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APPLICATIES OPENEN

• Selecteer de gewenste knop (bijv. Brainlab Elements) 
om een applicatie te starten.

• Applicaties zijn mogelijk HTML5 of RDP (Remote 
Desktop Protocol).

• Voer in de geopende applicatie de betreffende 
preoperatieve planning uit.

AANMELDEN BIJ ORIGIN SERVER

• Open de browser.
• Voer de Origin Server-URL in.

- Standaard toegang volgt dit formaat: 
https://<FQDN-server>.<ziekenhuisdomein>

• Vul uw gebruikersreferenties in de betreffende velden 
in en selecteer dan LOGIN.

Softwareversies: Origin Server 3.0

ORIGIN SERVER GEBRUIKEN

OPTIES VOOR CLIENT-CONTROLE

• Het weergeven van informatie over uw systeem en 
verbinding en de aanbevolen waarden.

• Het openen van Resources zoals relevante 
gebruikershandleidingen.

• Het downloaden van geoptimaliseerde instellingen 
voor intranet en internet.

• Het opnemen van contact met Brainlab Support.

AFMELDEN BIJ ORIGIN SERVER

• Wanneer u klaar bent, selecteert u Done in de 
applicatie.

• U kunt uw geplande gegevens nu gebruiken voor de 
patiëntbehandeling.

• Wanneer u klaar bent met het gebruik van Origin 
Server, selecteert u de afmeldknop op de Origin 
Server-beginpagina.
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SESSIE SAMENVOEGEN

• Selecteer de gewenste sessie en klik op Join Session.
• Accepteer de sessie wanneer daarom wordt 

gevraagd.

OPMERKING. U kunt alleen RDP-sessies 
samenvoegen.

OPMERKING. Zowel de eigenaar van de sessie als 
de gastgebruiker kunnen nu de volledige 
functionaliteit van de software gebruiken en zien 
welke stappen de andere gebruiker uitvoert.

SESSIE DELEN INSCHAKELEN

SESSIE DELEN STARTEN

• Selecteer Session Sharing op de beginpagina.
Het dialoogvenster Session Sharing met alle actieve 
sessies wordt geopend.

SESSIE LOSKOPPELEN

• Selecteer Disconnect rechtsonder in het scherm om 
de gedeelde sessie te verlaten.

OPMERKING. Bij het loskoppelen blijven de 
applicaties in andere sessies actief en worden deze 
niet afgesloten.
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TOEGANG TOT DE ORIGIN SERVER OP EEN 
TABLET

• Start Origin Server door het pictogram dat u heeft 
gecreëerd op het beginscherm te selecteren.

PICTOGRAM TOEVOEGEN AAN HET 
BEGINSCHERM - STAP 2
• Selecteer Add (Toevoegen) in het menu Add to 

Home (Toevoegen aan het beginscherm).
• Het pictogram wordt toegevoegd aan uw beginscherm.
• Wijzig desgewenst de naam van het pictogram.

OPMERKING. Voor geoptimaliseerde weergave 
wordt het aanbevolen om Origin Server in volledige 
schermmodus of liggende modus te bekijken. Voeg 
de server-URL toe aan het beginscherm om ervoor te 
zorgen dat Origin Server iedere keer wordt geopend 
in de juiste modus.

ORIGIN SERVER OP TABLETS

PICTOGRAM TOEVOEGEN AAN HET 
BEGINSCHERM - STAP 1

• Open Safari op uw tablet en navigeer naar de Origin 
Server-aanmeldpagina.

• Selecteer het menupictogram. Het menu wordt 
geopend.

• Selecteer het pictogram Add to Home Screen 
(Toevoegen aan het beginscherm). Het menu wordt 
geopend.

Softwareversies: Origin Server 3.0
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BEELDGEGEVENS BEKIJKEN VIA ORIGIN 
SERVER

• Het wordt aanbevolen om een browser met volledig 
scherm-vermogen te gebruiken bij de weergave via 
Origin Server.

• Om in te zoomen op de iPad, moet u de zoomknop 
gebruiken en uw vinger omhoog of omlaag bewegen.

• Brainlab Elements in uitvoering op een iPad 
ondersteunt geen meervingerige aanraakbewegingen.

OPMERKING. Navigeer tijdens de operatieplanning 
niet voorwaarts en achterwaarts in de browser.

HET TOETSENBORD ACTIVEREN

• Activeer het toetsenbord door het toetsenbordpictogram 
te selecteren in het overlay-menu.

OPMERKING. Exacte functionaliteit is afhankelijk 
van de browser.
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BEHEERDERSRECHTEN GEBRUIKEN

SESSIEBEHEER GEBRUIKEN

• Als u beheerdersrechten heeft, gebruikt u Session 
Manager voor het weergeven van een lijst van alle 
gebruikers die momenteel bij het systeem zijn 
aangemeld of voor het openen van een 
beheerdersverbinding.

• Selecteer de knop Session Manager op de 
beginpagina. Session Manager wordt geopend.

BEHEERTAKEN UITVOEREN

• Selecteer het beheerder-tandwielpictogram op de 
Session Manager-pagina om een 
beheerdersverbinding tot stand te brengen. Van 
daaruit kunnen beheerders taken uitvoeren als: 
- Beheer van gebruikersaccounts
- Taakverdeling (zoals het toevoegen of verwijderen 

van servers, instellen van een onderhoudsstatus)
- Systeemopruiming

BEËINDIGING VAN SESSIES

• Beheerders kunnen een sessie zo nodig beëindigen 
(bijv. als de sessie niet reageert).

• Selecteer de knop Session Manager op de 
beginpagina. 

• Selecteer de sessie die u wilt beëindigen in het 
Session Manager-dialoogvenster en selecteer 
Terminate. De sessie wordt beëindigd.
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