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VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1

Kontaktní údaje a právní informace

1.1.1

Kontaktní údaje

Podpora
Pokud nemůžete potřebné informace najít v této příručce nebo pokud máte nějaké otázky či
problémy, spojte se s technickou podporou společnosti Brainlab:
Region

Telefon a fax

E-mail

USA, Kanada, Střední a Jižní Amerika

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazílie

Tel.: (0800) 892 1217

Spojené království

Tel.: +44 1223 755 333

Španělsko

Tel.: +34 900 649 115

Francie a francouzsky mluvící regiony

Tel.: +33 800 676 030

Afrika, Asie, Austrálie, Evropa

Tel.: +49 89 991568 44
Fax: +49 89 991568 811

Japonsko

Tel.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

support@brainlab.com

Zpětná vazba
I přes pečlivou kontrolu může tento manuál obsahovat chyby.
Pokud máte nějaké návrhy, jak bychom tento manuál mohli vylepšit, spojte se s námi přes emailovou adresu igs.manuals@brainlab.com .

Výrobce
Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Německo
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Kontaktní údaje a právní informace

1.1.2

Právní informace

Autorská práva
Tato příručka obsahuje informace, které jsou duševním vlastnictvím chráněným autorskými právy.
Žádná část této příručky se bez výslovného písemného souhlasu společnosti Brainlab nesmí
reprodukovat ani překládat.

Ochranné známky společnosti Brainlab
Následující jsou registrované ochranné známky společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo v
USA:
• iPlan®
• Brainlab Elements®

Ochranné známky jiných společností
• Microsoft®, Windows®, ActiveX® a Internet Explorer® jsou obchodními známkami společnosti
Microsoft registrovanými v USA a jiných zemích.
• Mozilla Firefox® je obchodní známkou společnosti Mozilla Foundation registrovanou v USA a
dalších zemích.
• iPad® je obchodní známkou společnosti Apple Inc. registrovanou v USA a dalších zemích.
• Android™ je obchodní známkou společnosti Google Inc. registrovanou v USA a dalších
zemích.

Název produktů
Tato uživatelská příručka zmiňuje jak Origin Server, tak iPlan Net. Název iPlan Net lze pokládat
za synonymní s názvem Origin Server, protože představuje jeho hlavní součást.

Integrovaný software třetí strany
• Tento program je částečně založen na programu Xerces C++ 3.1.1, který vyvinula nadace
Apache Software Foundation. Pro kompletní popis autorských práv, zřeknutí se zodpovědnosti
a licenci viz http://xerces.apache.org/.
• Tento produkt obsahuje libtiff 4.0.4beta. Pro kompletní popis autorských práv, zřeknutí se
zodpovědnosti a licenci viz http://www.remotesensing.org/libtiff/.

Pokyny pro likvidaci
Elektrická a elektronická zařízení likvidujte výhradně v souladu s místními předpisy. Více informací o směrnici WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, neboli odpad z elektrických a elektronických zařízení) najdete na:
www.brainlab.com/en/sustainability

Prodej v USA
Federální zákony USA umožňují prodej tohoto programu pouze na objednávku lékařem.
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1.2

Symboly

1.2.1

Symboly použité v této příručce

Varování
Varování je označeno symbolem varovného trojúhelníku. Tyto pasáže obsahují důležité
bezpečnostní informace týkající se případného úrazu, smrti či jiných vážných důsledků
spojených s nesprávným používáním zařízení.

Upozornění
Upozornění je označeno kruhovým výstražným symbolem. Tyto pasáže obsahují důležité
bezpečnostní informace týkající se případných problémů se zařízením. K takovým
problémům může patřit nesprávná funkce přístroje, jeho selhání a poškození samotného
přístroje či majetku.

Poznámky
POZNÁMKA: poznámky jsou psány kurzívou a obsahují doplňující užitečné podněty.
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Zamýšlené použití

1.3

Zamýšlené použití

Účel použití
Origin Server je softwarová technologie, která nabízí vzdálený přístup k programu Brainlab
Elements a plánovacímu softwaru společnosti Brainlab. Uživatelé mohou přistupovat k programu
Brainlab Elements nebo plánovacímu softwaru společnosti Brainlab, který běží na serveru, z
různých klientů. Je také možný simultánní přístup pro různé uživatele zároveň. Klientský počítač
má velmi nízké hardwarové a softwarové nároky, aby šlo používat tenké klienty a mobilní zařízení.
Připojení k serveru se zahajuje prostřednictvím webového portálu ve webovém prohlížeči.
Připojení k serveru při používání programu Brainlab Elements nebo plánovacího softwaru se
zřizuje prostřednictvím nástroje Remote Desktop Connection (Připojení ke vzdálené ploše).

Kontrola hodnověrnosti
Před léčbou pacienta zkontrolujte věrohodnost veškerých vstupních i výstupních informací
zařízení.
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1.4

Kompatibilita s lékařským softwarem

1.4.1

Lékařský software společnosti Brainlab

Oprávnění
Instalovat software do Origin Serveru smějí pouze autorizovaní zaměstnanci společnosti
Brainlab. Sami neinstalujte ani neodstraňujte žádné softwarové aplikace.

Kompatibilní lékařský software společnosti Brainlab
Origin Server je softwarová platforma pro plánovací aplikace společnosti Brainlab. Pro další
informace o kompatibilním softwaru společnosti Brainlab prosím nahlédněte do uživatelských
příruček k plánovacím aplikacím nebo kontaktujte podporu společnosti Brainlab.
Do systému se smí instalovat a v něm používat pouze lékařský software Brainlab
specifikovaný společností Brainlab.
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Kompatibilita s lékařským softwarem

1.4.2

Software od jiných společností

Kompatibilní software od jiných společností než Brainlab
Origin Server je kompatibilní s:
• Windows XP (Service Pack 2 či vyšší) nebo novější platformy společnosti Microsoft
• Internet Explorer verze 8.0 či vyšší
Serverová součást iPlan Net je kompatibilní s Windows Server 2012 R2. Více informací o
kompatibilitě servisních balíčků zjistíte u technické podpory společnosti Brainlab.

Další programy od jiných společností
Obecně je Origin Server kompatibilní s většinou komerčního softwaru, pokud neovlivňuje
funkčnost:
• Remote Desktop Services (Vzdálené plochy)
• Internet Information Service (IIS) (Internetové informační služby)
• Access gateway (Přístupové brány)
Pokud si nejste jisti kompatibilitou softwaru, obraťte se na podporu společnosti Brainlab.
Nezapomeňte, že některé ochranné prostředky proti malwaru (např. skener virů) mohou
negativně ovlivnit výkonnost systému, např. pokud je skenování prováděno v reálném čase a
pokud je monitorován přístup ke každému ze souborů, pak může být načítání a ukládání dat
pacienta pomalé.
Doporučujeme provádět pouze kritické aktualizace operačního systému či opatření na
ochranu proti malwaru. Při instalaci na hardware serveru Brainlab nejsou povoleny
aktualizace ovladačů. Nestahujte a neinstalujte aktualizace během plánování léčby. Více
informací získáte u technické podpory společnosti Brainlab.
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1.5

Školení a dokumentace

Cílová skupina
Tato uživatelská příručka je určena chirurgům a zaměstnancům používajícím Origin Server.

Čtení uživatelských příruček
Tato příručka popisuje připojení k serverovému plánovacímu softwaru.
Je důležité, aby všichni uživatelé:
• Před použitím pečlivě přečetli uživatelské příručky
• Měli uživatelské příručky neustále k dispozici

Dostupné uživatelské příručky společnosti Brainlab
Uživatelská příručka
Uživatelské příručky k
programu
Příručky k použití nástrojů

Obsah
• Přehled plánování léčby a obrazem řízené navigace
• Popis nastavení systému na op. sále
• Podrobné pokyny k používání programu
Podrobné pokyny k zacházení s nástroji

Příručka k čištění, dezinPodrobnosti o čištění, dezinfikování a sterilizaci nástrojů
fekci a sterilizaci
Příručky k obsluze systému

Komplexní informace o nastavení systému

Technická příručka

Podrobné technické informace o systému včetně specifikací a souladu s normami

Stručné referenční příručky
Stručné referenční příručky se dodávají s většinou softwarových aplikací a rovněž s některými
komplexními nástroji. Obsahují zhuštěné informace o používání softwaru či hardwaru a jsou
zamýšleny jako doplněk uživatelských příruček.
POZNÁMKA: stručné referenční příručky nenahrazují uživatelské příručky.

Školení Brainlab
Pro zajištění bezpečného a správného používání systému by se všichni jeho uživatelé měli před
jeho používáním zúčastnit školení vedeného zástupcem společnosti Brainlab.

Odpovědnost
Tento systém chirurgovi či uživateli pouze pomáhá, ale v žádném případě nemůže nahradit
jejich zkušenosti ani je zbavit odpovědnosti za to, jak systém používají.

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Origin Server Ver. 1.1
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POUŽITÍ A FUNKCE
ORIGIN SERVERU

2.1

Začínáme

Informace o přístupu

Obrázek 1
Origin Server poskytuje přístup k plánovacímu softwaru prostřednictvím sítě (s většinou
nejmodernějších webových prohlížečů).
Přístupová URL adresa se může lišit na základě požadavku zákazníka, standardní přístupovou
adresou však je:
https://<FQDNserver>.<hospitaldomain>
Origin Server umožňuje ostatním aplikacím společnosti Brainlab připojení k systému PACS
nemocnice. Tímto způsobem je možné zadat do systému PACS pouze jeden uzel DICOM
specifický pro společnost Brainlab, čímž dojde k zjednodušení celkového nastavení funkce
Query/Retrieve. K této službě lze připojit pouze aplikace společnosti Brainlab. Pokud si
přejete zakázat přístup k systému PACS nemocnice pro aplikace společnosti Brainlab
(např. vložit každou aplikaci společnosti Brainlab jako oddělený uzel DICOM či zakázat
přístup k jistým zařízením), obraťte se na podporu společnosti Brainlab.

Klientské rozdíly
Snímky obrazovky a instruktážní informace uvedené v této příručce se mohou lišit od vašich
zkušeností s používáním aplikace Origin Server.
V závislosti na vaší verzi systému Windows, verzi a typu webového prohlížeče, konfiguraci
serveru atd. existuje nespočet rozdílů.

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Origin Server Ver. 1.1
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Začínáme

2.1.1

Nastavení prohlížeče a zabezpečení

Všeobecné informace
Aby bylo možné získat přístup k webové stránce Origin Serveru a spustit aplikace platformy
iPlan, je nutné správně nastavit webový prohlížeč a zabezpečení.
Při používání Internet Exploreru s nakonfigurovanou komponentou RDP ActiveX uživatelé spustí
aplikaci dálkově na serveru tím, že zvolí tlačítko aplikace na stránce aplikací. Vzdálená aplikace
se ihned spustí pomocí účtu uživatele, který byl použit k přihlášení do severu.
U webových prohlížečů, které nepodporují komponentu RDP ActiveX, se používá HTML5 klient
nebo RDP. Uživatelé mohou spustit aplikaci dálkově na serveru zvolením tlačítka aplikace na
stránce aplikací.
POZNÁMKA: USB disky nebudou při použití s HTML5 klientem rozpoznány.
U RDP musí uživatel pro přihlášení k serveru zadat uživatelské jméno a heslo. Jedná se o známé
omezení metody RDP.

Jak ověřit nastavení aplikace Internet Explorer
Kroky
1.

V prohlížeči Internet Explorer vyberte v nabídce Tools (Nástroje) možnost Internet
Options (Možnosti Internetu).

2.

Zvolte kartu Security (Zabezpečení).

3.

V seznamu ikon webových zón klikněte na ikonu Trusted Sites (Důvěryhodné servery).
Přidejte do seznamu adresu Origin Serveru.

4.

Vraťte se k ikoně Trusted Sites (Důvěryhodné servery) a nastavte ActiveX.

5.

Klikněte na tlačítko Custom level... (Vlastní úroveň...).
Ze seznamu nastavení vyberte následující možnosti:

6.

• Download signed ActiveX controls (Stahovat podepsané ovládací prvky ActiveX): Enable (Povolit) nebo Prompt (Dotázat se)
• Run ActiveX controls and plug-ins (Spouštět ovládací prvky ActiveX a moduly plug-in):
Enable (Povolit)
• Script ActiveX controls marked safe for scripting (Skriptovat ovládací prvky ActiveX
označené jako bezpečné pro skriptování): Enable (Povolit)
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Jak opět povolit moduly plug-in
Pokud byl váš systém nedávno aktualizován balíčkem Windows XP Service Pack 3, je možné, že
doplňky určené k zobrazování Origin Serveru byly vypnuty. Postupujte podle kroků níže, aby byly
doplňky opět povoleny.
POZNÁMKA: tento postup není nutný (a není k dispozici), pokud používáte systém Windows
Vista, Windows 7 nebo novější.
Kroky

①

1.

V nabídce Tools (Nástroje) zvolte možnost Manage Add-ons (Spravovat doplňky).
POZNÁMKA: pokud používáte prohlížeč Internet Explorer 7, je třeba vybrat možnost Enable or Disable Add-ons (Povolit či zakázat doplňky).
2.

V rozevírací nabídce Show ① zvolte Add-ons currently loaded in Internet Explorer
(Doplňky aktuálně zavedené v aplikaci Internet Explorer).

3.

Vyberte buď Microsoft RDP Client Control (Ovládací prvek klienta RDP Microsoft) nebo
Microsoft Terminal Service Client Control (Ovládací prvek terminálové služby Microsoft).
POZNÁMKA: výběr záleží na verzi vašeho prohlížeče Internet Explorer.

4.

Klikněte na Enable (Povolit) v poli Settings (Nastavení).

5.

Kliknutím na tlačítko OK vše uložte.
POZNÁMKA: nyní je třeba restartovat prohlížeč.

Jak ověřit nastavení zabezpečení
Pokud váš počítač používá firewall, otestujte vaše nastavení zabezpečení.
Kroky
1.

Přidejte URL Origin Serveru (název serveru nebo IP adresu) k seznamu důvěryhodných
serverů (viz str. 14).

2.

U všech typů zabezpečovacího softwaru - ovládací prvky ActiveX nesmí být blokovány.

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Origin Server Ver. 1.1
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Kroky
3.

Pokud je to možné, udělte adrese Origin Serveru právo stahovat a spouštět ovládací
prvky ActiveX.

Varování o certifikátu

Obrázek 2
Při přístupu na stránku Origin Serveru je možné, že se objeví varování o certifikátu zabezpečení.
Krok
Pokud chcete pokračovat, klikněte na Continue to this website (not recommended) (Pokračovat na tuto stránku (nedoporučuje se)).
Otevře se portál Origin Serveru.

Jak odstranit varování o certifikátu zabezpečení
Kroky
Stiskněte tlačítko Help.
Otevře se stránka Help.

Varování o zabezpečení ActiveX
V závislosti na vašem nastavení zabezpečení ActiveX se během počátečního načítání může na
liště nástrojů prohlížeče objevit varování. Pokračujte:
Kroky
1.

Klikněte na lištu varování a vyberte možnost Run Add-on (Spustit doplněk).
Objeví se vyskakovací okno s varováním o zabezpečení.

2.

Stisknutím Yes (Ano) pokračujte na portál Origin Serveru.

3.

Nebo se vám zobrazí dialogové okno Internet Explorer Security Warning (Varování o zabezpečení Internet Exploreru).
Zvolte Install (Instalovat) a pokračujte dle výzvy.
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Příbuzné informace
Informace o nastavení zabezpečení získáte kliknutím na Tools (Nástroje) > Internet Options
(Možnosti Internetu) > na kartě Security (Zabezpečení) v prohlížeči Internet Explorer.

Nároky na internetový prohlížeč
Pro přístup k webovému portálu lze použít pouze prohlížeče, které podporují javascript. Nicméně
v závislosti na operačním systému, verzi prohlížeče a nastavení platformy serveru některé
webové prohlížeče nemusí mít přístup ke všem funkcím serverové platformy.
Webové stránky na portálu mohou zobrazovat následující prohlížeče:
• Microsoft Edge verze 25.
• Microsoft Internet Explorer verze 8 a novější.
• Mozilla Firefox verze 30 a novější.
• Google Chrome verze 35 a novější.
• Safari verze 6.x a novější.
Podporovaný webový prohlížeč závisí na konfiguraci softwaru serveru. Podle současné
konfigurace se musí stránka Client Check (Kontrola klienta) zobrazovat bez ohledu na to, zda je
prohlížeč podporován či nikoliv.
OS

Win
XP

Win
7

Win
8.1

Win
10

Mac
OS

Prohlížeč

ActiveX

RDP HTML5 Režim zvo- RDPFIlený s funk- LE_ONL
cí Automa- Y
tic (automaticky)

IE8

Ano

Ano

-

ActiveX

Není
RDP_File podporo- ActiveX
váno

Firefox

-

Ano

Ano

HTML5

RDP_File HTML5

RDP_File

Chrome

-

Ano

Ano

HTML5

RDP_File HTML5

RDP_File

IE9

Ano

Ano

ActiveX

RDP_File HTML5

ActiveX

IE10

Ano

Ano

Ano

ActiveX

Není
RDP_File podporo- ActiveX
váno

IE11

Ano

Ano

Ano

ActiveX

RDP_File HTML5

ActiveX

Firefox

-

Ano

Ano

HTML5

RDP_File HTML5

RDP_File

Chrome

-

Ano

Ano

HTML5

RDP_File HTML5

RDP_File

IE9

Ano

Ano

-

ActiveX

RDP_File Ne

ActiveX

IE10

Ano

Ano

Ano

ActiveX

RDP_File HTML5

ActiveX

IE11

Ano

Ano

Ano

ActiveX

RDP_File HTML5

ActiveX

Firefox

-

Ano

Ano

HTML5

RDP_File HTML5

RDP_File

Chrome

-

Ano

Ano

HTML5

RDP_File HTML5

RDP_File

IE11

Ano

Ano

Ano

ActiveX

RDP_File HTML5

ActiveX

Edge

-

Ano

Ano

HTML5

RDP_File HTML5

RDP_File

Firefox

-

Ano

Ano

HTML5

RDP_File HTML5

RDP_File

Chrome

-

Ano

Ano

HTML5

RDP_File HTML5

RDP_File

Safari

-

-

Ano

HTML5

RDP_File HTML5

RDP_File

Firefox

-

-

Ano

HTML5

RDP_File HTML5

RDP_File

Chrome

-

-

Ano

HTML5

RDP_File HTML5

RDP_File
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Začínáme

18

OS

Prohlížeč

ActiveX

RDP HTML5 Režim zvo- RDPFIlený s funk- LE_ONL
cí Automa- Y
tic (automaticky)

iOS

Safari

-

-

Ano

HTML5

HTML5
ONLY

Není podHTML5
porováno

IE_ACTIVEX_OTHER_RDPFILE
Není podporováno
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2.2

Portál Origin Serveru

Rozložení obrazovky

②

③

①

④

⑤

⑥

⑦

⑧
Obrázek 3

Č.

Komponenta

Funkce

Viz

①

Karta Login

Přihlášení nebo změna uživatelů

Strana 20

②

Ukazatel dostupnosti

Ukazuje počet dostupných relací

Strana 23

③

Tlačítko Help

Přístup k uživatelské příručce a dalším užitečným
zdrojům nápovědy

Strana 28

④

Karta Client Check

Ověřuje, zda jsou splněny požadavky na připojení Strana 21

⑤

Karta Screenshots

Zobrazuje, stahuje či odstraňuje snímky obrazovky

Strana 27

⑥

Tlačítko Log out

Odhlašuje z internetové relace Origin Serveru

Strana 28

⑦

Tlačítko Info

Otevírá základní informace o softwaru Origin Serveru

Strana 28

⑧

Karta Applications

Spouští aplikace, otevírá sdílení relací, získává
přístup k nástrojům správy (pokud je to možné)

Strana 23
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2.2.1

Karta Login

Jak se přihlásit k portálu Origin Serveru

①

Obrázek 4
Kroky
1.

Na kartě Login zadejte vaše uživatelské jméno a heslo.

2.

Pokud je to nutné, vyberte z rozbalovacího seznamu server nebo doménu.
POZNÁMKA: tímto se také podporují důvěryhodné domény pro autorizaci. Je nutné to nakonfigurovat v souboru nastavení. Více informací získáte u technické podpory společnosti
Brainlab.

3.

Klikněte na tlačítko LOG IN ①.

POZNÁMKA: pokud vyprší čas vaší relace, bude třeba se znova přihlásit.

Změna uživatelů
Ze záložky Login je možné změnit uživatele bez nutnosti ručního odhlášení počátečního
uživatele. Postup je stejný jako při vašem prvotním přihlášení.

20
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2.2.2

Karta Client Check

Všeobecné informace

Obrázek 5
Karta Client Check nabízí přehled požadavků nutných pro připojení k Origin Serveru. Pokud
máte problémy s připojením, použijte k opravení problému tuto kartu.
Další informace viz str. 36.

Ikony Client Check
Ve sloupci Result karty Client Check jsou zobrazeny následující ikony:

Kontrola požadavků: Výsledky budou za chvíli zobrazeny.

Požadavek OK: Požadavek na připojení vyhovuje.

Požadavek nevyhovuje: Může být ovlivněna použitelnost.

Požadavek neznámý: Požadavek na připojení nelze nalézt ani určit.

Požadavek není OK: Požadavek na připojení je nedostatečný nebo není podporován.

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Origin Server Ver. 1.1
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Kvalita připojení
Pole Connection Quality hlásí odhadovanou kvalitu připojení serveru a klientského počítače.
Kvalita připojení poskytuje základ pro výkon. Pokud máte problémy s výkonem, zkontrolujte tuto
hodnotu.
Více informací o požadavcích na klientské počítače a sítě, viz str. 36.

22
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2.2.3

Karta Applications

Všeobecné informace

Obrázek 6
Na kartě Applications lze:
• Otevřete aplikaci.
• Pokud to uživatelská nastavení umožňují, spusťte Session Sharing (Sdílení relace) (viz str.
31).
• Pokud to uživatelská nastavení umožňují, spusťte nástroje správy (viz str. 44).
Dostupnost aplikací se může lišit dle úrovně přístupu udělené uživateli. Pokud aplikace není
dostupná, je odpovídající tlačítko vypnuté.
Pokud se vyskytne problém s přístupem k aplikaci, objeví se varovná zpráva.

Jak otevřít aplikaci pomocí RDP souboru
POZNÁMKA: upřednostňovaný typ připojení pro Internet Explorer je ActiveX a pro ostatní
prohlížeče je HTML5. Pokud tyto volby nejsou dostupné, doporučuje se RDP.
Kroky
1.

Na kartě Applications klikněte na požadovanou aplikaci.

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Origin Server Ver. 1.1
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Kroky
Zobrazí se dialogové okno Open/Save (Otevřít/uložit):

2.

Klikněte na tlačítko Open with (Otevřít v aplikaci) a pak na tlačítko OK. Systém Windows
automaticky vybere program, který aplikaci otevře.
Pokud se otevře dialogové okno Remote Desktop Connection (Připojení ke vzdálené
ploše), ověřte, že je správně nastavena možnost „Remote computer“ (Vzdálený počítač),
a poté klikněte na tlačítko Connect (Připojit).

3.

Vámi vybraná aplikace se otevře.
POZNÁMKA: zaškrtávací políčka by měla být zaškrtnuta, jelikož je nutný přístup ze vzdáleného počítače např. při exportu plánů.
4.

Otevře se dialogové okno Remote Desktop Connection Verification (Ověření připojení
ke vzdálené ploše), ověřte, že se chcete připojit, a klikněte na OK.

5.

Vámi vybraná aplikace se otevře.

Jestliže nechcete, aby se toto dialogové okno otvíralo, viz doporučení pro nastavení ActiveX (str.
14).
Dialogové okno Remote Desktop Connection (Připojení ke vzdálené ploše) se liší v systému
Windows XP (viz str. 23).

24
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Jak ověřit vzdálený počítač v systému Windows XP
Kroky

1.

Pokud se otevře dialogové okno Remote Desktop Connection (Připojení ke vzdálené
ploše), ověřte, že je správně nastavena možnost „Remote computer“ (Vzdálený počítač),
a poté klikněte na tlačítko Yes (Ano).
POZNÁMKA: zaškrtávací políčka by měla být zaškrtnuta, jelikož je nutný přístup ze vzdáleného počítače např. při exportu plánů.

2.

Otevře se dialogové okno Remote Desktop Connection Security Warning (Bezpečnostní varování o připojení ke vzdálené ploše), ověřte, že se chcete připojit, a klikněte na
OK.
3.

Vámi vybraná aplikace se otevře.

Jestliže nechcete, aby se toto dialogové okno otvíralo, viz doporučení pro nastavení ActiveX (str.
14).
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Vydavatele nelze rozpoznat
Krok
Pokud se otevře dialogové okno Remote Desktop Connection (Připojení ke vzdálené
ploše), ověřte, že je správně nastavena možnost „Remote computer“ (Vzdálený počítač),
a poté klikněte na tlačítko Connect (Připojit).

1.

Vámi vybraná aplikace se otevře.
POZNÁMKA: zaškrtávací políčka by měla být zaškrtnuta, jelikož je nutný přístup ze vzdáleného počítače např. při exportu plánů.

Režim celé obrazovky

①

Obrázek 7
Aplikace se automaticky otevře v režimu celé obrazovky. Pokud chcete přesunout aplikaci na jiný
monitor, stiskněte tlačítko Restore Down (Obnovení z maximalizace) ① na liště připojení iPlan
Net, aby se zobrazila v prohlížeči.
Po přesunutí prohlížeče na jiný monitor můžete aplikaci vrátit do režimu celé obrazovky stisknutím
kombinace kláves: Ctrl + Alt + Break.
POZNÁMKA: platí to pouze pro připojení ActiveX a RDP. Připojení HTML5 se otevřou v prohlížeči,
kde je lze snadno přesouvat.

26

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Origin Server Ver. 1.1

POUŽITÍ A FUNKCE ORIGIN SERVERU

2.2.4

Karta Screenshots

Všeobecné informace
Na kartě Screenshots jsou zobrazeny všechny snímky obrazovky přístupné v rámci vašeho
přihlášení k Origin Serveru s jejich základními informacemi o souboru. Snímky obrazovky
vytvořené pomocí Content Manageru, Patient Browseru a DICOM Vieweru lze zobrazit pouze
pomocí DICOM Vieweru - v kartě Screenshots se nezobrazují.
POZNÁMKA: na kartě Screenshots jsou také dostupné rozličné položky týkající se léčby
(například ve formátech .pdf a .txt).

Možnosti záložky Screenshots

Obrázek 8
Možnosti
Pokud chcete zobrazit soubor, klikněte na:
• Název souboru nebo
• Náhled snímku obrazovky
POZNÁMKA: pokud nejsou soubory s obrázky dostupné, nezobrazí se žádné miniatury.
Pokud chcete soubor stáhnout, klikněte na tlačítko Download.
• Pokud kliknete na možnost Save, budete dotázáni, kam chcete soubor uložit.
• Pokud kliknete na možnost Open, otevře se snímek obrazovky ve vašem výchozím prohlížeči obrázků.
Pokud chcete soubor odstranit, klikněte na tlačítko Delete.
POZNÁMKA: odstraněný soubor nelze obnovit.
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2.2.5

Tlačítka a ukazatel dostupnosti

Tlačítko Help
Tlačítko Help spouští:
• Uživatelskou příručku k Origin Serveru
• Příslušné uživatelské příručky aplikace iPlan nebo Elements
• Zdrojové soubory
• Kontaktní informace na podporu společnosti Brainlab
• Odkazy na aktualizace softwaru klienta

Tlačítko Info

Otevírá základní informace o softwaru Origin Server.

Tlačítko Log out

Odhlašuje z relace Origin Serveru.

Ukazatel dostupnosti

Barva a číselná hodnota indikují počet relací, které se používají. Ve
výše uvedeném příkladu se používá jedna ze tří relací.
POZNÁMKA: pokud jsou v činnosti všechny relace, ukazatel dostupnosti zčervená a objeví se
hlášení o chybě.

Vysvětlení barevného kódování relace serveru

28

Používané relace serveru

Barva

0

Zelená

1

Světle zelená

2

Žlutá

3

Oranžová

4

Červená

5

Tmavě šedá

Servisní režim

Modrá
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2.3

Informace o vzdálené relaci

Všeobecné informace
Vzdálenou relaci na Origin Serveru lze vytvořit pouze pomocí karty Applications na portálu
Origin Serveru. Tím je zaručeno správné nastavení připojení nutné pro software iPlan nebo
Elements.
Pokud je aplikace otevírána z druhého klienta, zatímco aktivní relace se stejnou aplikací a
uživatelem již někde existuje, bude předchozí relace odpojena a zobrazena na novém klientovi.
Uživatel na prvním klientovi je upozorněn na odpojení na portálu Origin Serveru.
Další informace o přihlášení viz str. 20.

Před otevřením aplikace
Uživatelé mohou otevřít více aplikací zároveň. Nicméně limitem je pouze jedna relace na
uživatele a aplikaci.
Pokud používáte zařízení bez klávesnice (např. tablet) a během plánování je vyžadován vstup z
klávesnice, povolte před otevřením aplikace iPlan nebo Elements funkci On-Screen keyboard
(Klávesnici na obrazovce) systému Windows.

Varování o zabezpečení
Při otevírání relace se může objevit varování Remote Desktop Connection (Připojení ke
vzdálené ploše) (viz str. 23).
V závislosti na nastavení zabezpečení ActiveX vašeho prohlížeče můžete být vyzváni, abyste
potvrdili připojení vašich místních pevných disků ke vzdálenému počítači.
POZNÁMKA: pokud si nepřejete exportovat léčebný plán, není nutné vaše místní pevné disky ke
vzdálenému počítači připojovat. V takovém případě můžete zrušit zaškrtnutí odpovídacího políčka
v dialogovém okně Remote Desktop Connection (Připojení ke vzdálené ploše).
POZNÁMKA: během připojení HTML5 je export možný pouze na síť/složku/disk, který je
nakonfigurován na serveru. Disky na klientovi (pevný disk, USB, síťové disky) nejsou přístupné.

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Origin Server Ver. 1.1

29

Přenos a export dat

2.4

Přenos a export dat

Přenos dat
K importu dat z formátu DICOM použijte aplikaci iPlan nebo Brainlab Elements.
Určete tolik cílových archivů, kolik bude třeba, a přiřaďte jim různá umístění ve složce pacienta.
POZNÁMKA: Pouze uživatelé s oprávněním správce mohou měnit archivy PatXfer. Změny
provedené v nastavení PatXfer normálními uživateli nejsou po odhlášení uloženy.

Export dat
Uživatelé si mohou určit umístění exportu a poté exportovat léčebný plán na zálohovací médium
(USB flash disk) nebo na pevný disk klientského počítače pomocí aplikace iPlan nebo Brainlab
Elements.
Pro cílovou platformu musí být definováno nejméně jedno umístění exportu (např. VectorVision).
Při exportu do počítače klienta se ujistěte, že zaškrtávací políčka ve vyskakovacím okně Remote
Desktop Connection (Připojení ke vzdálené ploše) (viz str. 23), které se objeví po spuštění
aplikace, jsou zaškrtnutá.
POZNÁMKA: během připojení HTML5 je export možný pouze na síť/složku/disk, který je
nakonfigurován na serveru. Disky na klientovi (pevný disk, USB, síťové disky) nejsou přístupné.
To je možné pouze v režimu RDP nebo ActiveX. Ověřte, který režim je aktivní, v kartě Client
Check.

Jak exportovat plán
Kroky
1.

Před otevřením aplikace iPlan nebo Brainlab Elements vložte do počítače klienta úložné
médium.

2.

Klikněte na Save and Export v okně iPlan Navigator plánovacího softwaru.

3.

Zvolte Export Location ze seznamu v dialogovém okně Export.
POZNÁMKA: pokud zde nejsou uvedena umístění exportu vašeho počítače, obraťte se
na vašeho správce serveru, aby povolil vašemu počítači export léčebného plánu.

4.

Po dokončení exportu odeberte zálohovací médium z počítače klienta pomocí funkce systému Windows Safely Remove Hardware (Bezpečně odebrat hardware).

Související uživatelské příručky
Příslušné Klinické příručky pro různé aplikace iPlan vám byly dodány zvlášť na disku CD-ROM
nebo v tištěné formě. Máte-li zájem o konkrétní Klinické příručky, prosím kontaktujte podporu
společnosti Brainlab.
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2.5

Sdílení relace

Všeobecné informace
Pomocí funkce Session Sharing mohou dva uživatelé platformy Origin Serveru sdílet relaci a
spolupracovat tak na léčebném plánu. Oba uživatelé mají přístup ke všem funkcím softwaru.
Před sdílením relace se ujistěte, že oba uživatelé během funkce Session Sharing mají
přístup k plně funkčnímu softwaru.

Rozvržení obrazovky sdílení relace

Obrázek 9

Jak sdílet relaci
Kroky
1.

Klikněte na tlačítko Join Session na kartě Applications.
Otevře se dialogové okno Session Sharing.
Vyberte relaci a klikněte na tlačítko Join Session.
Vlastník relace obdrží žádost o vzdálené ovládání.

2.

3.

Pro přijmutí musí vlastník relace kliknout na tlačítko Yes.
Relace se otevře. Oba uživatelé mohou používat aplikaci současně a sledovat kroky prováděné druhým uživatelem.

Hostující uživatel bude mít po dobu aktivní relace kompletní interaktivní přístup k
programu na cílovém systému.
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Sdílení relace

Jak opustit relaci
Krok
Pokud chcete sdílenou relaci opustit, klikněte na tlačítko Disconnect v pravém dolním rohu obrazovky.
Aplikace se neukončí, pouze jste opustili sdílenou relaci.
POZNÁMKA: tlačítko Disconnect nepřerušuje plánování ani zobrazování, pouze sdílení.
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2.6

Optimalizace výkonu

Všeobecné informace
Výkon lze vylepšit šetřením zdrojů serveru a optimalizací nastavení vašeho registru.

Zdroje serveru

①

②

Obrázek 10
Doporučená metoda zavření aplikace je pomocí funkce Exit v nabídce iPlan ② nebo Brainlab
Elements ①.

Zdroje serveru a roaming

①

Obrázek 11
Pokud zavíráte aplikaci kliknutím na X ① na webovém prohlížeči nebo na liště připojení Origin
Serveru, zůstane relace aktivní a bude využívat zdroje serveru. Za pomoci stejného
přihlašovacího hesla můžete mít přístup ke stejné relaci později (např. z jiného klienta).
To může být pohodlné, avšak abyste se vyhnuli blokování zdrojů serveru, nepoužívejte X, pokud
nebudete ihned pokračovat ve vaší relaci. Doporučuje se uzavírat aplikaci tlačítkem Exit
Application nebo možností Exit v nabídce iPlan či Brainlab Elements.
Každá aplikace má nastaven časový limit nečinnosti. Po uplynutí limitu nečinnosti, kdy byla relace
v odpojeném stavu, bude aplikace ukončena.
POZNÁMKA: časový limit nečinnosti je volitelný a konfigurovatelný skrze iPlanNet.xml. Více
informací získáte u technické podpory společnosti Brainlab.
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Optimalizace výkonu

Optimalizovaná nastavení intranetu
Pokud chcete optimalizovat nastavení pro používání intranetu, nainstalujte odpovídající soubor
registru, což zrychlí výkon pomocí omezení počtu dostupných barev a použitím výchozího
obnovování pohybu myši.

Optimalizovaná nastavení internetu
Pokud chcete optimalizovat nastavení pro používání internetu, nainstalujte odpovídající soubor
registru, což zvýší kvalitu výkonu zvýšením počtu dostupných barev a nastavením obnovování
pohybu myši.

Jak povolit nastavení registru intranetu či internetu
Kroky
Stiskněte tlačítko Help.
Otevře se stránka Help.

1.

2.

Kliknutím na odkaz Enable Intranet/Internet Optimized Settings nainstalujte patřičné
soubory registru.

Varování o zabezpečení nastavení registru
Nastavení registru nejsou pro zabezpečení kritická, jelikož slouží pouze k nastavení pohybu myši
a dostupnosti barev.

Obrázek 12
Krok
Kliknutím na tlačítko Run (Spustit) nainstalujte soubory registru.
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2.6.1

Rozlišení monitoru a barevná hloubka

Výchozí rozlišení monitoru
Pokud jsou používány dva či více monitorů s aplikací Internet Explorer (např. laptop s připojeným
externím monitorem), je rozlišení monitoru určeno primárním monitorem. Když je na sekundárním
monitoru otevřen prohlížeč, je vzdálená relace zobrazena v rozlišení monitoru primárního.
Při použití prohlížečů Chrome a Firefox je rozpoznáno a použito rozlišení používaného monitoru.
POZNÁMKA: nastavení rozlišení vašeho monitoru na počítači klienta musí být 100 % (Windows:
Control Panel (Ovládací panely) > All Control Panel Items (Všechny položky ovládacích panelů) >
Display (Obrazovka).

Jak použít sekundární monitor s jiným rozlišením
Kroky

1.

Před přihlášením vložte na konec přihlašovací URL adresy rozlišení monitoru.
Pokud například chcete použít monitor s rozlišením 1 280 x 1 024 pixelů, zadejte následující URL:
https://iplannet/login.aspx?ScreenResX=1280&ScreenResY=1024
• ScreenResX= určuje šířku obrazovky.
• ScreenResY= určuje výšku obrazovky.

2.

Po zadání adresy stránky jsou nové hodnoty rozlišení zobrazeny na kartě Login.
Po přihlášení je použito nové nastavení rozlišení.

3.

Pokud chcete změnit rozlišení monitoru po přihlášení, musíte se opět přihlásit, aby bylo
nové nastavení použito.

POZNÁMKA: pokud zadáte rozlišení nižší, než je aktuální rozlišení monitoru, otevře se aplikace
na středu černého pozadí.

Jak odstranit posuvné lišty
Pokud se vám aplikace otevře v režimu celé obrazovky s posuvnými lištami, lze lišty odstranit
ručně zadáním nižšího rozlišení do URL adresy (jak je popsáno výše).
Pokud se posuvné lišty objeví i po zadání nových hodnot rozlišení, zkuste hodnoty ještě snížit.
Požadované hodnoty se mohou lišit, jelikož téměř každá konfigurace klienta je odlišná.
POZNÁMKA: to však nelze použít u aplikace s požadavky na minimální rozlišení, které je vyšší
než ručně zadané (označeno červenou hvězdičkou na tlačítku aplikace).

Maximální rozlišení monitoru
Je podporováno rozlišení do maximální hodnoty 4 096 x 2 160 pixelů (4K).

Vertikálně vyrovnané monitory
Jsou podporovány vertikálně vyrovnané monitory s minimální šířkou 1 024 pixelů.

Malá barevná hloubka
Pokud používáte monitor s barevnou hloubkou menší než 24 bitů, objeví se varování upozorňující
na malou barevnou hloubku.
Aplikaci bude možné otevřít, může však být ovlivněn výkon.
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Minimální požadavky

2.7

Minimální požadavky

Požadavky na počítač klienta
Origin Server je kompatibilní pouze s klienty, kteří splňují následující minimální požadavky:
Operační systém

Windows XP (Service Pack 2 či vyšší) nebo novější platformy společnosti
Microsoft

RDP

7.0 nebo novější

Přístup k internetu

Remote Desktop Services Gateway Support (Podpora brány vzdálené
plochy)

Internetový prohlížeč

Internet Explorer verze 8.0 či vyšší

Zobrazení

Rozlišení monitoru klienta: 1 024 x 768
POZNÁMKA: pokud bude použito na monitoru s nižším rozlišením, objeví
se posuvné lišty.
Barevná hloubka: 32 bitů

Frekvence procesoru

1 GHz (pro optimální grafický výkon doporučujeme použití frekvence vyšší než 1 GHz)

POZNÁMKA: více informací o rozlišení monitoru a barevné hloubce viz str. 35.

Požadavky na síťové připojení
Přístup k aplikacím přes vzdálenou relaci Origin Serveru vyžaduje dobré síťové připojení pro
optimální využití aplikace.
Přístup

Minimální hodnota

Doporučená hodnota

Místní síť (LAN)

Místní síť LAN 10 Mbit s latencí
menší než 20 ms

Místní síť LAN 100 Mbit s latencí menší
než 20 ms

Internet

1,5 Mbit (stahování) s latencí
menší než 100 ms

4 Mbit (stahování) s latencí menší než
50 ms

Operační systém a požadavky klienta na terminálové služby
Pro přístup k aplikacím přes portál Origin Serveru vyžaduje pracovní stanice Windows klienta
program Microsoft Terminal Service Advanced Client verze 6.0.6000 či vyšší.
Budete potřebovat systém Windows XP přinejmenším se SP 2 a dalším instalačním balíčkem
KB952155 pro 32bitové a KB925876 pro 64bitové operační systémy.
Ten je však implicitní součástí systémů Windows XP s aktualizací Service Pack 3, Windows Vista,
Windows 7, Windows 8/8.1 a Windows 10.
Pokud používáte jinou verzi systému Windows, nainstalujte odpovídající aktualizaci klienta
kliknutím na odkaz na stránce Help (viz str. 28).
POZNÁMKA: přejeďte myší nad odkazy, abyste si prohlédli, která konfigurace Windows odpovídá
každému odkazu.
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2.8

Použití na tabletech

Všeobecné informace
Origin Server umožňuje konektivitu tabletů na základě standardu HTML5. Webový prohlížeč
použitý na tabletových zařízeních musí tento standard splňovat, aby mohl umožnit navázání
spojení.
POZNÁMKA: použití tabletu by mělo být pouze k informačním účelům a nikoliv pro diagnostické
plánování.

Kompatibilita
Origin Server je kompatibilní s:
• Prohlížeči kompatibilními s HTML5
• Systémem iPad iOS 7.0 a vyšší verzí
POZNÁMKA: pro funkci v režimu celé obrazovky doporučujeme používat Safari na iPadu. Další
informace viz str. 38.
POZNÁMKA: další kompatibilní verze mohou být k dispozici po vydání této příručky. S dotazy na
kompatibilitu se obraťte na podporu společnosti Brainlab.

Standardní dotykové ovládání
Při použití Origin Serveru přes webový prohlížeč se doporučuje:
• Používat prohlížeč s funkcí zobrazení na celé obrazovce
• Pročíst uživatelskou příručku výrobce
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2.8.1

Vytvoření spojení

Všeobecné informace
Musíte se připojit k Origin Serveru pomocí webového prohlížeče na vašem tabletu.

První připojení

①

Obrázek 13
Kroky
1.

Zadejte platnou URL adresu (viz str. 13) pro přístup k Origin Serveru.

2.

Na kartě Login zadejte vaše uživatelské jméno a heslo.

3.

Pokud je to nutné, vyberte server z rozbalovacího seznamu.

4.

Zvolte tlačítko potvrzení, LOG IN ①.

5.

Vyberte aplikaci, kterou si přejete použít s vaším tabletem, (například Brainlab Elements
iPad).

POZNÁMKA: připojení pouze podporuje tabletová zařízení, kde je rozlišení displeje alespoň
1 024 x 768. Použití s menšími zařízeními, například smartphony, proto není podporováno.

Jak přidat Origin Server k domácí obrazovce

①

②

③

Obrázek 14
Pro optimalizované zobrazení se doporučuje zobrazit Origin Server v režimu plné obrazovky.
Přidejte URL serveru k domácí obrazovce, aby se Origin Server pokaždé otvíral v režimu přes
celou obrazovku.
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Kroky

1.

2.

3.

Zvolte ① pro otevření dialogového okna.

Zvolte ikonu Add to Home Screen (Přidat na výchozí obrazovku) ②.
Otevře se dialogové okno Add to Home (Přidat na výchozí obrazovku).
Vyberte v dialogovém okně Add ③ (Přidat).
K vaší domácí obrazovce bude přidána ikona.

Jak otevřít Origin Server z domácí obrazovky

①

Obrázek 15
Krok
Spusťte Origin Server tím, že zvolíte ikonu, kterou jste vytvořili ① z domácí obrazovky.

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Origin Server Ver. 1.1

39

Použití na tabletech

Zobrazení

①
Obrázek 16
Při zobrazování Origin Serveru se doporučuje používat prohlížeč s funkcí zobrazení přes celou
obrazovku.
Krok
Přepínejte mezi maximalizovanou a standardní obrazovkou pomocí ikon na obrazovce ①.
POZNÁMKA: přesný rozsah funkcí zobrazování závisí na prohlížeči a zvolená aplikace se nemusí
vždy přesně vejít na velikost obrazovky.
POZNÁMKA: navigaci tam a zpět byste neměli provádět během plánování chirurgického zákroku.
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Přístup ke klávesnici

Obrázek 17
Krok
Aktivujte klávesnici zvolením ikony klávesnice z překryvné nabídky.

Jak spustit aplikaci Brainlab Elements na iPadu
Kroky
Zvolte Brainlab Elements iPad na stránce aplikací.

1.

POZNÁMKA: pro aplikaci Brainlab Elements existují dvě tlačítka:
• Brainlab Elements: pro použití aplikace Elements na klientském počítači a
• Brainlab Elements iPad: pro použití aplikace Elements na iPadu
Používáte-li aplikaci Brainlab Elements na iPadu, nezapomeňte použít tlačítko Brainlab
Elements iPad na stránce aplikací.
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Kroky
Spouštěcí obrazovka aplikace Brainlab Elements je větší než fyzická obrazovka iPadu.
Po spuštění prvku sblížením prstů zmenšete zobrazení aplikace tak, aby se vešla na
iPad:

2.

POZNÁMKA: Brainlab Elements, která je spuštěná na iPadu, nepodporuje gesta více
prsty. Pokud například chcete zvětšit obrázky, použijte tlačítko zoom a poté posuňte prst
nahoru či dolu.
Chcete-li přenést dotyková gesta do aplikace, musíte se dotknout obrazovky na dobu cca
1-2 sekundy. Zvolte například procházení obrazovkou, dotkněte se obrazovky na dobu
cca 1-2 sekund a poté můžete obrazovkou procházet.
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3

SPRÁVA ORIGIN SERVERU

3.1

Server Desktop

3.1.1

Funkce a přístup

Všeobecné informace
Pomocí funkce Server Desktop (Plocha serveru) může mít správce vzdálený přístup na plochu
serveru s plnou funkčností.

Zašifrovaný přístup
Origin Server podporuje komunikaci přes protokol HTTPS. Tím jsou umožněny vysoké
bezpečnostní standardy a tudíž jednodušší nastavení brány firewall (běžně není nutné) při
připojování přes internet.

Jak získat přístup k funkci Server Desktop
Krok
Klikněte na tlačítko Server Desktop na záložce Applications.
Na obrazovce se otevře pracovní plocha vzdáleného serveru.
POZNÁMKA: pokud to bude nutné, musíte vybrat požadovaný server ze
seznamu.
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Uživatelská správa

3.2

Uživatelská správa

3.2.1

Správa uživatelů Origin Serveru

Dialogové okno Computer Management (Správa počítače)
Lze přidat či odebrat uživatele oprávněné používat určité funkce Origin Serveru pomocí
dialogového okna Computer Management (Správa počítače).

Obrázek 18

Jak přidat místního uživatele
Kroky
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1.

Klikněte na tlačítko Server Desktop.

2.

Otevřete dialogové okno Computer Management:
• Z úvodní nabídky vyberte Control panel (Ovládací panely).
• Klikněte na položku Administrative tools (Nástroje pro správu).
• Vyberte Computer Management (Správa počítače).

3.

V levém panelu rozklikněte větev Local Users and Groups (Místní uživatelé a skupiny) a
klikněte na Users (Uživatelé).
POZNÁMKA: pokud pracujete na serveru s doménou Windows, přejděte ke kroku 7.

4.

V horní nabídce klikněte na Action (Akce) a vyberte možnost New user (Nový uživatel).

5.

Zadejte jméno uživatele, popis a heslo.

6.

V levém panelu rozklikněte větev Users and Groups (Skupiny nebo uživatelé) a klikněte
na Groups (Skupiny).

7.

V pravém panelu dvakrát klikněte na skupinu, ke které chcete přidat uživatele:
• iPlanNetAdministration
• iPlanNetPlanning
• iPlanNetSessionSharing
• RemoteDesktopUsers
POZNÁMKA: práva správce by neměli mít všichni uživatelé. Běžní uživatelé by měli mít
přístup pouze k aplikacím platformy iPlan a přístup k zápisu do složky pacienta.

8.

Klikněte na Add (Přidat) a vložte všechny uživatele, kteří by měli mít odpovídající práva
skupiny.

9.

Kliknutím na tlačítko OK volbu potvrďte.
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Skupiny domény
Pokud je Origin Server integrován do domény Windows, spravujte uživatele v rámci služby
Active Directory.
V typickém integračním scénáři Origin Serveru jsou do místních skupin iPlan Net mapovány
následující skupiny domény:
Místní skupina

Odpovídající skupina domény

iPlanNetAdministration

iPlanNetAdministrationUsers

iPlanNetPlanning

iPlanNetPlanningUsers

iPlanNetSessionSharing

iPlanNetSessionSharingUsers

RemoteDesktopUsers

Všechny skupiny domény iPlan Net jsou mapovány do místní skupiny RemoteDesktopUsers

Jak povolit uživatele domény
Kroky
1.

Otevřete okno Active Directory Users and Computers (Uživatelé a počítače služby Active Directory) (např. v řadiči domény).

2.

Klikněte na Users (Uživatelé) a pravým tlačítkem klikněte na uživatele, kterého chcete
povolit.

3.

Otevřete User Properties (Vlastnosti uživatele) a poté klikněte na kartu Member of
(Člen).

4.

Klikněte na Add... (Přidat...) a vyberte uživatelské skupiny iPlan Net, pro které bude uživatel mít odpovídající práva skupiny.

5.

Kliknutím na tlačítko OK volbu potvrďte.

Jak odebrat uživatele
Kroky
1.

V pravém panelu dialogového okna Computer Management (Správa počítače) klikněte
dvakrát na příslušnou skupinu.

2.

Vyberte uživatele a klikněte na Remove (Odebrat).

3.

Kliknutím na tlačítko OK volbu potvrďte.
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Session Manager

3.3

Session Manager

3.3.1

Používání nástroje Session Manager

Všeobecné informace
S funkcí Session Manager může správce Origin Serveru ukončit relace, které neodpovídají.

Obrázek 19

Jak ukončit relaci
Kroky

1.

2.

Klikněte na tlačítko Session Manager na kartě Applications.
Otevře se dialogové okno Session Manager.
POZNÁMKA: v závislosti na vašem nastavení se může objevit varovná stránka Remote Desktop Connection (Připojení ke vzdálené
ploše). Kliknutím na tlačítko Yes (Ano) pokračujte.
Vyberte relaci, kterou chcete uzavřít, a klikněte na tlačítko End Session (Ukončit relaci).
Ve varovném dialogovém okně SessionManager kliknutím na tlačítko Yes (Ano) potvrďte:

3.

Bude ukončena následující relace a během několika vteřin zmizí ze seznamu relací.
POZNÁMKA: všechna změněná data, která nebyla během relace uložena, budou ztracena.
4.

46

Kliknutím na tlačítko Close zavřete dialogové okno Session Manager.
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POZNÁMKA: funkce End Session by měla být používána pouze ve výjimečných případech, např.
jestliže aplikace neodpovídá a je třeba ji restartovat.

Rozložení síťové zátěže
Pokud je používáno více serverů než jeden, Origin Server automaticky optimalizuje výkon
pomocí tzv. rozložení síťové zátěže. Priorita serveru je definována v nastavení Origin Serveru.
U všech serverů doporučujeme použití stejné konfigurace hardwaru a softwaru, aby bylo možné
optimalizovat rozložení síťové zátěže.
Pokud chcete výkon systému doladit, obraťte se na podporu společnosti Brainlab.
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Zakázání kontrol odvolání

3.4

Zakázání kontrol odvolání

3.4.1

Prevence prodlev během připojení

Všeobecné informace
Pokud není klient připojen k internetu, může při připojování k Origin Serveru docházet k
prodlevám. K jejich výskytu dochází kvůli pokusům uživatele ověřit certifikát SSL pro seznam
vydávání a odvolání. Kontroly odvolání se nezdaří a jejich časový limit bez připojení k internetu
vyprší a způsobí tak prodlevu 15-20 vteřin.
Pokud se chcete této prodlevě vyhnout, zakažte na klientovi kontroly odvolání.

Jak zakázat kontroly odvolání - Windows XP

Obrázek 20
Kroky
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1.

V prohlížeči Internet Explorer vyberte v nabídce Tools (Nástroje) možnost Internet
Options (Možnosti Internetu).

2.

Na záložce Advanced (Upřesnit) přejděte na nastavení Security (Zabezpečení).

3.

Odškrtněte zaškrtávací políčko Check for publisher’s certificate revocation (Zkontrolujte odvolání certifikátů vydavatele).

4.

Klikněte na tlačítko OK.
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Jak zakázat kontroly odvolání - Windows Vista a Windows 7

①

Obrázek 21
Pro systémy Windows 7 a Windows Vista platí pro zakázání kontrol odvolání zásady místní
skupiny.
Kroky
1.

V nabídce Start systému Windows vyberte možnost Run... (Spustit...) a zadejte
gpedit.msc.
Otevře se dialogové okno Group Policy (Zásady skupiny).

2.

V nabídce Local Computer Policy (Zásady místního počítače) klikněte na Windows Settings (Nastavení systému Windows) a poté na Security Settings (Nastavení zabezpečení).

3.

Klikněte na Public Key Policies (Zásady veřejných klíčů) a poté otevřete Certificate
Path Validation (Ověření cesty certifikátu).
Otevře se dialogové okno Certificate Path Validation Settings Properties (Vlastnosti
ověření cesty certifikátu).

4.

Na kartě Network Retrieval (Načtení ze sítě) zrušte zaškrtávací políčko ① Automatically update certificates in the Microsoft Root Certificate Program (Automaticky aktualizovat certifikáty v programu Microsoft Root Certificate Program).

5.

Klikněte na tlačítko OK.
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Konfigurace prohlížeče

3.5

Konfigurace prohlížeče

3.5.1

Konfigurace webového prohlížeče

Varování k bezpečnostnímu šifrování prohlížeče

Obrázek 22
Všechny webové prohlížeče před přístupem ke vzdálenému serveru ověřují bezpečnostní
certifikáty. Pokud uvidíte tuto zprávu, může to být z následujících příčin:
• Vypršela platnost certifikátu a je nutné ho obnovit.
• Pokusili jste se o přístup k serveru s krátkým názvem místo zadání plně specifikovaného
doménového jména (FQDN) jako adresy URL do webového prohlížeče.
• Certifikát byl vytvořen pomocí zastaralého hašovacího algoritmu (měl by být alespoň SHA-2) a
váš certifikát je třeba obnovit.
• Používáte certifikát (například certifikát podepsaný nebo vytvořený sám sebou), kterému váš
klient nevěří.
Pokud chcete toto varování ignorovat a pokračovat, můžete do prohlížeče přidat bezpečnostní
výjimku. Pokud je Active Connection Mode (viz str. 21) RDP nebo ActiveX, můžete pokračovat
provedením následujícího:
Kroky
1.

Ověřte, že je správný vzdálený server.

2.

Zvolte I understand the Risks (Chápu rizika).

3.

Zvolte Add Exception (Přidat výjimku).

4.

Zaškrtněte Permanently store this exception (Trvale tuto výjimku uložit).

5.

Zvolte Confirm Security Exception (Potvrdit bezpečnostní výjimku).

Je-li Active Connection Mode HTML5, musíte přidat dvě bezpečnostní výjimky. První výjimka je
popsána nahoře, druhou výjimku je třeba přidat k portu 8080. Za tím účelem musíte otevřít
stránku pomocí následující URL:
https://<jmenoserveru>:8080
Nezapomeňte také jednou bezpečnostní výjimku potvrdit. Po potvrzení se zobrazí chybové
dialogové okno a budete přesměrováni na portál. Z něj můžete dále pokračovat běžným
způsobem.
POZNÁMKA: pro změnu konfigurace certifikátu nebo další informace se obraťte na správce sítě.
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3.6

Tvorba záložky

3.6.1

Tvorba zástupců aplikací na ploše

Všeobecné informace
Máte možnost vytvářet zástupce a přeskočit tak úvodní stránku aplikace a aplikace spouštět
přímo z plochy serveru.

Jak vytvořit zástupce na ploše

①

②
③

④

Obrázek 23
Kroky
1.

Klikněte pravým tlačítkem myši na plochu a zvolte New (Nový).
Otevře se dialogové okno Extended.

2.

Z dialogového okna Extended zvolte Shortcut (Zástupce).
Otevře se dialogové okno Create Shortcut (Vytvořit zástupce).

3.

Přidejte/zkopírujte úplné umístění serveru, například „http://jmeno_serveru/iPlanNet/
Login.aspx?QuickStartapp=iPlan30Cranial“ a zvolte Next (Další).
POZNÁMKA: název následující po „QuickStartapp=“ musí být stejný, jako název uvedený
v souboru nastavení iplannet.xml.
POZNÁMKA: přesná cesta k serveru nebo umístění se mohou lišit podle požadavků. Pokud si nejste jistí, kontaktujte vaše IT oddělení.

4.

Přidejte název zástupce, například iPlan Cranial.
POZNÁMKA: název musí odpovídat názvu aplikace použitém v souboru iplannet.xml.

5.

Zvolte Finish (Dokončit).
Na ploše se vytvoří zástupce.
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Umístění exportu

3.7

Umístění exportu

3.7.1

Definice adresářů pro export

Všeobecné informace
Adresáře pro export lze sdílet po síti tak, aby byly přístupné z ostatních pracovních stanic nebo
plánovacích platforem (například VectorVision, Buzz či Curve).
Následující pokyny využívají jako příklad adresář pro export, který se nachází na Origin Serveru.
Jestliže je server se soubory používán nebo pokud se adresář pro export nachází někde jinde,
upravte cestu příslušným způsobem.
Výchozí umístění pro údaje pacienta je F:\PatientsData\.
V závislosti na typu exportu se cílový adresář nachází pod adresářem s údaji pacientů (například
F:\PatientsData\Navigation).
Vytvářejte jednu exportní složku pro každou cílovou platformu.
POZNÁMKA: před otevřením aplikace iPlan nebo Brainlab Elements vložte do počítače klienta
úložné médium.

Jak sdílet adresáře pro export

Obrázek 24
Kroky
1.
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Otevřete vlastnosti adresáře a klikněte na Advanced Sharing (Rozšířené možnosti sdílení).
Sdílení lze také provést u nadřazené úrovně adresáře.
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Kroky

2.

Nastavte povolení sdílení na sdílené složce.
Přiřaďte složce povolení pouze ke čtení.
Pouze je-li to nezbytné, přiřaďte sdílené složce povolení k úplné kontrole.

POZNÁMKA: obecně lze sdílenou složku otevřít z jiných počítačů v síti pomocí cesty UNC, „\
\<jmenoserveru>\<jmenosdileni>“.
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iHelp (Vzdálená uživatelská podpora)

3.8

iHelp (Vzdálená uživatelská podpora)

3.8.1

Používání podpory iHelp

Všeobecné informace
Na požádání může být Origin Server vybaven vzdáleným přístupem k technické podpoře
společnosti Brainlab. Tento vzdálený přístup lze aktivovat kliknutím na tlačítko Start iHelp v
nabídce Start systému Windows.
POZNÁMKA: než funkci iHelp aktivujete, obraťte se na společnost Brainlab, protože je nutná
aktivace od společnosti Brainlab, abyste mohli tuto funkci využívat.

Nabídka Start

①

Obrázek 25
Jakmile je funkce iHelp aktivována, v nabídce Start systému Windows se zobrazí příslušné ikony
①.
Nyní může mít technická podpora společnosti Brainlab vzdálený přístup k Origin Serveru, např.
za účelem provádění diagnostiky.
POZNÁMKA: pokud chcete vzdálený přístup zrušit, klikněte na Stop iHelp v nabídce Start
systému Windows.
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Jak podpora iHelp funguje
Program iHelp nainstalovaný na Origin Serveru se pomocí povelu ping připojí k serveru iHelp
přes port 443 nebo 17002. Oboje jsou odchozí připojení, port 17002 je rychlejší. S každým
spojením ping se Origin Server snaží založit tunel SSL.
• Za účelem připojení k vašemu Origin Serveru se technická podpora společnosti Brainlab
nejprve snaží spojit pomocí tunelu SSL se serverem iHelp.
• Server iHelp tyto dva tunely sloučí a podpora Brainlab pak může získat přístup k vašemu
Origin Serveru.

Požadavky na instalaci
V nastavení vašeho firewallu nemusíte provádět žádné změny (pokud nechcete podpoře Brainlab
umožnit rychlejší připojení k vašemu Origin Serveru).
Pokud brána firewall vaší sítě již umožňuje připojit se z ní k internetu, program iHelp vám umožní
využívat vzdálenou podporu. Je nutné spustit iHelp na vašem Origin Serveru, jinak k němu
nebude podpora společnosti Brainlab mít přístup.
Nepřenášejí se přitom žádné údaje o pacientovi.

Více informací můžete získat na
iHelp.support@brainlab.com
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4

VYTVOŘENÍ NOVÉHO
CERTIFIKÁTU SSL

4.1

Úvod

Všeobecné informace
Tyto kapitola popisuje tvorbu a instalaci nového certifikátu SSL pro Origin Server.
Podle toho, jaký používáte server, lze nainstalovat různé typy certifikátů. K vytvoření certifikátu
SSL pro Origin Server společnosti Brainlab se hodí následující postupy:
• Použití oficiální certifikační autority, jako například GlobalSign, Thawte, Comodo, EssentialSSL,
Symantec, DigiCert nebo LetsEncrypt (potenciálně zpoplatněné).
• Použití certifikátu podepsaného sám sebou.
• Použití vaší vlastní certifikační autority SSL.

Použití oficiální certifikační autority
Použití oficiální certifikační autority nabízí tu výhodu, že konfigurace je nezbytná pouze na
serveru.
Na klientech je většině oficiálních certifikátů automaticky důvěřováno (aktualizace prostřednictvím
softwarových aktualizací od příslušných operačních systémů). Oficiální certifikát by měl být dále
upřednostňován z toho důvodu, že zvyšuje zabezpečení a důvěryhodnost, zejména pokud je
server připojen k veřejně dostupných sítím nebo dokonce k internetu.
Při žádosti o certifikát certifikační autorita vyžaduje některé kroky, aby mohla ověřit, že osoba
požadující certifikát má právo k příslušné doméně certifikát objednávat.

Použití certifikátu podepsaného sám sebou
I když upřednostňovaným je oficiálně podepsaný certifikát (z důvodů zvýšeného zabezpečení a
důvěryhodnosti), v některých případech může být nutné použít certifikát podepsaným sám sebou.
Certifikát podepsaný sám sebou může být například použit tehdy, pokud server nebo klientský
počítač nemá připojení k internetu.
Některá zařízení či prohlížeče, například Apple iPad, však při použití certifikátů SSL podepsaných
sebou samými neumožňují připojení ke vzdáleným stanicím. V takovém případě musíte použít
certifikát od vaší vlastní ceritfikační autority SSL nebo oficiálně podepsaný certifikát SSL.

Použití vaší vlastní certifikační autority SSL
Samosprávní certifikační autority SSL pro intranetové aplikace již existují u řady sítí. Tyto
certifikační autority se obvykle vytvářejí na základě služeb, jako jsou například Active Directory
Certificate Services nebo OpenSSL.
Vytvoření vaší vlastní certifikační autority SSL je bezplatné. Na začátku jsou však vyšší nároky na
dobu nastavování a potřebnou znalost (pro první aplikaci) než u certifikátu podepsaného sám
sebou.
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Úvod

Nabízí tu výhodu, že kořenový certifikát na klientech stačí zadat pouze na první intranetové
aplikaci. Žádný dodatečný SSL certifikát nepožaduje další nastavení na klientech, protože je již
určen jako důvěryhodný kořenovým certifikátem.
SSL certifikát stejně jako kořenový certifikát lze distribuovat automaticky přes služby Active
Directory Services (pomocí Group Policies (Zásad skupin) nebo skriptů).

Platnost SSL certifikátů
SSL certifikáty mají omezené období platnosti. Zodpovědnost za monitorování data vypršení
platnosti spadá na provozovatele Origin Serveru.
Při používání oficiálních certifikátů certifikační autorita SSL obvykle s tříměsíčním předstihem
předtím, než certifikát vyprší, zasílá na zaregistrovanou e-mailovou adresu připomínku. Při
používání certifikátů podepsaných sebou samými nebo vaší vlastní certifikační autority SSL by se
měla nastavit připomínka před datem vypršení platnosti.

Tabulka voleb pro výběr vhodného certifikátu
Vlastnosti / omezení

Úsilí na vytvoření

Úsilí na distri- Náklady
buci

Certifikát je nutno naCertifikát podekonfigurovat na klienpsaný sám sebou tech, nevhodný pro
iPad

Nízké

Střední

Žádné

Certifikační autorita
Vaše vlastní certimusí být nastavena na
fikační autorita
klientech s prvním cerSSL
tifikátem

Vysoké

Nízké

Žádné

Nízké (pouze
na serveru)

V závislosti na
období platnosti a
poskytovateli
přibližně 20-180
€ za rok

Oficiální certifikační autorita

Při objednávání je nutné ověřit autorizaci. Je
Střední
zapotřebí připojení k internetu.

Pro více informací kontaktujte podporu společnosti Brainlab.
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4.2

Použití oficiální certifikační autority

Všeobecné informace
Oficiální certifikační autorita může vytvořit a formulovat certifikát. V závislosti na certifikační
autoritě a typu certifikátu je nutné provést různé pracovní kroky.
Zde je typický postup od výběru až po instalaci certifikátu:
1. Výběr certifikátu
- Zvolte vhodný certifikát: standardní, s hvězdičkou.
- Určete, jak bude ověřována autorizace: na základě domény, organizace nebo rozšířená.
- Stanovte období platnosti.
2. Vyplnění žádosti
- Vyplňte žádost Certificate Signing Request (CSR - Žádost o podepsání certifikátu): u tohoto
digitálního požadavku musí být nastaveny konkrétní atributy zákazníka, například plně
specifikované jméno serveru v doméně, název kontaktní osoby, e-mailová adresa atd.
- CSR lze vytvořit jednak přímo na Origin Serveru, jednak přímo u certifikační autority (autoCSR).
3. Kontrola autorizace
- V závislosti na poskytovateli existují různé mechanismy pro ověření, zda je žadatel
oprávněn žádat o certifikát k dané doméně.
- Nejobvyklejší postup je ověření domény, postmasterovi příslušné domény se zašle e-mail s
odkazem.
4. Platba
- Náklady se mohou lišit podle zvoleného poskytovatele, postupu a období platnosti.
5. Stahování
- Certifikát je nutno stáhnout od certifikační autority prostřednictvím zabezpečeného
internetového připojení. Obvykle je certifikát zašifrován heslem, které lze snadno přiřadit v
žádosti o certifikát.
6. Instalace
- Certifikát lze nyní nainstalovat na Origin Server (viz str. 62).

Platné/doporučené certifikáty pro Origin Server
Vhodné jsou všechny certifikáty typu TLS/SSL. Tyto certifikáty obvykle slouží k bezpečnostní
ochraně webových serverů.
Origin Server také podporuje certifikáty SSL s hvězdičkou (wild card), kterými lze chránit několik
serverů, poddomén nebo dokonce i celou doménu.
Obecně vzato používejte pouze certifikáty, které byly vytvořeny minimálně pomocí mechanismů
SHA-2 a mají minimální délku klíče 2 048 bitů.

Další informace k tvorbě a formulaci certifikátů
Poskytovatelé oficiálních certifikačních autorit nabízí další technické informace na svých
webových stránkách:
• GlobalSign, Inc: https://www.globalsign.com/en/ssl-information-center
• Symantec Corporation: https://www.symantec.com/page.jsp?id=ssl-information-center
• Comodo Group, Inc: https://sslhelpdesk.com
• Geotrust, Inc: https://knowledge.geotrust.com/support/knowledge-base/index.html
• Thawte: https://search.thawte.de/support/ssl-digital-certificates/index.html
• Digicert: https://www.digicert.com/security-certificate-support.htm
• Letsencrypt.org (beta): https://community.letsencrypt.org/t/frequently-asked-questions-faq/
26#topic-title
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Vytvoření SSL certifikátu podepsaného sebou samým

4.3

Vytvoření SSL certifikátu podepsaného sebou
samým

Všeobecné informace
Pokud máte administrátorská práva, můžete vytvořit SSL certifikát podepsaný sám sebou.

Jak vytvořit certifikát podepsaný sám sebou
Kroky
1.

Přihlaste se do Origin Serveru jako místní správce.

2.

Spusťte nástroj Windows PowerShell (klikněte pravým tlačítkem na ikonu PowerShell a
zvolte Run as Administrator (Spustit jako správce)).
Zadejte následující příkaz pro vytvoření certifikátu:
New-SelfSignedCertificate -DnsName "despnode02.brainlab.net" CertStoreLocation "cert:\LocalMachine\My"
POZNÁMKA: změňte parametr -DnsName na plně specifikované doménové jméno Origin Serveru.

3.

Tento příkaz vytvoří certifikát podepsaný sám sebou s hašovacím algoritmem SHA-2.
Příklady nástroje PowerShell s exportem a importem certifikátů podepsaných sebou samými
Exportujte certifikát do souboru:
$SelfSignedCert = Get-ChildItem -Path Cert:\LocalMachine\My -DnsName
"despnode02.brainlab.net"
$mypwd = ConvertTo-SecureString -String "iPlanNetExpOrtPwd" -Force AsPlainText
Export-PfxCertificate -Cert $SelfSignedCert -FilePath C:\Temp
\SelfSignedCert.pfx -Password $mypwd

Importujte certifikát ze souboru (například na klienta nebo na odlišný server):
$mypwd = ConvertTo-SecureString -String "iPlanNetExpOrtPwd" -Force AsPlainText
Import-PfxCertificate -FilePath C:\Temp\SelfSignedCert.pfx cert:
\localMachine\My -Password $mypwd
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Aktivace certifikátu pro RDP, TS Gateway a Ericom HTML5

4.4

Aktivace certifikátu pro RDP, TS Gateway a
Ericom HTML5

Všeobecné informace
K aktivaci certifikátu potřebujete administrátorská práva. Metoda pro aktivaci certifikátu závisí na
verzi Origin Serveru.

Aktivace certifikátu
Chcete-li aktivovat certifikát, proveďte následující:
Kroky
1.

2.

3.
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Přihlaste se do Origin Serveru jako místní správce.
V průzkumníkovi souborů otevřete adresář:
%BRAINLAB_PATH%\appls\iPlanNet\Scripts.
V adresáři spusťte skript PowerShell ChangeiPlannetCertificate.ps1 - klikněte
pravým tlačítkem myši a zvolte Run PowerShell (Spustit skript prostředí PowerShell).
V otevřeném nástroji Windows PowerShell zvolte ze seznamu certifikát, který chcete aktivovat pro Origin Server.
Následující snímek obrazovky například ukazuje certifikát podepsaný sám sebou desviplannet08.brainlabdev.net (1) a certifikát s hvězdičkou (wildcard)
*.brainlabdev.net od vaší vlastní certifikační autority (2).

4.

Zadejte odpovídající číslo certifikátu do Enter selection (Zadejte výběr).

5.

Skript nakonfiguruje a aktivuje zvolený certifikát pro Origin Server.
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4.5

Důvěryhodnost certifikátu na klientech

Volba č. 1 - ruční instalace SSL certifikátu podepsaného sebou samým

Všeobecné informace
Chcete-li ručně nainstalovat certifikát podepsaný sám sebou, přihlaste se do klientského počítače
s vašimi přihlašovacími údaji a postupujte podle kroků níže. Pokud tento počítač používá několik
uživatelů, kroky je nutné opakovat pro každého z nich. Při použití mnoha sdílených klientských
počítačů se doporučuje automatická distribuce dle zásad Active Directory (volba č. 2).
Kroky
Otevřete webový prohlížeč (v tomto příkladu je zobrazen Internet Explorer) a zadejte webovou adresu (URL) vašeho Origin Serveru:

1.

Klikněte na Continue to this website… (Pokračovat na tuto webovou stránku). Zobrazí
se přihlašovací stránka Origin Serveru:

2.
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Kroky
Zvolte Certificate error (Chyba certifikátu) v adresovém řádku prohlížeče. Zobrazí se
dialogové okno Untrusted Certificate (Nedůvěryhodný certifikát):

3.

Klikněte na View certificates (Zobrazit certifikáty). Zobrazí se dialogové okno Certificate
(Certifikát):

4.

Klikněte na Install Certificate… (Nainstalovat certifikát). Spustí se Certificate Import
Wizard (Průvodce importem certifikátu):

5.

64

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Origin Server Ver. 1.1

VYTVOŘENÍ NOVÉHO CERTIFIKÁTU SSL

Kroky
Klikněte na Next (Další). Zobrazí se další strana průvodce.

6.

Zvolte Place all certificates in the following store (Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti) a klikněte na Browse… (Procházet). Zobrazí se okno průzkumníka souborů.
Zvolte Trusted Root Certification Authorities (Důvěryhodné kořenové certifikační autority) a klikněte na OK:

7.

Ve stránce průvodce importem certifikátu zvolte Next (Další):

8.
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Kroky
Zavřete dialogové okno kliknutím na tlačítko Finish (Dokončit):

9.

Zobrazí se Security Warning (Varování zabezpečení). Potvrďte bezpečnostní výjimku kliknutím na Yes (Ano):

10.

11.

Po dokončení importu se zobrazí hlášení. Klikněte na tlačítko OK.
Zavřete prohlížeč a znovu jej otevřete. Bezpečnostní varování by se již nemělo zobrazovat. Místo toho by se měl zobrazovat symbol uzavřeného zámku. Pokud na zámek kliknete, stav certifikátu se zobrazí jako OK:

12.
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4.5.2

Volba č. 2 - distribuce SSL certifikátů podepsaných sebou samými
prostřednictvím Domain Group Policy (Zásad skupin domény)

Jak stáhnout certifikát
Předtím než můžete distribuovat certifikát podepsaný sebou samým všem klientům
prostřednictvím zásad skupin domény, musíte certifikát stáhnout ze serveru a uložit ho. Přihlaste
se za tím účelem do klienta připojeného k Origin Serveru a proveďte následující kroky:
Kroky
Otevřete webový prohlížeč (v tomto příkladu je zobrazen Internet Explorer) a zadejte webovou adresu (URL) vašeho Origin Serveru:

1.

Klikněte na Continue to this website… (Pokračovat na tuto webovou stránku). Zobrazí
se přihlašovací stránka Origin Serveru:

2.

Zvolte Certificate error (Chyba certifikátu) v adresovém řádku prohlížeče. Zobrazí se
dialogové okno Untrusted Certificate (Nedůvěryhodný certifikát):

3.
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Kroky
Klikněte na View certificates (Zobrazit certifikáty). Zobrazí se dialogové okno Certificate
(Certifikát):

4.

Zvolte kartu Details (Podrobnosti) a klikněte na Copy to File (Kopírovat do souboru):

5.

Spustí se okno Certificate Import Wizard (Průvodce importem certifikátu):

6.

Klikněte na Next (Další).
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Kroky
Na stránce průvodce vyberte formát souboru P7B a aktivujte volbu Include all certificates in the certification path if possible (Zahrnout všechny certifikáty na cestě k certifikátu, pokud je to možné). Klikněte na Next (Další).

7.

Zadejte název souboru a uložte certifikát zvolením Next (Další).

8.

9.

Ověřte název souboru a cestu souboru k exportu. Implicitně se soubor ukládá na pracovní plochu klientského počítače. Dokončete export kliknutím na tlačítko Finish (Dokončit).

10.

Po dokončení importu se zobrazí hlášení. Klikněte na tlačítko OK.
Zavřete dialogové okno Certificate (Certifikát) kliknutím na OK.

11.
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Kroky
Na ploše se zobrazí exportovaný certifikát.
12.

Distribuce certifikátu
Kroky
1.

Jakmile jste exportovali certifikát, zaregistrujte řadič domény s administrátorskými právy
domény a zkopírujte certifikát například na pracovní plochu řadiče domény.
Otevřete Group Policy Management (Správu zásad skupiny) - spusťte například
gmpc.msc.

2.

POZNÁMKA: za tím účelem musí být na serveru nainstalovány nástroje Group Policy
Management (Správě zásad skupiny). U počítačů sloužících ke správě domény tomu tak
obvykle je.
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Kroky
Ve Group Policy Management (Správě zásad skupiny) klikněte pravým tlačítkem na doménu a zvolte Create a GPO in this domain, and Link it here… (Vytvořit objekt zásad
skupiny v této doméně a propojit jej sem):

3.

Zvolte vhodný název pro GPO:

4.
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Kroky
Chcete-li upravit nový GPO, klikněte pravým tlačítkem na položku a zvolte Edit (Upravit)
v okně Group Policy Management (Správě zásad skupiny):

5.

V nástroji Group Policy Management Editor (Editor správy zásad skupiny) otevřete následující cestu:
Computer Configuration (Konfigurace počítače) - Policies (Zásady)
- Windows Settings (Nastavení Windows) - Security Settings
(Nastavení zabezpečení) - Public Key Policies (Zásady veřejných
klíčů) - Trusted Root Certification Authorities (Důvěryhodné
kořenové certifikační úřady)
Klikněte pravým tlačítkem a zvolte Import… (Importovat)

6.
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Kroky
V Certificate Import Wizard (Průvodci importem certifikátů) klikněte na Next (Další).

7.

Klikněte na Browse (Procházet).

8.

Zvolte certifikát s příponou *.p7b z pracovní plochy k importu.

9.
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Kroky
V Certificate Import Wizard (Průvodce importem certifikátu) klikněte na Next (Další) a
poté znovu na Next (Další). Dokončete průvodce kliknutím na tlačítko Finish (Dokončit).

10.

Klikněte znovu na Next (Další).

11.

Dokončete průvodce kliknutím na tlačítko Finish (Dokončit).

12.
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Kroky
Zavřete Group Policy Management Editor (Editor správy zásad skupiny).
Pod položkou Security Filtering (Filtrování zabezpečení) v dialogovém okně Group Policy Management (Správě zásad skupiny) zadejte, který počítač by měl přijímat zásady:

13.

14.

Používáte-li výchozí nastavení Authenticated Users (Ověření uživatelé), zásady budou
použity na všechny počítače v doméně. Jako alternativu lze nastavení nahradit vložením
názvů počítačů.
Poté budou zásady hotové a aktivní.
K ověření se přihlaste do klienta a aktualizujte zásady pomocí příkazové řádky:
gpupdate /force

15.
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Kroky
Při spouštění Origin Serveru by se již nemělo zobrazovat bezpečnostní varování. Místo
toho by se měl zobrazovat symbol uzavřeného zámku. Pokud na zámek kliknete, stav
certifikátu se zobrazí jako OK:

16.
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4.6

Nový způsob, jak otevírat webový portál Origin
Serveru

Všeobecné informace
Po změně certifikátu je nutné portál Origin Serveru vždy nazývat jeho plně specifikovaným
doménovým jménem (FQDN), pro které byl nový certifikát vytvořen (například https://
iplannet.brainlab.net).
To znamená, že všechny odkazy musí být aktualizovány na novou URL.

Přesměrování nových URL adres na bývalou adresu / krátký název serveru (volitelné)
Tato část popisuje kroky pro nastavení přesměrování u URL adresy serveru iPlan Net z URL
adresy, která nyní zahrnuje plně specifikované doménové jméno (FQDN) (například
iplannet.brainlabdev.net), na bývalou adresu, jako je například iplannet.
Kroky
1.

Přihlaste se do Origin Serveru pomocí RDP jako uživatel s právy místního správce.

2.

Spusťte IIS Manager (Správce IIS).
Rozšiřte položku, která patří k vašemu serveru (FQDN). Klikněte pravým tlačítkem na Sites (Weby) a zvolte Add Website… (Přidat webovou stránku).

3.

4.

V dialogovém okně Add Website (Přidat webovou stránku) nastavte název stránky / bývalou adresu, například iplannet, a nastavte Physical path (Fyzickou cestu) (vytvořte
adresář pomocí funkce Create Folder (Vytvořit složku) - například prázdnou složku na
vaší cestě Brainlab).
Nastavte iplannet jako název hostitele.

5.

Potvrďte pomocí OK.
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Kroky
V programu IIS Manager (Správci IIS) klikněte pravým tlačítkem na nově vytvořenou webovou stránku, například iplannet:
• Zvolte Edit Bindings… (Upravit vazby).
• Kliknutím na Add (Přidat) vytvořte https vazby pro iplannet.
• Změňte typ na https a zvolte nově vytvořený SSL certifikát.

6.

7.

Potvrďte pomocí OK.
Zvolte znovu iplannet a v programu IIS Manager (Správci IIS) vytvořte Http - Redirect
(Přesměrování Http) pomocí následující ikony:

8.

Konfigurace Http - Redirect (Přesměrování Http):
Aktivujte zaškrtávací políčko pro Redirect requests to this direction (Přesměrovat požadavky tímto směrem) a přidejte do textového políčka cíl.
Cíl závisí na FQDN serveru:
• iplannet je krátkým názvem serveru, .brainlabdev.net je vzorovým názvem domény.
• $S$Q umožňuje během přesměrování zachovat parametry, jako jsou například QuickStartApp.

9.
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10.

Klikněte na Apply (Použít) v pravém horním sloupci.

11.

Vyzkoušejte konfiguraci u následujícího:
http://iplannet -> https://iplannet.brainlabdev.net
https://iplannet -> https://iplannet.brainlabdev.net
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

5.1

Informace o řešení problémů

5.1.1

Přehled

Cílová skupina
Informace uvedené v oddíle Řešení problémů jsou cíleny na správce serverů, aby jim pomohly
zodpovědět často kladené otázky, na které můžete narazit při používání Origin Serveru.

Zkratky
V tomto oddíle jsou použity následující zkratky:
• DNS: Domain Name System
• ICMP: Internet Control Message Protocol
• SSL: Secure Sockets Layer
• FQDN: Fully Qualified Domain Name
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Přístup k Origin Serveru

5.2

Přístup k Origin Serveru

5.2.1

Přístup k často kladeným otázkám

Přístup k Origin Serveru
Často kladené otázky

Návrh

Po zadání adresy URL Origin
Serveru se stránka nenačte.

Internetová adresa musí být přidělena buď systémem DNS,
nebo musí být zadána v místním hostitelském souboru v počítači. Vyšlete ping k názvu serveru a ověřte, že název lze přeložit do adresy IP.
Mezi klientem a serverem musí být vytvořeno síťové připojení.
Server musí odpovědět na žádost o odezvu IP adresy serveru.
V některých sítích je protokol ICMP zakázán, a proto žádost o
odezvu neprojde.
Port 443 nesmí blokovat žádný firewall. Zkontrolujte, že se můžete k portu 443 připojit prostřednictvím telnetu.

Počáteční připojení k Origin
Serveru zabere dost času
(15-20 vteřin). Nezobrazuje se
žádná chyba či varování.

Během připojení protokolem SSL je kontrolováno odvolání
všech certifikátů, které obsahují kořenová oprávnění.
Pokud klient nemá připojení k internetu, budou kontroly odvolání po vypršení časového limitu zrušeny. Chcete-li se této prodlevě vyhnout, musíte kontroly odvolání zakázat (viz str. 48).

Ve webovém prohlížeči klikněte na symbol zámku, abyste zjistili, proč byl certifikát shledán neplatným. Možné příčiny jsou:
• Obecný název certifikátu neodpovídá názvu webového serveru. Buď změňte přidělený název v protokolu DNS nebo
hostitelském souboru, nebo změňte certifikát na Origin Serveru (obraťte se na podporu společnosti Brainlab).
Během otevírání portálu Origin • V seznamu Certification Authorities (Certifikační autority)
Serveru se objevuje varování,
chybí odkaz. Připojte klienta k internetu, aby mohla být provedena aktualizace Certification Authorities (Certifikačních
že certifikát není platný.
autorit).
• Platnost certifikátu vypršela a musí být obnovena. O obnovení certifikátu požádejte technickou podporu společnosti
Brainlab.
Toto varování odstraníte stažením a instalací souboru certifikátu (viz str. 16).

Přihlašování k Origin Serveru
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Často kladené otázky

Návrh

Je zobrazena záložka Login,
ale nelze se přihlásit.

Do pole User name je nutné zadat platného uživatele domény
nebo platného místního uživatele. Pokud se nezdaří přihlášení
pomocí jména uživatele domény, pokuste se připojit ke svému
klientovi systému Windows. Nesmí dojít k varování o prošlé
platnosti hesla.
Pokud se nemůžete přihlásit k vašemu místnímu počítači, obraťte se na správce sítě, aby vaše přihlašovací údaje resetoval.

Po přihlášení nejsou vidět tlačítka aplikací.

Váš účet nebyl autorizován k používání Origin Serveru. Váš
účet je nutné přidat do skupiny iPlanNetPlanning.
Pokud mají tento problém všichni uživatelé, není správně nastavena User Management (Správa uživatelů) (viz str. 44).
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Často kladené otázky

Návrh

Každá nakonfigurovaná aplikace vyžaduje minimální rozlišení
Po přihlášení se objevuje varo- obrazovky (viz str. 36).
vání, že rozlišení obrazovky ne- Relace se spustí i pokud není rozlišení dostatečné, avšak po
ní dostatečné.
stranách aplikace budou vidět posuvné lišty. Zobrazení lékařských snímků nebude změněno ani zdeformováno.
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5.3

Aplikace platformy iPlan

5.3.1

Často kladené otázky ohledně funkčnosti aplikací

Otevírání aplikací
Často kladené otázky

Návrh

Některá tlačítka aplikací jsou
vypnuta.

Buď k těmto aplikacím nemáte platnou licenci, nebo jsou používány všechny dostupné relace.

Po kliknutí na tlačítko aplikace
se aplikace nespustí.

Uživatel musí být přidán do skupiny RemoteDesktopUsers.
To lze učinit přímo nebo pomocí skupiny služby Active Directory.

V prostředí rozložení síťové zátěže se může stát, že bude jeMaximální množství dostupden server vypnutý nebo bude v síti nedostupný.
ných relací zobrazených na poZkontrolujte konfigurační soubor platformy iPlan Net, zda jsou
rtálu Origin Serveru je menší
než počet zakoupených licencí. v seznamu uvedeny všechny servery a je povoleno rozložení
síťové zátěže.
Karta Client Check zobrazuje
chybu u Remote Desktop
Connection (Připojení ke
vzdálené ploše).

Tato chyba se může objevit, pokud používáte jiný prohlížeč než
Internet Explorer.
Zkontrolujte váš prohlížeč a nastavení zabezpečení dle postupu - str. 14.

Často kladené otázky

Návrh

Výkon aplikace

Na portálu Origin Serveru se podívejte, kolik relací probíhá.
Zbytečně spuštěné relace mohou zpomalovat výkon serveru.
Pokud to bude nutné, mohou správci použít Session Manager
k ukončení nepoužívaných relací, které byly nesprávně ukončeny.

Výkon vybrané aplikace je pomalý.
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Na kartě Client Check zkontrolujte možnost Connection Quality a ujistěte se, že rychlost stahování a doba odezvy jsou dostatečné.
Pokud jste připojeni přes místní síť/intranet a výsledky kontroly
Client Check nejsou dostatečné, obraťte se na vašeho správce IT, aby provedl nápravu síťového připojení. Pokud jsou výsledky testu Client Check dostatečné, lze zvýšit výkon aplikace povolením optimálního nastavení (viz str. 34).
Pokud jste připojeni přes internet, mohou být problémy s výkonem zapříčiněné pomalý připojením odstraněny povolením
optimálního nastavení internetu (viz str. 34). Čas odezvy může
navíc zkrátit použití předplacené služby „rychlá cesta“ nabízené mnoha poskytovateli internetu.
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Často kladené otázky

Návrh

Pokud Origin Server zobrazí hlášení o chybě, přečtěte si pozorně zobrazené hlášení, kde najdete vysvětlení. Možnými
chybami jsou:
• Chyba v licenci kvůli příliš velkému počtu otevřených relací.
• Nejsou správně nastaveny cesty v konfiguračním souboru
platformy iPlan Net.
Relace Origin Serveru je spuštěna, ale aplikace se neotevře • Uživatel nemá ve složce aplikací dostatečná přístupová práa zobrazí se chyba.
va.
• V prostředí rozložení síťové zátěže: Musí se instalovat identické hardware serveru nebo identická konfigurace VM a
identické softwarové verze Origin Serveru. Všechny instalované aplikace musí mít stejnou instalační cestu a soubory
konfigurace na obou serverech musí být identické.

Moje aplikace se otevře správně pouze na jednom serveru.

Ověřte, že jsou aplikace na všech serverech ve společnosti instalovány stejně. Složka aplikace musí mít dostatečná přístupová práva na všech serverech.
Konfigurační soubor platformy iPlan Net musí být na všech serverech taktéž identický.

Přečtěte si podrobnosti v dialogovém okně varování. Možnými
důvody pro toto varování jsou:
• Obecný název v certifikátu není stejný jako název webového
serveru. Nakonfigurovaný název serveru v konfiguračním
souboru platformy iPlan Net musí být stejný jako „obecný
název“ v certifikátu. Chcete-li změnit buď obecný název, či
název serveru, kontaktujte podporu společnosti Brainlab.
Po kliknutí na tlačítko aplikace
Klient musí být schopen přiřadit změněné názvy serveru
se objeví varování o certifikátu.
přes protokol DNS nebo hostitelský soubor.
• V seznamu Certification Authorities (Certifikační autority)
chybí odkaz. Připojte klienta k internetu, aby byla provedena
aktualizace Certification Authorities (Certifikačních autorit).
• Platnost certifikátu vypršela a musí být obnovena. O obnovení certifikátu požádejte technickou podporu společnosti
Brainlab.

Sdílení relace a přenos dat
Často kladené otázky

Chci exportovat data na můj
pevný disk či je importovat z
mého disku či USB disku, ale
nemůžu nalézt místní jednotky.

Návrh
Ujistěte se, že byl USB flash disk do počítače zasunut před
spuštěním relace.
POZNÁMKA: není podporováno v případě použití připojení
HTML5.

V dialogovém okně Remote Desktop Connection (Připojení
ke vzdálené ploše) se ujistěte, že jste povolili zaškrtávací políčko pro exportování na místní diskové jednotky (str. 23).
Ověřte, že má uživatel na síťových jednotkách přístupová práva ke čtení i zápisu.

Po spuštění relace nemohu
mapovat síťové jednotky obsahující pacientská data.
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Pokuste se připojit k síťovým jednotkám pomocí cesty Universal Naming Convention (UNC) (\\<jmenoserveru>\<jmenosdileni>).
Někdy je přihlašovací skript mapující síťovou jednotku na písmeno diskové jednotky příliš pomalý. Nastavte mapování jednotek v konfiguračním souboru iPlan Net, aby software mapoval jednotku po každém spuštění relace místo přihlašovacího
skriptu.
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Často kladené otázky

Návrh

Při spuštění Sdílení relace se
cíl automaticky nepřipojuje.

Možné příčiny jsou:
• Zásady domény přepsaly nastavení místního terminálového
serveru.
• Uživatel cílové relace nepřijal žádost o sdílení.
• V prostředí rozložení síťové zátěže: Brána firewall zablokovala požadavek o sdílení relace na jiném serveru. Cílová relace bude poté odpojena.

SSL certifikace při použití různých webových prohlížečů
Často kladené otázky

Návrh
Možná řešení:
Ověřte kompatibilitu prohlížeče/OS (viz str. 17).
Vytvořte certifikát podepsaný sebou samým podle místních nastavení internetu.

Při otevření relace v prohlížeči
Google Chrome obdržím varování bezpečnostního certifikátu.

Při otevření relace v prohlížeči
Firefox obdržím varování bezpečnostního certifikátu.
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Firefox obsahuje separátní certifikační seznam mimo OS, který
používáte. Doménu musíte k seznamu přidat ručně. Provedete
to například použitím FQDN (<jmenoserveru>.<domena>.com)
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

SSL certifikace při použití tabletů
Často kladené otázky

Návrh

Možná řešení: Pokud Origin Server používá certifikát podepsaný sebou samým, ujistěte se, že CA (Certification Authority
- Certifikační autorita) je známá klientskému počítači kontrolujícímu úložiště certifikátů na místním počítači (Trusted CertificaPři otevření relace v prohlížeči tion Authorities - Důvěryhodné certifikační autority).
Google Chrome obdržím varování bezpečnostního certifikátu. Poznámka: dokonce i při použití platného certifikátu podepsaného sebou samým v případě, že certifikát neobsahuje název
serveru, který vyhovuje standardu FQDN (plně specifikované
doménové jméno), prohlížeč Google Chrome vždy zobrazí varování.

Safari pro Windows
Často kladené otázky

Návrh

V prohlížeči Safari pro Windows nešlo ověřit kompatibilitu
prohlížeče/OS.

Tato konfigurace nebyla plně otestována.
Pro nejlepší uživatelskou zkušenost používejte se systémem
Windows Internet Explorer.

Často kladené otázky

Návrh

Tisk v HTML5

Musíte vybrat ERICOM Access Now Printer (Tiskárna ERIPři použití připojení HTML5 ne- COM Access Now) ze seznamu dostupných tiskáren.
mohu tisknout.
Není-li tato volba dostupná, prosím kontaktujte podporu společnosti Brainlab.
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