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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens

Support

Neem contact op met Brainlab support als u de informatie die u nodig heeft niet kunt vinden of als
u vragen of problemen heeft:

Regio Telefoon en fax E-mail

Verenigde Staten, Canada,
Centraal- en Zuid-Amerika

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

us.support@brainlab.com

Brazilië Tel. (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

VK Tel. +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanje Tel. +34 900 649 115

Frankrijk en Franstalige regio’s Tel. +33 800 676 030

Afrika, Azië, Australië, Europa
Tel. +49 89 991568 1044
Fax +49 89 991568 811

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

Verwachte gebruiksduur

Software-updates en support op locatie worden geboden voor vijf jaar service voor dit product.

Feedback

Ondanks zorgvuldige revisie van deze gebruikershandleiding kan deze fouten bevatten. Als u
suggesties voor verbetering heeft, kunt u contact met ons opnemen via
user.guides@brainlab.com.

Fabrikant

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Duitsland

ALGEMENE INFORMATIE
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1.2 Juridische informatie

Auteursrecht

Deze handleiding bevat informatie die door auteursrecht wordt beschermd. Niets uit deze
handleiding mag worden verveelvoudigd of vertaald zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Brainlab.

Brainlab-handelsmerken

De volgende zijn geregistreerde handelsmerken van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS:
• Brainlab®

• iPlan®

• Brainlab Elements®

Niet-Brainlab-handelsmerken

• Microsoft®, Windows®, Active Directory®, ActiveX® en Internet Explorer® zijn handelsmerken
van Microsoft Corporation, gedeponeerd in de VS en andere landen.

• Mozilla Firefox® is een gedeponeerd handelsmerk van Mozilla Foundation, geregistreerd in de
VS en andere landen.

• Apple™, iPad®, Mac® en macOS® zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS
en andere landen.

• Android™ is een handelsmerk van Google Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
• iOS™ is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen

en wordt onder licentie gebruikt.

Octrooi-informatie

Dit product kan onderworpen zijn aan een of meerdere octrooien of er kan een octrooiaanvraag
voor zijn ingediend. Voor aanvullende informatie raadpleeg: www.brainlab.com/patent.

Geïntegreerde software van derden

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het volgende werk. De volledige licentie en
copyrightkennisgeving zijn beschikbaar via de onderstaande links:
• Xerces C++ 3.1.1, ontwikkeld door de Apache Software Foundation (http://xerces.apache.org/

xercesc/)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)

DICOM-conformiteit

DICOM-conformiteitsverklaringen vindt u op de website van Brainlab: www.brainlab.com/dicom.

Verkoop in de VS

Dit product mag alleen worden aangeschaft door of in opdracht van een arts (wetgeving VS).

Juridische informatie
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1.3 Symbolen

Waarschuwingen

Waarschuwing
Waarschuwingen worden aangeduid met driehoekige waarschuwingssymbolen. Deze
bevatten veiligheidskritische informatie aangaande mogelijk letsel, overlijden of andere
ernstige gevolgen als gevolg van het (oneigenlijke) gebruik van het apparaat.

Aandachtspunten

Aandachtspunten worden aangeduid door middel van een cirkelvormig
voorzichtigheidssymbool. Deze bevatten belangrijke informatie over een mogelijke storing
of onjuiste werking van het apparaat, beschadiging van het apparaat of beschadiging van
eigendommen.

Opmerkingen

OPMERKING. Opmerkingen worden weergegeven in een schuin lettertype en bevatten
aanvullende handige tips. 
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1.4 Gebruik van het systeem

Indicaties voor gebruik

Het beoogde gebruik is toegang tot zowel HTML5 of WPF Elements, dan wel oudere software op
een enkel platform. Met Origin Server 3 kan geen op zichzelf staande planning, behandeling of
diagnose worden uitgevoerd. Om die reden wordt Origin Server 3 dan ook uitgebracht als een
niet-medisch product.

Beoogde gebruikers

Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor chirurgen en hun medewerkers die Origin Server
gebruiken.

Plausibiliteitsbeoordeling

Waarschuwing
Beoordeel de plausibiliteit van alle informatie ingegeven in, en afkomstig van het systeem
voordat u de patiënt behandelt.

Gebruik van het systeem
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1.5 Compatibiliteit met medische hulpmiddelen en
software

Compatibele medische software van Brainlab

Alleen door Brainlab genoemde medische software van Brainlab mag op dit systeem worden
geïnstalleerd en gebruikt. Neem contact op met Brainlab Support voor uitleg over de
compatibiliteit met medische software van Brainlab.

Niet-Brainlab-software

Vereisten voor Origin Server zijn:
• Windows 7 of hogere of nieuwere Microsoft versies
• Internet Explorer versie 11 of later

Origin Server is compatibel met Windows Server 2012 R2 en Windows Server 2016. Neem
contact op met Brainlab Support voor informatie over compatibele servicepacks.

Overige niet-Brainlab-software

Origin Server zou de functionaliteit kunnen aantasten van:
• Access Gateway (Access-gateway)
• Internet Information Service (IIS)
• Node.js applicaties
• Remote Desktop Services (Extern bureaublad-services)

Als u niet zeker bent van de compatibiliteit van de software, neem dan contact op met Brainlab
Support.

Virusscannen en malware

Brainlab adviseert het systeem te beschermen met hoogwaardige antivirussoftware.
Onthoud dat de instellingen van sommige malwarebeschermingssoftware (zoals virusscanner) de
systeemprestaties nadelig kunnen beïnvloeden. Als er bijvoorbeeld realtime-scans worden
uitgevoerd en elke bestandstoegang wordt gecontroleerd, kan het laden en opslaan van
patiëntgegevens lang duren. Brainlab adviseert het maken van realtime-scans uit te schakelen en
virusscans buiten werktijd uit te voeren.

Waarschuwing
Let erop dat uw antivirussoftware de Brainlab directories niet wijzigt, met name:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Waarschuwing
Tijdens behandelingsplanning mogen geen updates worden gedownload of geïnstalleerd.
Neem contact op met Brainlab support voor aanvullende informatie over elk van deze punten.

Microsoft beveiligingsupdates voor Windows en driverupdates

Brainlab staat alleen de installatie van beveiligingspatches toe. Installeer geen servicepacks en
optionele updates. Controleer uw instellingen om ervoor te zorgen dat updates op een geschikt
moment worden gedownload en correct worden geïnstalleerd. Update geen drivers op Brainlab
platformen.
Raadpleeg de Brainlab website voor aanvullende informatie over instellingen en voor een lijst met
Microsoft beveiligingsupdates die door Brainlab support zijn geblokkeerd.
Adres: www.brainlab.com/updates
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Wachtwoord: WindowsUpdates!89

Updates

Waarschuwing
Updates voor het besturingssysteem (hotfixes) of voor software van derden zouden
moeten worden uitgevoerd buiten werktijd en in een testomgeving om de juiste werking
van het Brainlab-systeem te verifiëren. Brainlab monitort de gereleasede Windows-hotfixes
en weet of er voor sommige updates problemen kunnen worden verwacht. Neem contact
op met Brainlab support als er problemen zijn met hotfixes voor het besturingssysteem.

Gerelateerde links

2.2 Minimale vereisten op pagina 15

Compatibiliteit met medische hulpmiddelen en software
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1.6 Training en documentatie

Het lezen van gebruikershandleidingen

In deze handleiding wordt complexe medische software of medische hulpmiddelen omschreven
die met zorg moet worden gebruikt.
Het is daarom belangrijk dat alle gebruikers van het systeem, de instrumenten en software:
• deze handleiding zorgvuldig doorlezen alvorens de apparatuur te gebruiken;
• altijd toegang hebben tot deze handleiding.

Beschikbare gebruikershandleidingen

OPMERKING. Welke gebruikershandleidingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het Brainlab-
product. Als u vragen hebt over de gebruikershandleidingen die u hebt ontvangen, kunt u contact
opnemen met Brainlab Support. 

Gebruikershandleiding Inhoud

Softwarehandleidingen

• Overzicht van de behandelingsplanning en beeldgeleide naviga-
tie

• Beschrijving van de ok-opstelling van het systeem
• Gedetailleerde software-instructies

Hardwarehandleidingen
Uitgebreide informatie over radiotherapeutische en chirurgische
hardware, doorgaans gedefinieerd als grote complexe instrumen-
ten

Instrumentenhandleiding Gedetailleerde richtlijnen over de instrumentenbehandeling

Handleiding voor reiniging,
ontsmetting en sterilisatie Details voor reiniging, ontsmetting en sterilisatie van instrumenten

Systeemhandleiding Gedetailleerde informatie over de opstelling van het systeem

Technische handleiding Gedetailleerde technische informatie over het systeem, met inbe-
grip van specificaties en richtlijnen

Systeem- en technische
handleiding

Combineert de inhoud van de Systeemhandleiding en de Techni-
sche handleiding

Brainlab-training

Voor een veilig en correct gebruik raadt Brainlab aan dat alle gebruikers vóór het in gebruik
nemen van het systeem deelnemen aan een trainingsprogramma dat door een Brainlab-
medewerker wordt verzorgd.

Verantwoordelijkheid

Waarschuwing
Dit systeem biedt enkel ondersteuning aan de chirurg en vervangt in geen geval de
ervaring en/of verantwoordelijkheid van de chirurg tijdens het gebruik ervan. Het moet te
allen tijde mogelijk zijn dat de gebruiker de procedure voortzet zonder het systeem.
De systeemcomponenten en aanvullende instrumenten mogen uitsluitend door getraind medisch
personeel worden bediend.

Afkortingen

In deze sectie worden de volgende afkortingen gebruikt:
• DNS: Domain Name System (Domeinnaamsysteem)

ALGEMENE INFORMATIE
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• ICMP: Internet Control Message Protocol (Internetprotocol)
• SSL: Secure Sockets Layer (Beveiligde verbinding)
• FQDN: Fully Qualified Domain Name (Volledige domeinnaam)

Training en documentatie
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2 AAN DE SLAG
2.1 Toegang tot de Origin Server

Toegangsinformatie

Afbeelding 1  

Origin Server biedt toegang tot planningssoftware via uw webbrowser.
De standaard URL voor toegang maakt als basis gebruik van de fully qualified domain name
(FQDN):
https://<FQDNserver>.<hospitaldomain>
De toegangs-URL kan echter variëren, afhankelijk van de specificaties van de klant.

Met Origin Server kunnen andere Brainlab-applicaties worden aangesloten op het PACS-
systeem van het ziekenhuis. Op deze wijze hoeft alleen één Brainlab-specifieke DICOM-
node te worden ingevoerd in het PACS-systeem en wordt de algehele query/retrieve
configuratie voor Brainlab-applicaties vereenvoudigd. Alleen Brainlab-applicaties kunnen
worden aangesloten op deze service.
Indien u verdere toegang tot het PACS-systeem voor het ziekenhuis voor Brainlab-
applicaties wilt beperken (bijvoorbeeld elke Brainlab-applicatie als een aparte DICOM-node
invoeren of toegang tot bepaalde machines beperken), dient u contact op te nemen met
Brainlab support.

AAN DE SLAG
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Client variaties

Screenshots en procedurebeschrijvingen in deze gebruikershandleiding kunnen afwijken van uw
specifieke gebruikerservaring. Afhankelijk van het aangeschafte product, versie van Windows,
type en versie webbrowser, serverconfiguraties enzovoort zijn talloze variaties mogelijk.

Toegang tot de Origin Server
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2.2 Minimale vereisten

Vereisten voor client computer

Voor Origin Server heeft u een computer met internetverbinding en een muis nodig. De client
computer moet ook aan de volgende minimale vereisten voldoen:

Vereiste Minimaal

Besturingssysteem Windows 7 of nieuwere Microsoft versies

RDP 7.0 of hoger

Webbrowser Internet Explorer versie 11.0 of nieuwer

Weergave

Resolutie client-beeldscherm: 1.280 x 1.024
• Bij de meeste browsers verschijnen er schuifbalken bij gebruik op een

scherm met een lagere resolutie
• Ook een verticaal uitgelijnde monitor met een minimale schermresolu-

tiebreedte van 1.024 pixels wordt ondersteund
• De maximaal ondersteunde schermresolutie (als gedefinieerd door de

RDP 6.0) is 4.096 x 2.048
Aanbevolen kleurdiepte: 32 bit
Minimale kleurdiepte: 24 bit
OPMERKING. Een client computer die gebruikmaakt van een monitor
met een lagere kleurdiepte dan 24 bit kan toch worden gebruikt. De ge-
bruiker krijgt dan een waarschuwingsbericht met informatie over de lagere
kleurdiepte. 

CPU-frequentie 1 GHz (voor optimale beeldprestaties adviseren we het gebruik van hoge-
re frequenties van 1 GHz)

Netwerkverbinding vereisten

Applicaties openen via een externe Origin Server-sessie vereisen een goede netwerkverbinding
om optimaal gebruik te kunnen maken van de applicatie.
De vereisten definiëren alleen de downstream-verbinding, welke nodig is voor een goede
bruikbaarheid van de externe applicatietoegang. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de
gegevensoverdracht van het client werkstation naar het serverplatform.

Toegang Minimum waarde Aanbevolen waarde

Local Area Network
(LAN)

10 Mbit LAN, minder dan 20 ms
wachttijd

100 Mbit LAN, minder dan 20 ms
wachttijd

Internet 1,5 Mbit (downstream), minder
dan 100 ms wachttijd

4 Mbit (downstream), minder dan 50
ms wachttijd

Besturingssysteem en Terminal Service Client-vereisten

Bij gebruik van Internet Explorer voor toegang tot het serverplatform en het starten van externe
applicaties op het platform moeten ActiveX bedieningselementen worden ingeschakeld. Als deze
niet voorhanden zijn, vereist het client Windows-werkstation het volgende voor toegang tot
applicaties via RDP middels het Origin Server-portal:
• Microsoft Terminal Service Advanced Client, versie 6.3 of nieuwer en registratie van het

ActiveX-component op het client-besturingssysteem
• Windows 7, Windows 8/8.1 of Windows 10

AAN DE SLAG

Softwarehandleiding Rev. 1.0 Origin Server Ver. 3.1 15



2.3 Resolutie en kleurdiepte monitor

Standaard monitorresolutie

Bij het gebruik van twee of meer monitoren met Internet Explorer (bijvoorbeeld een laptop met
een daarop aangesloten externe monitor), wordt de resolutie van de monitor door de primaire
monitor bepaald. Zelfs als de browser in de secundaire monitor is geopend, wordt de externe
sessie opgezet via ActiveX met de resolutie van de primaire monitor.
Als u een opstelling gebruikt met twee monitors met verschillende schermresoluties, wordt het
gebruik van Chrome of Firefox aangeraden, omdat de resolutie van de gebruikte monitor wordt
herkend en gebruikt.
OPMERKING. Verzeker u ervan dat de resolutie-instelling voor uw monitor 100% is (Windows:
Control Panel (Configuratiescherm) > All Control Panel Items (Alle Configuratiescherm-
onderdelen) > Display (Weergave)) op uw client-computer. 

Vertikaal uitgelijnde monitoren

Vertikaal uitgelijnde monitoren met een minimale breedte van 1.024 pixels worden ondersteund.

Lage Kleurdiepte

Als u een monitor gebruikt met een kleinere kleurdiepte dan 24 bit, verschijnt een waarschuwing
dat de kleurdiepte te beperkt is.
Het is mogelijk om applicaties te openen, maar de prestaties kunnen nadelig beïnvloed worden.

Maximale schermresolutie

De maximaal ondersteunde schermresolutie is 4.096 x 2.160 (4K) pixels.
U kunt de monitorresolutie handmatig definiëren als inputparameter in de serverplatform-URL.

Scrollbalken verwijderen

Als de applicatie in een volledig scherm met schuifbalken opent, kunt u de schuifbalken
verwijderen door handmatig een lagere monitorresolutie in de URL op te geven.

Stap

1. Voer de monitorresolutie in aan het einde van de inlog-URL voordat u inlogt.
Om bijvoorbeeld een monitor met een resolutie van 1.280 x 1.024 pixels te gebruiken,
typt u de volgende URL:
https://<uwservernaam>/login.aspx?ScreenResX=1280&ScreenResY=1024
• ScreenResX= stelt de breedte van het scherm vast.
• ScreenResY= stelt de hoogte van het scherm vast.

2. Na het invoeren van de URL worden de nieuwe resolutiewaarden weergegeven in Client
Check.
Als na het invoeren van de nieuwe resolutiewaarden de schuifbalken nog altijd zichtbaar
zijn, moet u het nogmaals proberen met lagere waarden. De feitelijke vereiste waarden
kunnen verschillen, omdat elke client-configuratie verschilt.

OPMERKING. Dit geldt niet als de applicatie een vereiste voor een minimale resolutie heeft die
hoger is dan de handmatig opgegeven resolutie (aangegeven met een rood sterretje op de
applicatie knop). 

Resolutie en kleurdiepte monitor
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2.4 Browser en beveiligingsinstellingen

Algemene informatie

Om de Origin Server-webpagina te openen en Brainlab-applicaties te starten, moeten de juiste
webbrowser en beveiligingsinstellingen worden ingesteld.
Bij gebruik van Internet Explorer met de RDP ActiveX-component geconfigureerd, kunnen
gebruikers de applicatie op afstand starten op de server door de betreffende applicatietoets te
selecteren. De externe applicatie start direct met de gebruikersaccount die werd gebruikt om in te
loggen op de server.
Voor webbrowsers die de RDP ActiveX-component niet ondersteunen, wordt de HTML5-client of
RDP gebruikt. Gebruikers kunnen de applicatie op afstand starten op de server door de
applicatieknop te selecteren.
OPMERKING. USB-flashstations worden niet herkend wanneer deze worden gebruikt met een
HTML5-client. 

Voor RDP moet de gebruiker zijn gebruikersnaam en wachtwoord invoeren om te kunnen
aanmelden op de server. Dit is een bekende beperking bij de RDP-methode.

Internet Explorer-instellingen controleren

Stap

1. Selecteer Internet Options (Internetopties) in het menu Tools (Extra) van Internet Explo-
rer.

2. Selecteer het tabblad Security (Beveiliging).

3.
Selecteer in de lijst met webzones het pictogram Trusted Sites (Vertrouw-
de sites).

4. Voeg de Origin Server-URL aan de lijst toe.

5. Keer terug naar het pictogram Trusted Sites (Vertrouwde websites) om de instellingen
voor ActiveX te configureren.

6. Selecteer de knop Custom level... (Aangepast niveau...).

7.

Selecteer de volgende opties in de instellingenlijst: 

AAN DE SLAG
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Stap
• Download signed ActiveX controls (ActiveX-besturingselementen met handtekening

downloaden): Enable (Inschakelen) of Prompt (Vragen)
• Run ActiveX controls and plug-ins (ActiveX-besturingselementen en plug-ins uitvoe-

ren): Enable (Inschakelen)
• Script ActiveX controls marked safe for scripting (ActiveX-besturingselementen die zijn

gemarkeerd als veilig voor uitvoeren van scripts): Enable (Inschakelen)

Beveiligingsinstellingen controleren

Als uw computer over een persoonlijke firewall beschikt, moet u de beveiligingsinstellingen testen.

Stap

1. Voeg de Origin Server-URL (servernaam of IP-adres) toe aan de lijst met vertrouwde si-
tes.

2. Voor alle soorten beveiligingssoftware moeten ActiveX-besturingselementen niet geblok-
keerd worden.

3. Geef indien mogelijk de Origin Server-site het recht om ActiveX-besturingselementen te
downloaden en uit te voeren.

Waarschuwingscertificaat

Bij het openen van de Origin Server-URL kan een waarschuwing over een beveiligingscertificaat
verschijnen.

Afbeelding 2  

Stap

Selecteer om door te gaan Continue to this website (not recommended) (Doorgaan naar de-
ze website (niet aanbevolen)).
De Origin Server-portal wordt geopend.

ActiveX beveiligingswaarschuwing

Afhankelijk van de beveiligingsinstellingen voor ActiveX kunt u een Internet Explorer ActiveX
informatieprompt ontvangen.

Browser en beveiligingsinstellingen
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Stap

1. Als dit het geval is, selecteer Yes (Ja) en volg de genoemde stappen.
Een beveiligingswaarschuwing verschijnt.

2.

Druk op Yes (Ja) om door te gaan naar de Origin Server-portal.

3.

U kunt ook een dialoogvenster Internet Explorer - Security Warning (beveiligingswaar-
schuwing Internet Explorer) zien.
Selecteer Install (Installeren) en ga verder als aangegeven.
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2.5 Vereisten webbrowser

Vereisten webbrowser voor RDP

Voor toegang tot de webportal via RDP kan elke browser worden gebruikt die javascript
ondersteunt. Dit kan via ActiveX, RDP-bestand of HTML5 (ook wel Ericom AccessNow genoemd).
Afhankelijk van het besturingssysteem, de browserversie en de instellingen van het
serverplatform kunnen sommige webbrowsers echter geen toegang krijgen tot de gehele
functionaliteit van het serverplatform.
De ondersteunde webbrowser is afhankelijk van de configuratie van de serversoftware. Volgens
de huidige configuratie moet de pagina Client Check weergeven of de browser wordt
ondersteund of niet.
Andere webbrowsers dan Internet Explorer ondersteunen de RDP ActiveX-component niet.
Daarom gebruiken andere browsers RDP-bestanden of de HTML5-client. De applicaties starten
direct met de gebruikersaccount die werd gebruikt om aan te melden.
Gebruik de functie "open with" (openen met) om de RDP-bestanden te openen.

Werken met invoegtoepassingen voor de browser

Invoegtoepassingen voor de browser kunnen voorkomen dat u kunt werken met Origin Server en
geïnstalleerde software. Het wordt daarom aanbevolen om webbrowsers zonder
invoegtoepassingen te gebruiken.

Compatibele browsers

Deze browsers kunnen de webpagina’s weergeven op de portal:
• Microsoft Edge versie 25 of nieuwer
• Microsoft Internet Explorer versie 11 of nieuwer
• Mozilla Firefox versie 56 of nieuwer
• Google Chrome versie 61 of nieuwer
• Safari versie 9 of nieuwer

Afbeelding 3  

Vereisten webbrowser
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3 ORIGIN SERVER
GEBRUIKEN EN
APPLICATIES OPENEN

3.1 Origin Server-portal

Algemene informatie

Gebruik uw accountgegevens om aan te melden bij Origin Server.
Met Origin Server kunt u:
• een server of domein selecteren (indien nodig);
• gebruikers wisselen zonder de Windows-gebruiker af te melden.

Schermlay-out

③④

②

①

Afbeelding 4  

Nr. Component Functie

① Inloggegevens Aanmelden of van gebruiker wisselen

ORIGIN SERVER GEBRUIKEN EN APPLICATIES OPENEN
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Nr. Component Functie

② AUTO LOGIN Snel aanmelden wanneer uw accountgegevens in het sys-
teem zijn opgeslagen

③ Brainlab-logo Zoeken naar support-nummers en basisinformatie over
Origin Server

④ CLIENT CHECK Controleer of aan de verbindingseisen voldaan is en open
de gebruikershandleidingen

Aanmeldopties

Opties

• Als de server is geïntegreerd in de Active Directory van uw netwerk, selecteer dan AUTO LO-
GIN om uw accountgegevens voor het netwerk te gebruiken en eenmalig aan te melden. Deze
optie is niet beschikbaar voor zelfstandige servers. Neem contact op met uw IT-beheerder
voor integratie van de server.

• U kunt ook met een andere gebruikersnaam aanmelden door Use other login credentials.

• Kies indien nodig een domein uit de vervolgkeuzelijst Log in to:. Hierdoor kunt u een keuze
maken uit netwerken (bijv. ziekenhuisnetwerk, afdelingsnetwerk of lokale apparaten).

• Uw IT-beheerder kan dit voor u instellen of u kunt contact opnemen met Brainlab Support voor
verdere informatie.

Aanmelden op de Origin Server-portal

①

②

RADIOLOGY

Afbeelding 5  

Stap

1. Voer de relevant URL in voor toegang tot de Origin Server.

2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in de betreffende velden in.

3. Selecteer indien nodig een domein in de vervolgkeuzelijst ①.

Origin Server-portal
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Stap
OPMERKING. Dit ondersteunt ook vertrouwde domeinen voor verificatie. Dit moet wor-
den geconfigureerd in het instellingenbestand. Neem contact op met Brainlab Support
voor meer informatie. 

4. Selecteer LOGIN ②.
OPMERKING. Als de sessie verloopt, moet u zich opnieuw aanmelden. 

OPMERKING. U kunt gebruikers wisselen zonder de Windows-gebruiker handmatig af te
melden. De procedure is dezelfde als bij de eerste keer aanmelden.  
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3.2 Basis softwarefuncties

Schermlay-out

④ ⑤

①

② ③ ⑥

Afbeelding 6  

Na het aanmelden worden er een aantal functies weergegeven:

Nr. Knop Functie

① Een patiënt selecteren

② Support-informatie zoeken en Origin Server basissoftware-informatie
bekijken

③ Systeemmonitor bekijken

Screenshots bekijken, downloaden of verwijderen
OPMERKING. Wordt alleen weergegeven als er een optie voor een
iPlan-toepassing beschikbaar is. 

Gebruikerssessies op de Session Manager-pagina beheren (alleen voor
beheerders)

④ Start Session Sharing als de gebruikersinstellingen dat toestaan

⑤

Controleer of is voldaan aan de verbindingsvereisten met Client Check
en open:
• De gebruikershandleiding Origin Server
• Relevante gebruikershandleidingen voor iPlan of Elements
• Hulpbestanden
• Koppelingen naar updates van client software

Basis softwarefuncties
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Nr. Knop Functie

⑥ Afmelden van de websessie van Origin Server

Over Systeemmonitor

①

③

④

②

Afbeelding 7  

De systeemmonitor toont steeds de belasting van het systeem. Klik op het pijlpictogram ① om het
dialoogvenster te openen.
• Server Workload ② biedt informatie over serverbelasting en snelheden.
• Sessions: ③ laat zien hoeveel sessies in gebruik zijn en de gebruikersnaam van elk van deze

sessies.
• Background Processes ④ laat toepassingen zien die actief de server belasten. Hoewel

toepassingen op de voorgrond doorgaans geen hoog processorverbruik hebben, hebben
processen op de achtergrond dit wel wanneer zij actief zijn.

De kleur van het pijlpictogram geeft de gemiddelde belastingswaarde van het systeem aan. De
standaardconfiguratie is:
• Minder dan 60% (groen): Geen wachttijd
• 61-90% (geel): Enige wachttijd of vertraging in de toepassing kan optreden
• Meer dan 90% (rood): Gebruik van het systeem voor tijdkritische taken wordt niet aangeraden

OPMERKING. Percentages kunnen worden geconfigureerd op basis van gebruikersfeedback.
Neem contact op met Brainlab support voor meer informatie. 
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Info over screenshots

Selecteer het pictogram Screenshots om screenshots te bekijken die tot uw beschikking staan
met uw aanmelding via Origin Server. Alle screenshots worden weergegeven met de
basisbestandseigenschappen.
Screenshots die worden gemaakt met Content Manager, Patient Browser en DICOM Viewer
kunnen alleen worden weergegeven met DICOM Viewer en verschijnen niet onder Screenshots.
OPMERKING. Ook verschillende behandelingsgerelateerde content (bijv. als .pdf en .txt) is
beschikbaar onder Screenshots. 

Opties voor screenshot

Afbeelding 8  

Opties

Selecteer om een bestand te bekijken:
• de bestandsnaam, of
• de miniatuur van de screenshot.

OPMERKING. Er worden geen miniaturen weergegeven als de beeldbestanden niet beschik-
baar zijn. 

Selecteer om een screenshot te verwijderen.
OPMERKING. Het verwijderen van een bestand kan niet ongedaan worden
gemaakt. 

Selecteer om een screenshot te downloaden.
• Als u Save selecteert, wordt u gevraagd waar u het bestand wilt opslaan.
• Als u Open selecteert, wordt de screenshot geopend in uw lokale stan-

daardprogramma voor beeldweergave.

Basis softwarefuncties
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Info over Client Check

① ③② ④

Nr. Koptekst Beschrijving

① Client Check

Geeft aan of uw browser en de verbinding voldoen aan de vereis-
ten om verbinding te maken met de server. Het resultaat toont of
elke waarde:
• binnen de vereisten valt;
• niet aanbevolen wordt;
• onder de minimale vereisten blijft.

Als de client-computer niet aan de vereisten voor een bepaalde
waarde voldoet, toont de software de aanbevolen waarde.
Als het verbinden problemen oplevert, kunt u deze pagina gebrui-
ken om het probleem op te lossen.
Lees de minimale vereisten voor Origin Server voor aanvullende
informatie.

② System Information Informatie over uw client-systeem.

③ Resources

• PDF’s van de gebruikershandleidingen zijn beschikbaar om te
downloaden

• Instellingsbestanden zijn beschikbaar om te downloaden
OPMERKING. Geconfigureerd door Brainlab service. De hier ge-
toonde inhoud kan anders zijn dan wat u zelf ziet. 

④ Contact Brainlab
Support Neem contact op met Brainlab Support.
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Pictogrammen voor client-controle

Afbeelding 9  

Als de client-computer niet aan de vereisten voor een bepaalde waarde voldoet, toont de software
de aanbevolen waarde en een waarschuwingssymbool.

Pictogram Beschrijving

Eis controleren: Het resultaat verschijnt na enige ogenblikken.

Aan eis voldaan: Aan de eisen voor de verbinding is voldaan.

Niet aan eis voldaan: De bruikbaarheid kan beïnvloed worden.

Verbindingskwaliteit

CONNECTION: geeft informatie over de verbindingskwaliteit tussen de server en de client-
computer (bijv. downloadsnelheid en responstijd) en vormt de basis voor de werking. Controleer
deze waarde als de prestaties problematisch zijn.

Basis softwarefuncties
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Contact opnemen met Brainlab Support

Afbeelding 10  

Selecteer Contact Brainlab Support om:
• Neem direct contact op met Brainlab Support middels de genoemde telefoonnummers
• Stuur een e-mail naar Brainlab door de velden in te vullen en SEND EMAIL te selecteren
• Maak een PDF met informatie over uw client-systeem voor IT-support door Download Client

Information te selecteren
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3.3 Applicaties openen

Achtergrond

Na het aanmelden kunt u applicaties op Origin Server openen via het beginscherm.
U kunt Brainlab Elements openen, Brainlab-software gebruiken en patiëntgegevens openen via
HTML5 of iPlan openen via RDP.

Applicaties

①

③

④

②

⑤

Afbeelding 11  

Nr.

① Start een iPlan-sessie

② Open Tools

③ Open Selected Patient om een patiënt te kiezen of te wijzigen

④ Open DICOM Viewer onder Quick Viewing

⑤ Open Brainlab Elements voor planning

Ga naar systeembeheer als u over beheerdersrechten beschikt

OPMERKING. De beginpagina kan ook zodanig worden geconfigureerd dat deze andere
kopteksten of secties weergeeft, al naar gelang. 

Beschikbaarheid van applicaties

Welke applicaties er beschikbaar zijn, is afhankelijk van de gebruikersmachtigingen en de
licentiestatus. Als een applicatie niet beschikbaar is, wordt de bijbehorende knop niet
weergegeven.
Het aantal RDP-sessies is anders en normaal gesproken beperkt tot drie per server. Als alle RDP-
sessies in gebruik zijn, wordt een licentienotificatie getoond zodra er nog een RDP-sessie wordt
gestart.
De Origin Server-beginpagina verwerkt de serverplatformlicentie en geeft het volgende weer:
• de licentiestatus;

Applicaties openen
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• een fout als de bevraging van de serverplatformlicentie mislukt.

Clientvariaties

Screenshots en procedurebeschrijvingen in deze gebruikershandleiding kunnen afwijken van uw
specifieke gebruikerservaring. Afhankelijk van het aangeschafte product, versie van Windows,
type en versie webbrowser, serverconfiguraties enzovoort zijn talloze variaties mogelijk.

Een applicatie openen met behulp van een RDP-bestand

OPMERKING. Het voorkeurstype verbinding voor Internet Explorer is ActiveX. Voor andere
browsers heeft HTML5 de voorkeur. RDP wordt geadviseerd als deze opties niet beschikbaar zijn. 

Wanneer Internet Explorer wordt gebruikt met een geconfigureerde RDP ActiveX-component,
kunnen de gebruikers iPlan of Brainlab Elements op afstand starten door de applicatieknop op de
Origin Server-beginpagina te selecteren. De applicaties op afstand starten direct met de
gebruikersaccount die werd gebruikt om aan te melden.

Stap

1. Selecteer de gewenste applicatie.
Er wordt een dialoogvenster Open/Save (Openen/Opslaan) geopend:

2.

Selecteer Open with (Openen met) en selecteer OK. Windows selecteert automatisch
het programma voor het openen van de applicatie.

3.
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Stap
Als het dialoogvenster Remote Desktop Connection (Verbinding met extern bureaublad)
verschijnt, moet u controleren of de naam voor de "Remote computer" (Externe compu-
ter) juist is (bijv. yourcomputer.net).

4. Selecteer Connect (Verbinden).
Uw geselecteerde applicatie wordt geopend.
OPMERKING. Selecteer de selectievakjes voor de noodzakelijke toegang door de exter-
ne computer (bijv. om plannen te exporteren). 

5. Het dialoogvenster Remote Desktop Connection Verification (Verificatie verbinding met
extern bureaublad). Verifieer dat u verbinding wilt maken.

6. Selecteer OK. Uw applicatie wordt geopend.

Als u dit dialoogvenster niet wilt zien, raadpleeg dan de aanbevelingen voor ActiveX-instellingen.

Modus volledig scherm

①

Afbeelding 12  

Applicaties openen automatisch in de modus Volledig scherm. Klik om de applicatie naar een
andere monitor te verplaatsen op Restore Down ① (kleiner herstellen) op de verbindingsbalk om
het in de browser weer te geven.
Nadat de browser naar de andere monitor is verplaatst, kunt u de modus volledig scherm
herstellen door te drukken op de toetscombinatie: Ctrl + Alt + Break.
OPMERKING. Dit geldt alleen voor ActiveX- en RDP-verbindingen. HTML5-verbindingen openen
direct in de browser en kunnen eenvoudig worden verplaatst. 

Sessie-roaming

U kunt dezelfde sessie via verschillende apparaten bekijken. Ga als volgt te werk:
• Meldt u aan bij de server op de ene computer (bijv. uw normale computer) en laat de sessie

open (d.w.z. niet afmelden).
• Meldt u aan bij de server op een andere client (bijv. iPad) voordat er een vooraf vastgestelde

periode is verstreken (bijv. standaard 15 minuten).
Uw originele sessie op de eerste client wordt geopend in de nieuwe client, met dezelfde
weergave, inclusief de gekozen patiënt, geopende dataset en lay-out, in de applicaties.

Applicaties openen
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3.4 Informatie over externe sessies

Algemene informatie

Een sessie op afstand via RDP op Origin Server kan alleen tot stand worden gebracht door een
van de applicaties te openen in de Origin Server-portal. Dit garandeert de juiste
verbindingsinstellingen die nodig zijn voor de iPlan- of Brainlab Elements-software.
Bij het openen van een applicatie vanaf een tweede client terwijl een actieve sessie met dezelfde
applicatie en gebruiker elders bestaat, wordt de verbinding met de vorige sessie verbroken en op
de nieuwe client weergegeven. De gebruiker op de eerste client krijgt bericht over het verbreken
van de verbinding op de Origin Server-portal.

Voordat u een applicatie opent

Gebruikers kunnen meerdere applicaties tegelijk openen. Per gebruiker is er slechts één sessie
per applicatie mogelijk.
Als u gebruik maakt van een toestel zonder toetsenbord (bijvoorbeeld een tablet-pc) en u moet
iets intypen tijdens de planning, schakel dan het Windows-toetsenbord op scherm in voordat u de
iPlan- of planningsapplicatie opent.

Beveiligingswaarschuwing

Bij het openen van een sessie kan de waarschuwing Remote Desktop Connection (Verbinding
met extern bureaublad) verschijnen.
Afhankelijk van de ActiveX-beveiligingsinstellingen van de browser kunt u gevraagd worden om
de verbinding van uw lokale schijven met de externe computer te bevestigen.
OPMERKING. Het is niet nodig om uw lokale schijven met de externe computer te verbinden als u
geen behandelingsplan wilt exporteren. In dat geval kunt u het bijbehorende vinkje in het
dialoogvenster Remote Desktop Connection (Verbinding met extern bureaublad) uitschakelen. 

OPMERKING. Tijdens een HTML5-verbinding is export alleen mogelijk naar een netwerkmap/-
station die/dat op de server is geconfigureerd. Stations op de client (harde schijf, USB,
netwerkschijven) zijn niet toegankelijk. 
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3.5 Optimalisatie van prestaties

Prestaties optimaliseren

U kunt de prestaties verbeteren door serverbronnen te besparen en de registerinstellingen te
optimaliseren.

Serverbronnen

① ②

Afbeelding 13  

De aanbevolen methode voor het sluiten van een applicatie is het gebruik van Exit in het Brainlab
Elements- ① of iPlan-menu ②.

Serverbronnen en roaming

①

Afbeelding 14  

Als u een applicatie sluit door X ① te selecteren op de webbrowser of op de Origin Server-
verbindingsbalk, blijft de sessie actief en deze serverbronnen gebruiken. Met dezelfde aanmelding
kunt u dezelfde sessie dan later opnieuw openen (bijvoorbeeld vanaf een andere client).
Dat kan handig zijn, maar om te vermijden dat u serverbronnen blokkeert, mag u de knop X alleen
gebruiken als u van plan bent direct met de sessie door te gaan. De aanbevolen methode voor

Optimalisatie van prestaties
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het sluiten van een applicatie is via Exit Application of Exit in het Brainlab Elements- of iPlan-
menu.
Elke applicatie heeft een ingestelde niet-actieve time-out. Een applicatie wordt beëindigd nadat de
ingestelde niet-actieve time-out is verstreken terwijl de sessie een niet-verbonden status had.
OPMERKING. Niet-actieve tijd is optioneel en configureerbaar. Neem contact op met Brainlab
Support voor meer informatie. 

Registerinstellingen voor internet of intranet optimaliseren

De instellingen voor gebruik van internet of intranet kunnen worden geoptimaliseerd door het
bijbehorende registerbestand te installeren. Hierdoor wordt de prestatiesnelheid verhoogd doordat
het aantal beschikbare kleuren wordt beperkt en de standaard update-interval wordt gehanteerd
voor muisbewegingen.

Stap

1.
Selecteer Client Check.
Client Check wordt geopend.

2.

Selecteer en installeer onder Resources het relevante registerbestand:
• Optimized Settings for fast network connections (intranet)
• Optimized Settings for slow network connections (internet)

Beveiligingswaarschuwing registerinstellingen

Afbeelding 15  

Registerinstellingen zijn niet kritiek voor de beveiliging omdat ze alleen dienen voor het
aanpassen van de reactie op de muisbeweging en het aantal beschikbare kleuren.
OPMERKING. Waarschuwingsberichten voor registerinstellingen zijn browserspecifiek. De
ervaring van de gebruiker kan anders zijn dan wat hier wordt getoond. 

Stap

Selecteer Save File (Bestand opslaan) om het registerbestand te installeren.
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3.6 Session Sharing

Session Sharing gebruiken

Met Session Sharing kunnen twee gebruikers van Origin Server een sessie delen, waardoor ze
aan een behandelingsplan kunnen samenwerken. Beide gebruikers hebben volledige toegang tot
alle opties van de software.
OPMERKING. Houd er voor het delen van een sessie rekening mee dat beide gebruikers tijdens
het Session Sharing toegang hebben tot de volledige functionaliteit van de software. 

Een sessie delen

Afbeelding 16  

Stap

1.
Selecteer Session Sharing op de Origin Server-beginpagina.
Het dialoogvenster Session Sharing verschijnt.

2. Selecteer een sessie en selecteer vervolgens Join Session.
De eigenaar van de sessie ontvangt een aanvraag voor beheer op afstand.

3. Om sessie delen te accepteren, moet de gebruiker Yes (Ja) selecteren.
De sessie opent. Beide gebruikers kunnen de applicatie tegelijkertijd gebruiken en alle
stappen zien die de andere gebruiker zet.

Session Sharing
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OPMERKING. De gastgebruiker heeft volledige interactieve toegang tot de software op het
doelsysteem terwijl de sessie actief is. 

Een sessie verlaten

Stap

Selecteer de afsluitingsknop rechtsonder in het scherm om de gedeelde
sessie te verlaten.
De applicatie sluit niet, u hebt alleen de gedeelde sessie verlaten.

OPMERKING. Loskoppelen onderbreekt niet de plannings- of weergavesessie, alleen het delen. 
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3.7 Problemen oplossen

Problemen met de Origin Server oplossen

Hieronder volgen enkele veelvoorkomende problemen die gebruikers ervaren met Origin Server
en hoe deze kunnen worden opgelost.

Onbevoegde gebruiker

Afbeelding 17  

Als deze waarschuwing wordt getoond, beschikt u niet over de juiste gebruikersaccount voor
toegang tot het platform.
Neem contact op met uw IT-beheerder om u toe te voegen aan de Active Directory-groep of aan
de Origin Server-systeemdatabase.

Firefox configureren voor eenmalig aanmelden

Stap

1.

Voer in Firefox about:config in. Wanneer de waarschuwing wordt getoond, moet u de
knop selecteren om te accepteren.

2.

Typ network in het zoekveld.
Stel de waarde example.net in:
• .negotiate-auth.delegation-uris
• .negotiate-auth.trusted-uris
• .automatic-ntlm.trusted-uris

Nu zijn alle servers in *.example.net ingeschakeld voor Windows Integrated Authenti-
cation (Windows geïntegreerde verificatie).

Problemen oplossen
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Alle sessies in gebruik

Afbeelding 18  

Als deze waarschuwing wordt getoond, zijn alle sessies tegelijk in gebruik. Dit betekent dat u
moet wachten tot een gebruiker een sessie afsluit. U kunt ook contact opnemen met Brainlab over
het upgraden van het aantal sessies dat gelijktijdig gebruikt kan worden.

Niet aan vereisten voldaan

Afbeelding 19  

ORIGIN SERVER GEBRUIKEN EN APPLICATIES OPENEN

Softwarehandleiding Rev. 1.0 Origin Server Ver. 3.1 39



Als dit scherm wordt getoond, betekent dit dat uw computer niet aan de minimumvereisten
voldoet.
Selecteer Show the Client Check om te zien aan welke vereisten niet is voldaan.

Waarschuwingscertificaat

Afbeelding 20  

Bij het openen van de Origin Server-URL kan een waarschuwing over een beveiligingscertificaat
verschijnen. Dit betekent dat u een onbetrouwbaar certificaat gebruikt.

Opties

Selecteer om door te gaan Continue to this website (not recommended) (Doorgaan naar de-
ze website (niet aanbevolen)). Origin Server opent.

U kunt ook een lokaal rootcertificaat op het apparaat installeren:
• Download het certificaat
• Dubbelklik op het certificaat om het te installeren

Zwart scherm op Apple Mac/iPad oplossen

Als u slechts een zwart/grijs scherm ziet wanneer u zich aanmeldt met MacOS of iOS, dan is het
zelfondertekende certificaat (van het ziekenhuis) niet correct geïnstalleerd.

Stap

1. Meld u aan bij het apparaat als beheerder.

2. Download de vertrouwde basiscertificaten.
U kunt ook de certificaten via e-mail versturen of cloudopslag gebruiken.

3. Selecteer het gedownloade bestand en installeer dit.

4. Bevestig het waarschuwingsbericht en selecteer Install Now (Nu installeren).

5. Selecteer Done (Gereed) om het scherm Profile Installed (Profiel geïnstalleerd) te slui-
ten.

6. Als u SSL vertrouwen voor het certificaat wilt inschakelen, gaat u naar: Settings (Instellin-
gen) > General (Algemeen) > About (Over) > Certificate Trust Settings (Certificaatvertrou-
wensinstellingen). Schakel Full Trust for Installed Root Certificates (Volledig vertrou-
wen voor geïnstalleerde basiscertificaten) in.

Gerelateerde links

7.5 Het certificaat op clients vertrouwen op pagina 70

Problemen oplossen
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4 EXTRA FUNCTIONALITEIT
4.1 Gebruik met tablet-toestellen

Origin Server gebruiken met tablets

Origin Server maakt verbinding met de tablet mogelijk op basis van de HTML5-norm. De
webbrowser die op de tablet wordt gebruikt, moet aan deze norm voldoen om en verbinding te
kunnen maken.
U moet verbinding maken met Origin Server via een webbrowser op uw tablet.
OPMERKING. Tabletgebruik dient alleen voor informatie te zijn en niet te worden gebruikt voor
diagnostische planningsdoeleinden. 

Compatibiliteit

Origin Server is compatibel met:
• HTML5 compatibele browsers
• iPad iOS 7.0 en hoger

OPMERKING. Geadviseerd wordt om Safari op de iPad te gebruiken voor de volledig scherm-
functionaliteit. 

OPMERKING. Na publicatie van deze gebruikershandleiding kunnen overige compatibele versies
beschikbaar komen. Voor vragen over compatibiliteit neemt u contact op met Brainlab Support. 

Aanbevelingen voor tablet

Bij gebruik van Origin Server op een tablet, is het raadzaam om:
• Een browser met volledig scherm-vermogen te gebruiken
• De gebruikershandleiding van de fabrikant te raadplegen

Bedieningselementen op de iPad

Brainlab Elements in uitvoering op een iPad ondersteunt geen meervingerige bewegingen. Dit
betekent dat als u bijvoorbeeld wilt inzoomen op de beelden, u de zoomknop moet gebruiken en
vervolgens uw vinger omhoog of omlaag moet bewegen.
U moet het scherm ongeveer 1-2 seconden aanraken alvorens aanraakbewegingen naar de
applicatie worden verzonden (bijv. selecteer scrollen, druk circa 1-2 seconden op het scherm en
scroll).
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Een snelkoppeling op een iPad installeren

② ③ ④

①

Afbeelding 21  

Voor geoptimaliseerde weergave adviseert Brainlab om Origin Server in volledige schermmodus
te bekijken.
Voeg de server-URL toe aan het beginscherm om ervoor te zorgen dat Origin Server iedere
keer wordt geopend in volledige schermmodus.

Stap

1. Open Safari en voer de server-URL in.

2. Meldt u af om de pagina LOGIN te openen.

3.

Selecteer ② om het dialoogvenster te openen.

4. Selecteer Add to Home Screen (Aan beginscherm toevoegen) ①.
Het dialoogvenster Add to Home (Aan beginscherm toevoegen) wordt ge-
opend.

5. Selecteer Add (Toevoegen) ③ in het dialoogvenster.
Er wordt een pictogram toegevoegd aan uw beginscherm ④.

Toegang verkrijgen tot Origin Server via het beginscherm

Stap

Start Origin Server door het pictogram dat u heeft gecreëerd op het be-
ginscherm te selecteren.

Gebruik met tablet-toestellen
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iPlan starten

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

①
Afbeelding 22  

Stap

Schakelen tussen het volledige scherm en het standaardscherm met behulp van de pictogram-
men op het scherm ①.

OPMERKING. De exacte weergavefunctie is browserafhankelijk en de gekozen applicatie past
zich niet altijd precies aan het formaat van het scherm aan. 

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

Afbeelding 23  

Stap

Tik met drie vingers op het onderste deel van het touchscreen om het schermtoetsenbord te
openen.

Brainlab Elements starten op een iPad

① ②

Afbeelding 24  

Stap

1. Selecteer Brainlab Elements om te starten.

Gebruik met tablet-toestellen
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Stap
De software opent automatisch.

2. Het welkomstscherm is groter dan het fysieke scherm van de iPad ①. Na het opstarten
van een Brainlab Element gebruikt u de knijpbeweging om de applicatie uit te zoomen zo-
dat deze past op de iPad ②.
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4.2 Overdracht en export van gegevens

Gegevensoverdracht

Gebruik iPlan of Brainlab Elements om gegevens in de indeling DICOM te importeren.
Definieer het benodigde aantal doelarchieven en wijs ze verschillende locaties binnen de
patiëntmap toe.
OPMERKING. Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen PatXfer-archieven wijzigen.
Wijzigingen aan PatXfer-instellingen door gewone gebruikers worden niet opgeslagen na het
uitloggen. 

Gegevens exporteren

Gebruikers kunnen de exportlocatie definiëren en vervolgens het behandelingsplan naar een
opslagmedium exporteren (USB-stick) of naar de harde schijf op de client-computer met gebruik
van iPlan of Brainlab Elements.
• Ten minste één locatie voor export moet gedefinieerd worden voor het doelplatform (zoals

Curve, Kick, Buzz).
• Met een HTML5-verbinding is het niet mogelijk behandelingsplannen te exporteren naar een

USB-flashstation op het client-apparaat. Verifieer uw huidige modus in de Client Check. U kunt
alleen USB-sticks gebruiken als u een RDP-bestand of ActiveX-modus gebruikt.

• Bij het exporteren naar een client-computer moet u controleren of de selectievakjes zijn
geselecteerd in het pop-upscherm Remote Desktop Connection (Verbinding met extern
bureaublad) dat bij het openen van een applicatie verschijnt.

OPMERKING. Tijdens een HTML5-RDP-verbinding is export alleen mogelijk naar een
netwerkmap/-station die/dat op de server is geconfigureerd. Stations op de client (harde schijf,
USB, netwerkschijven) zijn niet toegankelijk via HTML5. Dat is alleen mogelijk in de RDP- of
ActiveX-modus. Controleer welke modus actief is in Client Check. 

USB-flashstations

USB-flashstations die zijn aangesloten op de client, zijn alleen vanaf de server toegankelijk
wanneer ze in het apparaat zijn geplaatst voordat de externe verbinding met de server tot stand is
gebracht.

Een plan exporteren

Stap

1. Plaats het opslagmedium in de client-computer.

2. Open iPlan of het vereiste Brainlab Element via het beginscherm.

3. Voer de vereiste taak uit.

4. Selecteer Save and Export in de iPlan Navigator van de planningssoftware.

5. Selecteer uw Export Location in de lijst in het dialoogvenster Export.
OPMERKING. Als de exportlocaties van de computer niet in de lijst staan, moet u contact
opnemen met de beheerder van de server om uw computer in te schakelen voor het ex-
porteren van behandelingsplannen. 

6. Na afloop van het exporteren verwijdert u het opslagmedium uit de client computer met
de Windows-functie Safely Remove Hardware (Hardware veilig verwijderen).

Overdracht en export van gegevens
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5 BEHEER ORIGIN SERVER
5.1 Server Desktop

Functionaliteit en toegang

Met de functie Server Desktop kan een beheerder met volledige functionaliteit, externe toegang
verkrijgen tot het bureaublad van de server.
OPMERKING. Beheerdertaken kunnen niet worden uitgevoerd vanaf iOS- of Mac-apparaten. 

Versleutelde toegang

Origin Server ondersteunt communicatie via HTTPS. Dit biedt hoge beveiligingsstandaarden en
daardoor een eenvoudigere firewallconfiguratie (normaal niet noodzakelijk) bij een
internetverbinding.
Als de client-computer gebruikmaakt van persoonlijke firewallsoftware, moet de Origin Server-
verbinding (zoals servernaam of IP-adres) aan de lijst met toegestane verbindingen worden
toegevoegd.

Toegang krijgen tot de Server Desktop

Stap

1. Open Session Manager.

2. Selecteer de server door op de servernaam te klikken.
Het bureaublad van de externe server verschijnt op het scherm.
OPMERKING. Indien van toepassing, selecteer de gewenste server uit de lijst die ver-
schijnt. 
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5.2 Gebruikersbeheer

Dialoogvenster Computer Management (Computerbeheer)

Afbeelding 25  

U kunt de gebruikers die toestemming hebben om bepaalde Origin Server-functies te gebruiken,
toevoegen of verwijderen via het dialoogvenster Computer Management (Computerbeheer).

Een lokale gebruiker toevoegen

Stap

1. Selecteer Server Desktop.

2. Open het dialoogvenster Computer Management (Computerbeheer):
• Selecteer Control panel (Configuratiescherm) in het startmenu
• Selecteer Administrative tools (Systeembeheer)
• Selecteer Computer Management (Computerbeheer)

3. Vouw in het linkerpaneel de vertakking Local Users and Groups (Lokale gebruikers en
groepen) uit en klik op Users (Gebruikers).
OPMERKING. Wanneer gewerkt wordt op een server in een Windows-domein, ga dan
naar stap 7. 

4. Selecteer in het bovenste menu Action (Handeling) en selecteer New user (Nieuwe ge-
bruiker).

5. Voer de gebruikersnaam, een beschrijving en het wachtwoord in.

6. Vouw in het linkerpaneel de vertakking Users and Groups (Gebruikers en groepen) uit
en selecteer Groups (Groepen).

7. Dubbelklik in het rechterpaneel op de groep waaraan een gebruiker moet worden toege-
voegd.

Gebruikersbeheer
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Stap
Selecteer bijvoorbeeld:
• BL_OriginAdministrators
• BL_OriginUsers
• Remote Desktop Users (gebruikers extern bureaublad)
• BL_All

OPMERKING. Niet alle gebruikers mogen beheerdersrechten hebben. Normale gebrui-
kers mogen alleen toegang hebben tot iPlan-applicaties en toegang voor de bewerking
van patiëntmappen. 

8. Selecteer Add (Toevoegen) en voeg alle gebruikers toe die de overeenkomstige groeps-
rechten moeten hebben.

9. Selecteer OK om te bevestigen.
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5.3 Domeingroepen

Domeingroepen

Als Origin Server geïntegreerd is in een Windows-domein moet het beheer van gebruikers
binnen Active Directory worden uitgevoerd.
In een typisch integratiescenario van Origin Server worden de volgende domeingroepen
toegewezen aan de lokale Origin Server-groepen:

Lokale groep Overeenkomstige domeingroep

BL_OriginAdministrators Beheerdersgroep ziekenhuisorganisatie

BL_OriginUsers Gebruikersgroep ziekenhuisorganisatie

Remote Desktop Users
(gebruikers extern bureau-
blad)

Alle Origin Server-domeingroepen zijn toegewezen aan de lokale
Remote Desktop Users-groep (gebruikers extern bureaublad)

Een domeingebruiker machtigen

Stap

1. Open Active Directory Users and Computers (Actieve directory gebruikers en compu-
ters) (bijvoorbeeld op de domeincontroller).

2. Selecteer Users (Gebruikers) en klik met de rechtermuisknop op de gebruiker die u wilt
machtigen.

3. Open de User Properties (Gebruikerseigenschappen) en selecteer daarna het tabblad
Member of (Lid van).

4. Selecteer Add... (Toevoegen...) en selecteer de Origin Server-gebruikersgroepen waar-
voor de gebruiker de overeenkomstige groepsrechten zal hebben.

5. Selecteer OK om te bevestigen.

Een gebruiker verwijderen

Stap

1. Dubbelklik in het rechterpaneel van het dialoogvenster Computer Management (Compu-
terbeheer) op de juiste groep.

2. Selecteer de gebruiker en selecteer Remove (Verwijderen).

3. Selecteer OK om te bevestigen.

Domeingroepen
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5.4 Sessiebeheer

Sessiebeheer gebruiken

Afbeelding 26  

Session Manager toont een lijst met alle gebruikers die op dat moment zijn aangemeld bij het
systeem. Een beheerder kan een van deze gebruikerssessies beëindigen wanneer het nodig is
(bijv. wanneer een sessie niet reageert).

Taakverdeling

Wanneer meer dan een server in gebruik is optimaliseert Origin Server automatisch de prestaties
via zogenaamde taakverdeling. Prioriteit van de server wordt bepaald in de Origin Server-
instellingen.
Wij raden aan om voor alle servers identieke hardware- en softwareconfiguraties te gebruiken om
deze taakverdeling te optimaliseren.
Neem contact op met Brainlab Support voor een verfijnde afstemming van de systeemcapaciteit.

Een sessie beëindigen

Stap

1.
Selecteer het pictogram Session Manager op de beginpagina.
Het dialoogvenster Session Manager wordt geopend.

2. Selecteer de sessie die u wilt sluiten en selecteer Terminate.
Het dialoogvenster Session Manager sluit.

OPMERKING. De functie Terminate mag alleen in uitzonderlijke gevallen worden gebruikt,
bijvoorbeeld als de toepassing niet reageert en opnieuw moet worden gestart. 

BEHEER ORIGIN SERVER

Softwarehandleiding Rev. 1.0 Origin Server Ver. 3.1 51



5.5 Controle van certificaatintrekking configureren

Vertragingen voorkomen tijdens de verbinding

Als een client niet verbonden is met het internet en er geen certificaatintrekking server is
geconfigureerd door de IT-afdeling van het ziekenhuis, kunnen er vertragingen optreden bij het
verbinden met Origin Server. Dit komt doordat de client het SSL-certificaat probeert te
controleren voor de uitgevers- en intrekkingslijst. De intrekkingscontrole mislukt en een time-out
treedt op zonder internetverbinding, waardoor een vertraging van 15 tot 20 seconden ontstaat.
Om deze vertraging te vermijden, schakelt u de intrekkingscontrole op de client uit.

Intrekkingscontrole uitschakelen

①

Afbeelding 27  

Windows heeft een lokaal groepsbeleid voor het uitschakelen van intrekkingscontroles.

Stap

1. Selecteer Run... (Uitvoeren...) in het menu Start van Windows en voer gpedit.msc. in.
Het dialoogvenster Group Policy (Groepsbeleid) wordt geopend.

2. Selecteer onder Local Computer Policy (Beleid voor lokale computer) Windows Set-
tings (Windows-instellingen) en vervolgens op Security Settings (Beveiligingsinstellin-
gen).

3. Selecteer Public Key Policies (Beleid voor openbare sleutels) en open Certificate Path
Validation (Instellingen voor Validatie van certificatiepad).
Het dialoogvenster Certificate Path Validation Settings Properties (Eigenschappen
voor Validatie-instellingen certificaatpad) wordt geopend.

4. Schakel op het tabblad Network Retrieval (Ophalen vanaf netwerk) het selectievakje Au-
tomatically update certificates in the Microsoft Root Certificate Program (Certifica-
ten in het Microsoft Basiscertificaatprogramma automatisch bijwerken) ① uit.

5. Selecteer OK.

Controle van certificaatintrekking configureren
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5.6 Browserconfiguratie

Vertrouwde verbindingen

Afbeelding 28  

Alle webbrowsers verifiëren hun beveiligingscertificaten voordat ze toegang krijgen tot een
externe server. Als u dit bericht ziet, kan dit het gevolg zijn van:
• Het certificaat is verlopen en moet worden vernieuwd.
• U krijgt toegang tot de server met de korte naam, in plaats van de FQDN als URL in de

browser te vermelden.
• Het certificaat is aangemaakt met een verlopen hash-algoritme (dit moet ten minste SHA-2 zijn)

en uw certificaat moet worden vernieuwd.
• U gebruikt een certificaat (bijv. zelf-ondertekende of zelf-gemaakte certificaatmachtiging) dat

niet wordt vertrouwd door uw client.

Een beveiligingsuitzondering in uw browser toevoegen

Als u de beveiligde verbindingswaarschuwing wilt negeren en wilt verdergaan, kunt u een
beveiligingsuitzondering in uw browser toevoegen. Als de Active Connection Mode RDP of
ActiveX is, kunt u doorgaan door het uitvoeren van de volgende:

Stap

1. Controleer of de externe server correct is.

2. Selecteer I understand the Risks (Ik begrijp de risico’s).

3. Selecteer Add Exception (Uitzondering toevoegen).

4. Controleer Permanently store this exception (Deze uitzondering altijd toestaan).

5. Selecteer Confirm Security Exception (Beveiligingsuitzondering bevestigen).

Als de Active Connection Mode HTML5 is, moet u twee beveiligingsuitzonderingen toevoegen.
• De eerste uitzondering is als hierboven beschreven.
• De tweede uitzondering moet worden toegevoegd aan poort 8080.

Ga hiervoor naar de site via de volgende URL:
https://<servernaam>:8080
Let erop dat u de beveiligingsuitzondering maar een keer bevestigt.
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Na acceptatie verschijnt er een foutdialoogvenster en wordt u doorgeleid naar de portal.
Daarvandaan kunt u normaal verder werken.
OPMERKING. Neem contact op met uw netwerkbeheerder om de certificaatconfiguratie te
wijzigen, of voor meer informatie. 

Een bureaubladsnelkoppeling creëren

① ②

③

④ iPlanRT

https://servername/Appportal/login.aspx?apptype=iPlanRT

Afbeelding 29  

U kunt de applicatie startpagina overslaan en applicaties direct vanaf het bureaublad van de
server starten door snelkoppelingen te creëren.

Stap

1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteer New (Nieuw).
Het uitgebreide dialoogvenster wordt geopend.

2. Selecteer Shortcut (Snelkoppeling) in het uitgebreide dialoogvenster.
Het dialoogvenster Create Shortcut (Snelkoppeling maken) wordt geopend.

3. De volledige serverlocatie toevoegen/kopiëren
(bijv. http://servernaam/Appportal/Login.aspx?apptype=iPlanRT).

4. Selecteer Next (Volgende).
OPMERKING. De naam na "apptype=" moet hetzelfde zijn als gespecificeerd in het in-
stellingenbestand settings.xml.
 

OPMERKING. Het exacte serverpad of de serverlocatie kan verschillen afhankelijk van
de vereisten. Neem bij twijfel contact op met de IT-afdeling. 

5. Vul een naam in voor de snelkoppeling
(bijv. iPlanRT).
OPMERKING. De naam moet overeenkomen met de applicatie naam die wordt gebruikt
in settings.xml.
 

6. Selecteer Finish (Voltooien).

Browserconfiguratie
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Stap
De snelkoppeling is gecreëerd op het bureaublad.
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5.7 Locaties exporteren

Exportdirectories bepalen

Exportdirectories kunnen via het netwerk worden gedeeld zodat ze toegankelijk zijn vanuit andere
werkstations of planningsplatformen (bijv. Buzz, Curve of Kick).
De volgende instructies gebruiken de exportdirectory als een voorbeeld van patiëntgegevens op
Origin Server. Als een bestandsserver wordt gebruikt of als de exportdirectory ergens anders is
gelokaliseerd, pas dan het pad overeenkomstig aan.
De standaardlocatie voor de patiëntgegevens is F:\PatientsData\.
Afhankelijk van het type export is de doeldirectory gelokaliseerd onder de directory
patiëntgegevens (bijv. F:\PatientsData\Navigation).
Voor export via iPlan moet ten minste één locatie voor export gedefinieerd worden voor het
doelplatform (zoals Curve). Dit kan worden gedaan door iPlan te starten en een nieuwe
exportnode te definiëren in de planningsoftware tijdens de exportstap.
Creëer één exportdirectory voor elk doelplatform.
OPMERKING. Als u in RDP werkt via ActiveX of met een RDP-bestand, moet het opslagmedium
in de client-computer worden geplaatst voordat iPlan of een Brainlab Elements-applicatie wordt
geopend. 

Exportdirectories delen

SERVERNAME\Navigation

Afbeelding 30  

Stap

1. Open de directory-eigenschappen.

2. Selecteer Advanced Sharing (Geavanceerd delen).

Locaties exporteren
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Stap
Delen kan ook worden uitgevoerd in een hoger directoryniveau.

3. Bepaal de machtigingen tot delen in de gedeelde map.
Wijs een alleen-lezen machtiging toe aan de map.
Wijs alleen een volledige controle-machtiging toe aan de deelmap als dit noodzakelijk is.

OPMERKING. In het algemeen kan de gedeelde map toegankelijk worden gemaakt vanaf andere
computers op het netwerk met behulp van het UNC-pad: \\<servernaam>\<ShareNaam>.
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5.8 iHelp (Externe klantenondersteuning)

iHelp gebruiken

Op aanvraag kan Origin Server worden uitgerust met toegang op afstand tot Brainlab support. U
kunt deze toegang op afstand activeren door Start iHelp te selecteren in het menu Start van
Windows.
OPMERKING. Als u de functie iHelp wilt gebruiken, moet u contact opnemen met Brainlab
support. iHelp moet apart worden geconfigureerd voor uw systeem. 

Startmenu

①

Zodra iHelp geactiveerd is, worden de bijbehorende picto-
grammen weergegeven in het menu Start van Windows ①.
Brainlab Support heeft nu op afstand toegang tot Origin Ser-
ver (bijv. om diagnostiek uit te voeren).
OPMERKING. Om de toegang op afstand uit te schakelen,
selecteert u Stop iHelp in het menu Start van Windows. 

Hoe werkt iHelp

De iHelp-software, geïnstalleerd op Origin Server, pingt de iHelp-server op poort 443 of 17002.
Het zijn beide uitgaande verbindingen waarbij poort 17002 sneller is. Met elke ping probeert
Origin Server een SSL-tunnel op te zetten.
• Om toegang te krijgen tot uw Origin Server verbindt Brainlab support zich eerst met de iHelp-

server via een SSL-tunnel.
• De iHelp-server voegt de twee tunnels samen en Brainlab support krijgt toegang tot uw Origin

Server.

Installatievereisten

U hoeft geen wijzigingen aan te brengen aan uw firewall-instellingen (tenzij u Brainlab Support
een snellere verbinding met uw Origin Server wilt bieden).
• Indien uw firewall al toestaat om internetverbindingen te maken vanuit uw netwerk, kan iHelp

assistentie op afstand leveren.
• Om te zorgen dat Brainlab Support toegang heeft, moet u iHelp opstarten op uw Origin

Server.
• Er worden geen patiëntgegevens overgedragen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met iHelp.support@brainlab.com.

iHelp (Externe klantenondersteuning)
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6 IHE SET-UP
6.1 Een IHE-koppeling creëren

Info over IHE

IHE vormt een norm voor het delen van gezondheidszorginformatie. Een IHE-koppeling kan
worden gebruikt om patiëntgegevens op te halen.
Lees de IHE-norm door alvorens een IHE-koppeling tot stand te brengen: http://www.ihe.net/
uploadedFiles/Documents/Radiology/IHE_RAD_Suppl_IID.pdf
OPMERKING. Als er via een IHE-koppeling een verbinding met het systeem wordt gemaakt,
wordt alleen de betreffende patiënt getoond. U kunt dan niet naar andere patiënten zoeken. 

Syntax koppeling

Een koppeling is als volgt opgebouwd:
https://<locatie>/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&AnyParameter=AnyValue& AnyParameter=AnyValue&…

Waarde Opmerkingen

https://<locatie> De IHE-server waarmee u verbinding wilt ma-
ken

IHEInvokeImageDisplay Hoofdlettergevoelig

requestType
Hoofdlettergevoelig. Mogelijke waarden:
• PATIENT
• STUDY

AnyParameter=AnyValue De voor elk type beschikbare parameters staan
hieronder vermeld

Bijvoorbeeld:
https://thisnode.brainlab.com/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=PATIENT&patientID=033
Als een onderzoek/patiënt niet wordt gevonden of niet in PACS bestaat, wordt er een fout 404 Not
Found (404 Niet gevonden) getoond.

Meerdere parameters

Als u wilt zoeken naar meerdere waarden voor één parameter (zoals meerdere StudyUID), dan
kunt u gebruikmaken van:
• een IHE-norm standaardmethode door een komma te gebruiken om de zoekwaarden te

scheiden, of
• herhaling van de parameter en waarde-paren, gescheiden door een ampersand &.

Het volgende voorbeeld toont hoe deze twee verschillende methoden gebruikt moeten worden:
https://desvnode02.brainlab.net/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&studyUID=1.2.3.4.5.6.7.8.9&studyUID=9.8.7.6&studyUID=.
..
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https://desvnode02.brainlab.net/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&studyUID=1.2.3.4.5.6.7.8.9,9.8.7.6,...

Parameters voor aanvraagtype = PATIENT

In deze tabel worden de parameters voor het aanvraagtype PATIENT in IHE-koppeling
ondersteund door Origin Server. Deze tabel is een gedeeltelijke samenvatting van tabel
4.106.4.1.2-1 in de IHE-norm.

Parameter REQ Beschrijving Opmerkingen

PatientID R

Identificeert het onderwerp
van de aangevraagde onder-
zoeken. De waarde omvat de
identificatie van toewijzen
machtiging.

Moet worden ingedeeld als
HL7® CX-datatype volgens
de vereisten die zijn gespe-
cificeerd voor de Patient
Identity Feed-transactie (zie
ITI TF-2a: 3.8.4.1.2.3).

patientName O

Helpt bij de identificatie van
het onderwerp van de aange-
vraagde onderzoeken, voor
het geval de patientID niet
wordt herkend.

Wordt versleuteld in de DI-
COM PN-indeling.

lowerDateTime O
Wordt gebruikt om de vroegste
onderzoeksdatum/-tijd vast te
leggen.

Wordt versleuteld in de XML
primitive dateTime-indeling.

upperDateTime O
Wordt gebruikt om de laatste
onderzoeksdatum/-tijd vast te
leggen.

Wordt versleuteld in de XML
primitive dateTime-indeling.

mostRecentResults O
Het aantal meest recente on-
derzoeken die moeten worden
opgenomen in de reactie.

Als deze parameter wordt
overgeslagen, zal de server
bepalen hoeveel of hoe wei-
nig resultaten worden ver-
zonden.

modalitiesInStudy O

Dit attribuut identificeert een of
meerdere gevraagde modali-
teiten, door komma’s geschei-
den DICOM Modality-waar-
den.

Selecteert een onderzoek
met een reeks met een van
de gespecificeerde modali-
teitswaarden.

Parameters voor aanvraagtype = STUDY

In deze tabel worden de parameters voor het aanvraagtype STUDY in IHE-koppeling ondersteund
door Origin Server. Deze tabel is een gedeeltelijke samenvatting van tabel 4.106.4.1.2-2 in de
IHE-norm.

Parameter REQ Beschrijving Opmerkingen

studyUID C
Identificeert een of meerdere
aangevraagde DICOM-onder-
zoeken

Bevat een door komma’s ge-
scheiden lijst met Study In-
stance UID-waarden.

accessionNumber C
Identificeert een of meerdere
aangevraagde DICOM-onder-
zoeken

Bevat een door komma’s ge-
scheiden lijst met Accession
Number-waarden. Verplicht
als er geen studyUID is. Is
anders niet aanwezig.

OPMERKING. Twee extra parameters (diagnosticQuality, keyImagesOnly) worden ondersteund
door de IHE-norm, maar niet door Origin Server. 
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Parameters voor aanvraagtype = ViewerType

Het is mogelijk een standaardapplicatie te definiëren die start met de gespecificeerde patiënt. Dit
is afhankelijk van de beschikbare applicaties die op de server zijn geïnstalleerd en van de
klantspecifieke set-up van het integratiescenario.
Neem contact op met Brainlab support voor meer informatie.

IHE SET-UP
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7 EEN NIEUW SSL-
CERTIFICAAT AANMAKEN

7.1 Info over SSL-certificaten

Algemene informatie

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe een nieuw SSL-certificaat kan worden aangemaakt en
geïnstalleerd voor Origin Server.
Er kunnen verschillende soorten certificaten worden geïnstalleerd, afhankelijk van hoe de server
wordt gebruikt. Een SSL-certificaat aanmaken voor Origin Server kan op de volgende manieren:
• Een officiële certificeringsautoriteit, zoals GlobalSign, Thawte, Comodo, EssentialSSL,

Symantec, DigiCert of LetsEncrypt (mogelijk niet gratis).
• Een zelf-ondertekend certificaat.
• Uw eigen SSL-certificeringsautoriteit.

Het gebruik van een officiële Certification Authority (certificeringsautoriteit)

Het gebruik van een officiële certificeringsautoriteit heeft als voordeel dat configuratie alleen op de
server nodig is.
Op de clients worden de meeste officiële certificaten automatisch vertrouwd (updates via
software-updates van het betreffende besturingssysteem). Daarnaast heeft een officieel certificaat
de voorkeur vanwege de uitgebreide beveiliging en betrouwbaarheid, met name als de server is
verbonden met openbare netwerken, of het internet.
Bij het aanvragen van een certificaat vraagt de certificeringsautoriteit bepaalde stappen te
doorlopen om te verifiëren dat de persoon die het certificaat aanvraagt ook bevoegd is een
certificaat aan te vragen voor het betreffende domein.

Het gebruik van een zelf-ondertekend certificaat

Hoewel een officieel ondertekend certificaat de voorkeur verdient vanwege de uitgebreide
veiligheid en betrouwbaarheid, kunnen er bepaalde omstandigheden zijn die een zelf-ondertekend
certificaat vereisen. Een zelf-ondertekend certificaat kan bijvoorbeeld worden gebruikt als de
server of de client-pc geen internetverbinding heeft.
Sommige apparaten of browsers, zoals de Apple iPad, staan een verbinding met externe stations
niet toe als er gebruik wordt gemaakt van zelf-ondertekende SSL-certificaten. In dat geval moet
een certificaat van uw eigen SSL-certificeringsautoriteit of een officieel ondertekend SSL-
certificaat worden gebruikt.

Het gebruik van uw eigen SSL Certification Authority (SSL-certificeringsautoriteit)

Voor veel netwerken zijn er al zelf-beheerde SSL-certificeringsautoriteiten voor intranetapplicaties.
Veel van deze certificeringsautoriteiten zijn aangemaakt op basis van Active Directory Certificate
Services of OpenSSL.
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Het aanmaken van uw eigen SSL-certificeringsautoriteit is gratis. Echter, in het begin kost het
instellen meer inspanning, tijd en kennis (voor de eerste applicatie) dan voor een zelf-ondertekend
certificaat.
Het voordeel hiervan is dat het basiscertificaat op de clients alleen bij de eerste intranetapplicatie
hoeft te worden ingevoerd. Elk extra SSL-certificaat hoeft niet apart te worden aangepast op de
clients, omdat het al wordt vertrouwd door het basiscertificaat.
Het SSL-certificaat en het basiscertificaat kunnen automatisch worden verspreid via Active
Directory Services (Active Directory-services) (met behulp van Group Policies (Groepsbeleid) of
scripts).

Geldigheid van SSL-certificaten

SSL-certificaten hebben een beperkte geldigheidsduur. De verantwoordelijkheid voor het
controleren van de uiterste gebruiksdatum ligt bij de serverbeheerder van Origin Server. 
Als er officiële certificaten worden gebruikt, zal de SSL-certificeringsautoriteit normaal gesproken
drie maanden voordat het certificaat verloopt, een herinnering sturen naar een geregistreerd e-
mailadres. Als er zelf-ondertekende certificaten of uw eigen SSL-certificeringsautoriteiten worden
gebruikt, moet er een deadline-herinnering worden ingesteld voorafgaand aan de uiterste
gebruiksdatum.

Keuzeschema voor de selectie van een geschikt certificaat

Kenmerken / Beper-
kingen

Aanmaakhan-
deling

Versprei-
dingshande-
ling

Kosten

Zelf-ondertekend
certificaat

• Certificaat moet wor-
den geconfigureerd
op de clients

• Ongeschikt voor iPad

Laag Gemiddeld Geen

Uw eigen SSL-
certificeringsauto-
riteit

De certificeringsautori-
teit moet met het eer-
ste certificaat worden
geïnstalleerd op de cli-
ents

Hoog Laag Geen

Officiële certifice-
ringsautoriteit

• Bij het aanvragen
moet de autorisatie
worden geverifieerd

• Internetverbinding
vereist

Gemiddeld Laag (alleen
op de server)

Afhankelijk van
de geldigheidspe-
riode en provider,
ongeveer
€20-180 per jaar

Voor vragen kunt u contact opnemen met Brainlab Support.

Info over SSL-certificaten
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7.2 Het gebruik van een officiële Certification
Authority (certificeringsautoriteit)

Algemene informatie

Een officiële certificeringsautoriteit kan zorgen voor het aanmaken en de belettering van een
certificaat. Afhankelijk van de certificeringsautoriteit en het type certificaat moeten er verschillende
werkstappen worden uitgevoerd.
Dit is het gebruikelijke proces van selectie tot installatie van het certificaat:

Vereiste stappen Proces

Selecteer certificaat

• Selecteer een geschikt certificaat (bijv. standaard, wild card)
• Bepaal hoe de autorisatie wordt gevalideerd (bijv. domein gevali-

deerd, organisatie gevalideerd, uitgebreide machtiging)
• Bepaal de geldigheidsduur

Vul een aanvraag in

• Vul de Certificate Signing Requests (CSR, certificaatondertekenings-
verzoeken) in: met dit digitale verzoek moeten klantspecifieke attribu-
ten worden ingesteld (bijv. de volledig gekwalificeerde servernaam in
het domein, een naam van een contactpersoon, e-mailadres)

• Een CSR kan direct worden aangemaakt op Origin Server en direct
op de certificeringsautoriteit (auto-CSR)

Verifieer de machti-
ging

• Afhankelijk van de provider zijn er verschillende mechanismen voor
het verifiëren of de aanvrager bevoegd is een certificaat voor dit do-
mein aan te vragen

• Bij de meest voorkomende aanpak, domeinvalidatie, wordt er een e-
mail met een link verzonden naar de postmaster van het betreffende
domein

Betaling Er kunnen verschillende kosten zijn, afhankelijk van de gekozen provi-
der, aanpak en geldigheidsperiode

Download het certifi-
caat

• Het certificaat moet worden gedownload vanaf de certificeringsautori-
teit via een beveiligde internetverbinding

• Normaal gesproken is het certificaat versleuteld met een wachtwoord
dat naar wens kan worden toegewezen in de certificaatapplicatie

Installeer het certifi-
caat Het certificaat kan nu worden geïnstalleerd op Origin Server

Geldige/aanbevolen certificaten voor Origin Server

Alle certificaten van het type TLS/SSL zijn geschikt. Deze certificaten worden normaal gesproken
gebruikt voor het beschermen van webservers.
Origin Server ondersteunt ook wild-card-SSL-certificaten die kunnen worden gebruikt om
verschillende servers, subdomeinen of zelfs een heel domein te beschermen.
Geadviseerd om alleen certificaten te gebruiken die werden aangemaakt met ten minste SHA-2-
mechanismen en een minimale sleutellengte hebben van 2.048 bit.

Aanvullende informatie over het aanmaken en beletteren van certificaten

De providers van officiële certificeringsautoriteiten bieden technische informatie aan via hun
websites:
• 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: https://knowledge.geotrust.com/support/knowledge-base/index.html
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• Thawte: https://search.thawte.de/support/ssl-digital-certificates/index.html
• DigiCert: https://www.digicert.com/security-certificate-support.htm
• Let's Encrypt: https://community.letsencrypt.org/t/frequently-asked-questions-faq/26#topic-title
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7.3 Aanmaken van een zelf-ondertekend SSL-
certificaat

Algemene informatie

U kunt een zelf-ondertekend SSL-certificaat aanmaken als u beheerdersbevoegdheden heeft.

Een zelf-ondertekend certificaat aanmaken

Stap

1. Meldt u aan bij Origin Server als lokale beheerder.

2. Start de Windows PowerShell (klik met de rechtermuisknop op het PowerShell-pictogram
en selecteer Run as Administrator (Uitvoeren als beheerder).

3.

Gebruik het volgende commando om het certificaat aan te maken:
New-SelfSignedCertificate -DnsName "despnode02.brainlab.net" -
CertStoreLocation "cert:\LocalMachine\My"
OPMERKING. Wijzig de parameter -DnsName in de FQDN van de Origin Server.
 

Met dit commando wordt een zelf-ondertekend certificaat aangemaakt met het hash-algo-
ritme SHA-2.

PowerShell-voorbeelden voor export en import van zelf-ondertekende certificaten

Exporteer het certificaat naar een bestand:

Afbeelding 31  

PS C:\> $SelfSignedCert = Get-ChildItem -Path Cert:\LocalMachine\My -
DnsName "despnode02.brainlab.net"
PS C:\> $mypwd = ConvertTo-SecureString -String "originserverExpOrtPwd"
-Force -AsPlainText
PS C:\> Export-PfxCertificate -Cert $SelfSignedCerorigint -FilePath C:
\Temp\SelfSignedCert.pfx -Password $mypwd
Importeer het certificaat vanuit een bestand (bijv. op een client of een andere server):
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Afbeelding 32  

PS C:\> $mypwd = ConvertTo-SecureString -String "originserverExpOrtPwd"
-Force -AsPlainText
PS C:\> Import-PfxCertificate -FilePath C:\Temp\SelfSignedCert.pfx cert:
\localMachine\My -Password $mypwd

Aanmaken van een zelf-ondertekend SSL-certificaat
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7.4 Een certificaat activeren voor RDP, TS Gateway
en Ericom HTML5

Algemene informatie

U heeft beheerdersbevoegdheden nodig om een certificaat te activeren. De activeringsmethode
voor een certificaat is afhankelijk van uw serverconfiguratie.

Een certificaat activeren

Ga als volgt te werk om een certificaat te activeren:

Stap

1. Meldt u aan bij Origin Server als lokale beheerder.

2. Open met de bestandsbrowser de directory:
%BRAINLAB_PATH%\OriginDeployment\.

3. Start in deze directory het PowerShell-script
ChangeOriginServerCertificate.ps1
met een rechtermuisklik en selecteer Run PowerShell (PowerShell uitvoeren).

4. Kies in de geopende Windows PowerShell het certificaat uit de lijst dat u wilt activeren
voor Origin Server.

5. Voer het bijbehorende nummer voor het certificaat in bij Enter selection (Voer selectie
in).

6. Het script configureert en activeert het geselecteerde certificaat voor Origin Server.
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7.5 Het certificaat op clients vertrouwen

Zelf-ondertekende SSL-certificaten handmatig installeren of automatisch distribueren

Om een zelf-ondertekend certificaat handmatig te installeren, meldt u zich aan bij een client-pc
met uw gebruikersreferenties.
• Als één pc door verschillende gebruikers wordt gebruikt, moeten de stappen voor elke

gebruiker worden herhaald (optie 1).
• Als er veel gedeelde client-pc’s worden gebruikt, wordt een automatische verspreiding volgens

het Active Directory-beleid aanbevolen (optie 2).

Gerelateerde links

3.7.1 Zwart scherm op Apple Mac/iPad oplossen op pagina 40

Zelf-ondertekende certificaten handmatig installeren

Stap

1. Open de webbrowser (bijv. in Internet Explorer getoond) en voer het webadres (URL) van
uw Origin Server in.
De beveiligingscertificaatwaarschuwing verschijnt.

2. Selecteer Continue to this website (not recommended) (Doorgaan naar deze website
(niet aanbevolen)).
De aanmeldpagina van Origin Server wordt getoond.

3. Selecteer Certificate error (Certificaatfout) in de adresbalk van de browser.
Het dialoogvenster Untrusted Certificate (Niet-vertrouwd certificaat) wordt getoond.

4. Selecteer View certificates (Geef certificaten weer).
Het dialoogvenster Certificate (Certificaat) wordt getoond.

5. Selecteer Install Certificate... (Certificaat installeren).
De Certificate Import Wizard (Wizard Certificaat importeren) start.
Volg de stappen voor het downloaden van het certificaat en selecteer Finish (Voltooien).

6. Er wordt een Security Warning (beveiligingswaarschuwing) getoond.
Bevestig de beveiligingsuitzondering door Yes (Ja) te selecteren.

7. Er verschijnt een bericht zodra de import is voltooid. Selecteer OK.

8. Sluit de browser en open deze opnieuw.
De beveiligingswaarschuwing verschijnt niet meer en er moet een gesloten slot-symbool
worden getoond. Als u het slot selecteert, wordt de certificaatstatus weergegeven als OK.

Automatisch distribueren volgens het Active Directory Policy (Active Directory-beleid)

Voordat u het zelf-ondertekende certificaat kunt verspreiden naar alle clients via een
domeingroepbeleid, moet u het certificaat van de server downloaden. Voor dit doeleinde meldt u
zich aan bij een client die verbonden is met de Origin Server en voert u de volgende stappen uit:

Stap

1. Open de webbrowser (bijv. in Internet Explorer getoond) en voer het webadres (URL) van
uw Origin Server in.
De beveiligingscertificaatwaarschuwing verschijnt.

2. Selecteer Continue to this website (not recommended) (Doorgaan naar deze website
(niet aanbevolen)).
De aanmeldpagina van Origin Server wordt getoond.

Het certificaat op clients vertrouwen
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Stap
Selecteer Certificate error (Certificaatfout) in de adresbalk van de browser.

3. Het dialoogvenster Untrusted Certificate (Niet-vertrouwd certificaat) wordt getoond.

4. Selecteer View certificates (Geef certificaten weer).
Het dialoogvenster Certificate (Certificaat) wordt getoond.

5. Selecteer het tabblad Details en selecteer Copy to File (Kopiëren naar bestand).
De Certificate Import Wizard (Wizard Certificaat importeren) start.
Volg de stappen voor het downloaden van het certificaat en selecteer Finish (Voltooien).

6. Er verschijnt een bericht zodra de import is voltooid. Selecteer OK.

7. Sluit het dialoogvenster Certificate (Certificaat) door OK te selecteren.
Het geëxporteerde certificaat wordt op het bureaublad weergegeven.

Het certificaat verspreiden

Als u het certificaat heeft geëxporteerd, moet u het kopiëren.

Opties

Maak verbinding met de domeincontroller en
open Group Policy Editor (Groepsbeleidedi-
tor)

Importeer het certificaat naar:
Computer Configuration (Computerconfigura-
tie) > Policies (Beleid) > Windows Settings
(Windows-instellingen) > Security Settings (Be-
veiligingsinstellingen) > Public Key Policies
(Beleid voor openbare sleutels) > Trusted Root
Authorities (Vertrouwde basiscertificeringsin-
stantie)

Registreren bij de domeinbeheerder
Aanmelden met voldoende machtiging en met
Group Policy Management (Groepsbeleidsbe-
heer) werken

OPMERKING. Als de standaardinstelling Authenticated Users (Bevoegde gebruikers) wordt
gebruikt, wordt het beleid toegepast op alle pc’s in het domein. 

Een nieuw aangemaakt of geconfigureerd GPO testen

Afbeelding 33  
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Wijzigingen die zijn aangebracht in een Group Policy Object (Groepsbeleidobject) worden
toegepast op een Windows-domeinbeheerder. De wijziging wordt binnen 120 minuten na
implementatie gerepliceerd binnen de Active Directory.
Als u een nieuw aangemaakt of geconfigureerd GPO van clientzijde direct na aanmaak wilt
testen, gebruik dan het commando gpupdate /force. Hierdoor wordt het updateproces
onmiddellijk geactiveerd.

Stap

Meldt u aan bij een client en update het beleid met de commandoregel:
gpupdate /force

Het certificaat op clients vertrouwen
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7.6 Beveiligde toegang tot de Origin Server-
webportal

Algemene informatie

Gebruik voor een veiliger verbinding met Origin Server het versleutelde hypertext-
transferprotocol (https).
Na wijziging van het certificaat moet de Origin Server-portal altijd bij de FQDN worden genoemd
waarvoor het nieuwe certificaat werd aangemaakt.
Een voorbeeld: https://<servernaam>
Dit betekent dat alle links moeten worden geüpdatet naar de nieuwe URL.

Nieuwe URL-adressen omleiden naar voormalige adressen/verkorte naam voor de server (optioneel)

In deze paragraaf worden de stappen beschreven om een omleiding in te stellen voor de Origin
Server-URL vanaf de URL die nu ook de FQDN omvat (bijv. originserver.<servernaam>)
naar een voormalig adres, zoals originserver.

Stap

1. Meldt u aan bij de Origin Server-server met RDP als gebruiker met lokale beheerdersbe-
voegdheden.

2. Start de IIS Manager.

3. Vouw het item uit dat bij uw server (FQDN) hoort. Klik met de rechtermuisknop op Sites
en kies Add Website… (Voeg website toe...).

4. Stel in het dialoogvenster Add Website (Voeg website toe):
• de Site name/former address (sitenaam/voormalig adres) in, bijv. originserver;
• stel het Physical path (Fysieke pad) in (bijv. maak een directory met Create Folder

(Maak map aan) of maak bijv. een lege map aan op uw Brainlab-pad);
• stel de hostnaam in (bijv. origin).

5. Bevestig dit met OK.

6. Klik in de IIS Manager met de rechtermuisknop op de nieuw aangemaakte website, bijv.
origin:
• Selecteer Edit Bindings… (Bewerk bindingen).
• Klik op Add (Toevoegen) om een https-binding aan te maken voor origin.
• Wijzig het type in https en selecteer het nieuw aangemaakte SSL-certificaat.

7. Bevestig dit met OK.

8. Selecteer nogmaals origin en maak een HTTP Redirect (HTTP-omleiding) in de IIS
Manager.

9. Configureer de HTTP Redirect (HTTP-omleiding).
Selecteer het selectievakje voor Redirect requests to this direction (Omleidingsverzoe-
ken naar deze richting) en voer een bestemming in het tekstveld in.
De bestemming is afhankelijk van de FQDN van de server:
• origin is de korte servernaam, <uwdomeinnaam> is de voorbeeld-domeinnaam.
• $S$Q activeert parameters (bijv. QuickStartApp) om te behouden tijdens de omleiding.

10. Selecteer Apply (Toepassen) boven aan de rechterkolom.

11. Test de configuratie met:
http://origin -> https://origin.<uwdomeinnaam>
https://origin -> https://origin.<uwdomeinnaam>
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8 PROBLEMEN OPLOSSEN
8.1 Informatie over het oplossen van problemen

Beoogde gebruikers

De informatie in de sectie Problemen oplossen is gericht op serverbeheerders ter ondersteuning
bij veelgestelde vragen die u bij het gebruik van Origin Server kunt hebben.

Veelgestelde vragen over toegang tot Origin Server

Veelgestelde vraag Suggestie

De pagina wordt niet geladen
na invoering van de Origin
Server-URL. 

De URL moet worden opgelost via DNS of hij moet worden op-
genomen in het lokale host-bestand op de computer. Ping de
servernaam en controleer of de naam kan worden opgelost in
een IP-adres.
Er moet een netwerkverbinding bestaan tussen de client en de
server. De server moet reageren op een ping van het IP-adres
van de server. In sommige netwerk is ICMP uitgeschakeld zo-
dat de ping niet doorkomt.
Een eventuele firewall mag poort 443 niet blokkeren. Contro-
leer of u via telnet verbinding kunt maken met poort 443.

De eerste keer verbinding ma-
ken met Origin Server duurt
lang (15-20 seconden). Er ver-
schijnt geen foutmelding of
waarschuwing. 

Tijdens de SSL-verbinding wordt de intrekking van alle certifi-
caten met rootmachtigingen gecontroleerd. 
Als de client geen internetverbinding heeft, mislukt de controle
op inroepen na een time-out. Om deze vertraging te vermijden,
moeten de controles worden uitgeschakeld.

Bij het openen van de Origin
Server-portal zie ik een waar-
schuwing dat het certificaat niet
geldig is.

Klik in uw webbrowser op het pictogram van het slot om te be-
kijken waarom het certificaat ongeldig is. Mogelijke oorzaken
zijn:
• De algemene naam van het certificaat komt niet overeen met

de naam van de webserver. Wijzig de opgeloste naam in
DNS of in het host bestand, of wijzig het certificaat op de
Origin Server-server (neem contact op met Brainlab Sup-
port).

• Een koppeling ontbreekt in de lijst met Certification Authori-
ties (Certificaatmachtigingen). Verbind de client met internet
zodat de Certification Authorities (Certificaatmachtigingen)
kunnen worden bijgewerkt.

• Het certificaat is verouderd en moet worden vernieuwd.
Neem contact op met Brainlab Support om het certificaat te
vernieuwen.

Download en installeer het bestand met het certificaat om deze
waarschuwing te verwijderen.
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Aanmelden bij Origin Server

Veelgestelde vraag Suggestie

De pagina Login verschijnt,
maar ik kan me niet aanmel-
den.

U moet de naam van een geldige domeingebruiker of van een
geldige lokale gebruiker invoeren in het veld User name. Als
aanmelden met de naam van een domeingebruiker mislukt,
moet u proberen om u aan te melden op uw Windows-client. Er
mag geen waarschuwing verschijnen voor een verlopen wacht-
woord.
Als u zich niet kunt aanmelden op uw lokale computer, moet u
contact opnemen met uw IT-beheerder om de gebruikersrefe-
renties opnieuw in te stellen.

Na het aanmelden zie ik geen
applicatietoetsen.

Uw account is niet geautoriseerd voor gebruik met Origin Ser-
ver. Uw account moet worden toegevoegd aan de groep Origi-
nUsers.
Als dit probleem voor alle gebruikers geldt, is User Manage-
ment (Gebruikersbeheer) niet correct ingesteld.

Na het aanmelden zie ik een
waarschuwing dat de scherm-
resolutie niet voldoende is.

Voor elke instelde toepassing wordt een minimum weergaver-
esolutie vereist.
De sessie start wel als de resolutie onvoldoende is, maar langs
de randen van de applicatie verschijnen schuifbalken. De
weergave van medische beeldgegevens wordt niet gewijzigd of
vervormd.

Informatie over het oplossen van problemen
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8.2 Veelgestelde vragen over Origin Server-
applicaties

Veelgestelde vragen over de werking van applicaties

Veelgestelde vraag Suggestie

Nadat u op de knop voor een
applicatie hebt geklikt, start de
applicatie niet.

De gebruiker moet zijn toegevoegd aan de groep Remote
Desktop Users (gebruikers extern bureaublad). Dit kan recht-
streeks of via een Active Directory groep worden gedaan.

Het maximale aantal beschik-
bare sessies dat in het Origin
Server-portal wordt getoond, is
lager dan het aantal gekochte
licenties.

In een omgeving met loadbalancing kan het voorkomen dat
een van de servers down is of niet via het netwerk beschikbaar
is.
Zie het configuratiebestand van Origin Server of alle servers
daarin zijn opgenomen en of lastenverdeling is ingeschakeld.

Client Check toont een fout
met de Remote Desktop Con-
nection (Verbinding met extern
bureaublad).

Deze fout kan optreden als u een andere browser dan Internet
Explorer gebruikt.
Controleer de instellingen van uw browser en beveiliging vol-
gens de procedure.

Prestaties van applicaties

Veelgestelde vraag Suggestie

De prestaties van de geselec-
teerde applicatie zijn traag.

Controleer in de Origin Server-portal hoeveel sessies actief
zijn. Veel actieve sessies kunnen de prestaties van de server
doen teruglopen. Eventueel kunnen beheerders Session Ma-
nager gebruiken om ongebruikte sessies te sluiten die onjuist
zijn afgesloten.

Controleer Verbindingskwaliteit op de pagina Client Check
en verifieer of de downloadsnelheid en responstijd voldoende
zijn.
Als de verbinding via het lokale netwerk/intranet loopt en de re-
sultaten van Client Check zijn onvoldoende, neem dan con-
tact op met uw IT-beheerder voor verbeteringen in de netwerk-
verbinding. Als de resultaten van Client Check voldoende zijn,
kunt u de prestaties van de applicaties verbeteren door de voor
intranet geoptimaliseerde instellingen in te schakelen.
Als de verbinding via internet loopt, kunnen problemen in de
prestaties als gevolg van een langzame internetverbinding
worden verbeterd door de voor internet geoptimaliseerde in-
stellingen in te schakelen. Verder kan een abonnement op een
"snel pad"-optie die door veel internetaanbieders wordt aange-
boden, ook de reactietijd verbeteren.

PROBLEMEN OPLOSSEN
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Veelgestelde vraag Suggestie

De Origin Server-sessie is ac-
tief, maar de applicatie start
niet of een foutmelding ver-
schijnt.

Als Origin Server een foutmelding toont, moet u het bericht
zorgvuldig lezen voor uitleg. Mogelijke fouten zijn:
• Een licentiefout ten gevolge van te veel open sessies.
• Paden zijn niet correct ingesteld in het Origin Server-confi-

guratiebestand.
• De gebruiker heeft onvoldoende toegangsrechten tot de map

met de applicatie.
• In een omgeving met taakverdeling: Er moet identitieke ser-

verhardware of een identieke VM-configuratie zijn geïnstal-
leerd, evenals identieke Origin Server-softwareversies. Alle
geïnstalleerde applicaties moeten zich op hetzelfde installa-
tiepad bevinden en de configuratiebestanden op beide ser-
vers moeten identiek zijn.

My application start op slechts
één server correct.

Controleer of de applicaties op alle servers in de farm identiek
geïnstalleerd zijn. De map met applicaties moet op alle servers
over voldoende toegangsrechten beschikken.
Het Origin Server-configuratiebestand moet eveneens op alle
servers identiek zijn.

Na het klikken op een applica-
tietoets kan een certificaat-
waarschuwing worden weerge-
geven.

Lees de details in het waarschuwingsvenster. Mogelijke rede-
nen voor deze waarschuwing zijn:
• De algemene naam in het certificaat is niet dezelfde als de

naam van de webserver. De geconfigureerde servernaam in
het Origin Server-configuratiebestand moet dezelfde zijn als
de "algemene naam" in het certificaat. Neem contact op met
Brainlab om de server of Algemene naam te wijzigen. De cli-
ent moet gewijzigde servernamen via DNS of het hostbe-
stand kunnen oplossen.

• Een koppeling ontbreekt in de lijst met Certification Authori-
ties (Certificaatmachtigingen). Verbind de client met internet
om de Certification Authorities (Certificaatmachtigingen) bij
te werken.

• Het certificaat is verouderd en moet worden vernieuwd.
Neem contact op met Brainlab Support om het certificaat te
vernieuwen.

Sessie delen en gegevensoverdracht

Veelgestelde vraag Suggestie

Ik wil gegevens exporteren of
importeren vanaf mijn lokale
schijf of USB-stick, maar ik zie
ze niet.

Zorg ervoor dat de USB-stick is aangesloten voordat u de ex-
terne sessie start.
OPMERKING. Dit wordt niet ondersteund als u gebruikmaakt
van HTML5-verbindingen. 

Gebruikers hebben toegang tot uitneembare stations op de cli-
ent-schijf tijdens een externe RDP-verbinding, maar het uit-
neembare station moet zijn aangesloten voordat de externe
verbinding tot stand werd gebracht.

Controleer in het dialoogvenster Remote Desktop Connecti-
on (Verbinding met extern bureaublad) of het selectievakje
voor het exporteren naar lokale stations is ingeschakeld.

Na het starten van een sessie
kan ik geen netwerkstations
met patiëntgegevens toewijzen.

Controleer of de gebruiker toegangsrechten heeft voor het le-
zen van en schrijven op netwerkstations.

Probeer toegang te krijgen tot het netwerkstation via het Uni-
versal Naming Convention (UNC)-pad (\\<servernaam>
\<ShareNaam>).

Veelgestelde vragen over Origin Server-applicaties
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Veelgestelde vraag Suggestie

Soms is het aanmeldscript dat een netwerkstation aan een sta-
tionsletter toewijst te langzaam. Stel de stationstoewijzing in
het Origin Server-configuratiebestand in zodat de software bij
het starten van een sessie het station toewijst in plaats van het
aanmeldscript.

Bij het starten van Sessie De-
len maakt het doel niet auto-
matisch verbinding.

Mogelijke oorzaken zijn:
• Domeinbeleiden hebben configuraties voor de lokale termi-

nalserver overschreven.
• De gebruiker van de doelsessie heeft de aanvraag voor de-

len niet geaccepteerd.
• In een omgeving met taakverdeling: De firewall heeft de aan-

vraag voor delen naar de sessie op de andere server geblok-
keerd. Daarna is de verbinding met de doelsessie verbroken.

SSL-certificaat bij gebruik van verschillende webbrowsers

Veelgestelde vraag Suggestie

Ik ontvang een beveiligingscer-
tificaat-waarschuwing bij het
openen van een sessie in Goo-
gle Chrome

Mogelijke oplossingen:
• Controleer browser / OS-compatibiliteit.
• Maak een zelf-ondertekend certificaat op basis van lokale in-

terne instellingen.

Ik ontvang een beveiligingscer-
tificaat-waarschuwing bij het
openen van een sessie in Fire-
fox

Firefox bevat een aparte certificeringslijst buiten het bestu-
ringssysteem dat u gebruikt. U moet het domein handmatig
toevoegen aan de lijst. Gebruik hiervoor een FQDN
(<servernaam>.<domein>.com).

SSL Certificaat bij het gebruik van tablets

Veelgestelde vraag Suggestie

Ik ontvang een beveiligingscer-
tificaat-waarschuwing bij het
openen van een sessie in Goo-
gle Chrome

Mogelijke oplossingen: Als de Origin Server een zelf-onderte-
kend certificaat gebruikt, zorg er dan voor dat de certificerings-
autoriteit bekend is voor de client-computer door het certificaa-
tarchief van de lokale computer te controleren (Trusted Certifi-
cation Authorities (Vertrouwde certificeringsautoriteit)).
OPMERKING. Zelfs bij gebruik van een geldig zelf-onderte-
kend certificaat zal Google Chrome u altijd een waarschuwing
tonen wanneer het certificaat geen servernaam bevat die
FQDN-compliant is. 

Safari voor Windows

Veelgestelde vraag Suggestie

De browser/OS-compatibiliteit
kan niet worden gecontroleerd
in Safari voor Windows.

Deze configuratie is niet volledig getest.
Gebruik voor de beste gebruikerservaring Internet Explorer
met Windows.

PROBLEMEN OPLOSSEN
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Afdrukken in HTML5

Veelgestelde vraag Suggestie

Ik kan niet afdrukken bij het ge-
bruik van een HTML5-verbin-
ding.

U moet Ericom AccessNow Printer selecteren uit de lijst met
beschikbare printers.
Als deze optie niet beschikbaar is, neem dan contact op met
Brainlab Support.

Veelgestelde vragen over Origin Server-applicaties
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