klik på ’Submit’. Du får tilsendt en verifikationskode, så du skal bruge til installering.
Kopier verifikationskoden og sæt den ind i feltet ’verification Code’ og klik på ’Submit’.
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Når du har verificeret din e-mail, får du tilsendt en ny mail med brugernavn og
password til Visible Body app’en. Du får også en bekræftelse på skærmen.
Vælg om du vil hente app’en med ’App Store’ eller ’Google Play’
Følg instruktionerne på skærmen.
Når app’en er installeret skal du bruge det tilsendte brugernavn og
password til at logge ind på app’en.
Hvis du ønsker flere apps installeret gentages ovenstående proces for hvert
produkt.

Sådan bruger du Visible Body
Uddrag fra Human Anatomy Atlas 2020

Fra velkomstbilledet ser du menulinjen, hvor du kan vælge indgangene Regions, Systems, Cross Anatomy
Lab, Cross Sections, Microanatomy og Muscle Actions. Hver indgang er yderligere underdelt i sektioner,
f.eks. har ’Systems’ sektionerne Skeletal Systems Views, Circulatory, Nervous, Respiratory, Muscular, Digestive, Urinary, Lymphatic, Endocrine og Reproductive Systems Views. Desuden har du mulighed for at tage
quiz, skrive dine egne noter og gemme sider som dine favoritter.
Når du har valgt visning af en anatomisk del (se billedet nedenfor) ser du navn og definition øverst i højre
side af skærmbilledet. Herfra kan du også høre udtale, dobbeltklikke for at zoome ind, holde museknappen
nede for at panorere en udvalgt del, klik og træk med musen for at rotere, gemme og dele med ’Save view’
og bruge notatfunktionen med ’Annotate’.
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I nederste del af skærmbilledet ser du mulighed for at skifte mellem funktionerne:
Systems, Anatomy Search, Dissect, Multi Select, Annotate, History, Save View samt Download Image.
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