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INFORMACJE OGÓLNE

1.1

Dane kontaktowe

Pomoc techniczna
Jeśli instrukcja nie zawiera wymaganych informacji lub jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania bądź
problemy, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab:
Region

Telefon i faks

E-mail

Stany Zjednoczone, Kanada,
Ameryka Środkowa i Południowa

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

us.support@brainlab.com

Brazylia

Tel.: (0800) 892 1217

brazil.support@brainlab.com

Wielka Brytania

Tel.: +44 1223 755 333

Hiszpania

Tel.: +34 900 649 115

Francja i regiony francuskojęzyczne

Tel.: +33 800 676 030

Afryka, Azja, Australia, Europa

Tel.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 811

Japonia

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

support@brainlab.com

Przewidywany czas wsparcia serwisowego
Aktualizacje oprogramowania i wsparcie klienta są oferowane przez pięć lat użytkowania tego
produktu.

Informacja zwrotna
Mimo dokładnego sprawdzenia niniejsza instrukcja obsługi może zawierać błędy. W razie uwag w
kwestii ulepszeń prosimy o kontakt pod adresem user.guides@brainlab.com.

Producent
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Niemcy
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1.2

Informacje prawne

Prawa autorskie
Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone prawem autorskim. Powielanie i tłumaczenie
jakiegokolwiek fragmentu niniejszej instrukcji bez pisemnego zezwolenia firmy Brainlab jest
zabronione.

Znaki towarowe firmy Brainlab
Poniżej podano zarejestrowane znaki towarowe firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub USA:
• Brainlab®
• iPlan®
• Brainlab Elements®

Znaki towarowe innych firm
• Microsoft®, Windows®, Active Directory®, ActiveX® oraz Internet Explorer® są znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz
innych krajach.
• Mozilla Firefox® jest znakiem towarowym firmy Mozilla Foundation zarejestrowanym w Stanach
Zjednoczonych oraz innych krajach.
• Apple™, iPad®, Mac® i macOS® są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w
Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.
• Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. zarejestrowanym w Stanach
Zjednoczonych oraz innych krajach.
• iOS™ to znak towarowy lub zarejestrowany znak towarowy firmy Cisco w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach. Jest wykorzystywany na mocy licencji.

Informacje dotyczące patentów
Ten produkt może być objęty jednym lub większą liczbą patentów bądź zgłoszeń patentowych.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: www.brainlab.com/patent.

Zintegrowane oprogramowanie innych producentów
To oprogramowania jest częściowo oparte na poniższych pracach. Pełne informacje dotyczące
licencji i praw autorskich można znaleźć pod poniższymi odnośnikami:
• Xerces C++ 3.1.1, stworzony przez Apache Software Foundation (http://xerces.apache.org/
xercesc/)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)

Zgodność DICOM
Oświadczenia o zgodności z formatem DICOM można znaleźć na stronie internetowej firmy
Brainlab pod adresem: www.brainlab.com/dicom.

Sprzedaż w USA
Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie dla
lekarzy lub na ich zamówienie.
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1.3

Symbole

Ostrzeżenia
Ostrzeżenie
Ostrzeżenia są oznaczane trójkątnymi symbolami ostrzegawczymi. Ostrzegają o poważnym
zagrożeniu, takim jak obrażenia ciała, zgon lub inne poważne skutki związane z używaniem
lub nieprawidłowym używaniem urządzenia.

Przestrogi
Przestrogi są oznaczone okrągłym symbolem ostrzegawczym. Zawierają ważne informacje
dotyczące nieprawidłowej pracy urządzenia, jego awarii, uszkodzenia urządzenia lub
mienia.

Uwagi
UWAGA: Uwagi wyróżniono kursywą. Zawierają one dodatkowe użyteczne wskazówki.
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1.4

Używanie systemu

Zalecenia dotyczące stosowania
Przeznaczeniem oprogramowania jest umożliwienie dostępu do aplikacji HTML5 lub WPF
Elements bądź oprogramowania starszego w ramach jednej platformy. Planowanie leczenia,
leczenie ani diagnostyka nie mogą być przeprowadzone wyłącznie przy użyciu Origin Server 3.
Dlatego oprogramowanie Origin Server 3 jest wprowadzone na rynek jako wyrób niemedyczny.

Docelowi odbiorcy
Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla chirurgów i personelu korzystających z
oprogramowania Origin Server.

Weryfikacja wiarygodności
Ostrzeżenie
Przed leczeniem pacjenta należy dokonać sprawdzenia wiarygodności wszystkich
wejściowych i wyjściowych informacji systemowych.
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1.5

Zgodność z wyrobami i oprogramowaniem
medycznym

Zgodne produkty oprogramowania medycznego Brainlab
Z tym systemem może być instalowane i stosowane wyłącznie oprogramowanie określone przez
firmę Brainlab. W celu uzyskania wyjaśnienia dotyczącego zgodności z oprogramowaniem
medycznym firmy Brainlab należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Oprogramowanie innych firm
Wstępne wymagania dla Origin Server są następujące:
• Windows 7 lub wyższy bądź nowsze platformy Microsoft
• Internet Explorer wersja 11 lub późniejsza
Origin Server jest kompatybilny z systemami Windows Server 2012 R2 oraz Windows Server
2016. W celu uzyskania informacji dotyczących kompatybilnych pakietów serwisowych należy
skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Pozostałe oprogramowanie innych firm
Origin Server może wpływać na działanie następujących usług:
• Access Gateway (Bramki dostępu)
• Internet Information Service (IIS) (Internetowych usług informacyjnych)
• Aplikacje Node.js
• Remote Desktop Services (Usług pulpitu zdalnego)
W razie wątpliwości dotyczących kompatybilności z danym oprogramowaniem proszę
kontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i destrukcyjnego oprogramowania
Firma Brainlab zaleca ochronę systemu przy użyciu najnowocześniejszego oprogramowania
antywirusowego.
Należy pamiętać, że niektóre ustawienia oprogramowania chroniącego przed destrukcyjnym
oprogramowaniem (np. skanera antywirusowego) mogą negatywnie wpływać na działanie
systemu. Jeśli wykonywane są na przykład skanowania w czasie rzeczywistym i monitorowany
jest każdy dostęp do pliku, może to spowalniać wczytywanie i zapisywanie danych pacjentów.
Firma Brainlab zaleca wyłączenie skanowania w czasie rzeczywistym i wykonywanie skanowania
antywirusowego po godzinach pracy.
Ostrzeżenie
Należy się upewnić, czy oprogramowanie antywirusowe nie modyfikuje żadnych katalogów
oprogramowania Brainlab, mianowicie:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab itd.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData itd.
Ostrzeżenie
Nie wolno pobierać ani instalować aktualizacji podczas planowania leczenia.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na te tematy należy skontaktować się z pomocą
techniczną firmy Brainlab.

Aktualizacje zabezpieczeń systemu Windows firmy Microsoft i aktualizacje sterowników
Firma Brainlab zezwala jedynie na instalację poprawek zabezpieczeń. Nie wolno instalować
dodatków Service Pack ani aktualizacji opcjonalnych. Należy skonfigurować ustawienia w sposób
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zapewniający pobieranie i instalowanie aktualizacji w prawidłowy sposób i we właściwym czasie.
Na platformach Brainlab nie wolno aktualizować sterowników.
Witryna internetowa firmy Brainlab zawiera więcej informacji na temat ustawień oraz wykaz
aktualizacji zabezpieczeń firmy Microsoft blokowanych przez pomoc techniczną firmy Brainlab.
Adres: www.brainlab.com/updates
Hasło: WindowsUpdates!89

Aktualizacje
Ostrzeżenie
Aktualizacje systemu operacyjnego (tzw. poprawki) lub oprogramowania innych firm
powinny być wykonywane po godzinach pracy klinicznej i w środowisku testowym, aby
zweryfikować poprawność działania systemu firmy Brainlab. Firma Brainlab monitoruje
Windows Hotfixes (poprawki do systemu Windows) i w przypadku określonych aktualizacji
będzie wiedzieć, czy można spodziewać się problemów. Jeśli wystąpią problemy z
poprawkami do systemu operacyjnego, należy skontaktować się z pomocą techniczną
firmy Brainlab.

Powiązane tematy
2.2 Minimalne wymagania na str. 15
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1.6

Szkolenie i dokumentacja

Czytanie instrukcji obsługi
W niniejszej instrukcji opisano złożone oprogramowanie lub urządzenia medyczne, których należy
używać z zachowaniem ostrożności.
Dlatego ważne jest, aby wszyscy użytkownicy systemu, aparatury lub oprogramowania:
• dokładnie przeczytali niniejszą instrukcję przed korzystaniem ze sprzętu,
• zawsze mieli dostęp do tej instrukcji.

Dostępne instrukcje obsługi
UWAGA: W zależności od produktu firmy Brainlab dostępne instrukcje obsługi mogą być różne. W
przypadku pytań dotyczących otrzymanych instrukcji obsługi prosimy o kontakt z pomocą
techniczną firmy Brainlab.
Instrukcja obsługi
Instrukcje obsługi oprogramowania

Treść
• Przegląd planowania leczenia i nawigacji sterowanej obrazem
• Opis konfiguracji systemu na sali operacyjnej
• Szczegółowe instrukcje dotyczące oprogramowania

Instrukcje obsługi urządzeń

Szczegółowe informacje dotyczące urządzeń do radioterapii i
urządzeń chirurgicznych, zwykle definiowanych jako duże, złożone
instrumenty

Instrukcje obsługi instrumentu

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi instrumentów

Instrukcja dotycząca czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji

Szczegółowe informacje na temat czyszczenia, dezynfekcji i sterylizowania instrumentów

Instrukcja obsługi systemu

Szczegółowe informacje na temat konfiguracji systemu

Techniczna instrukcja obsłu- Szczegółowe informacje techniczne dotyczące systemu, w tym
gi
także specyfikacje i informacje o zgodności
Instrukcja obsługi systemu
uwzględniająca informacje
techniczne

Łączy zawartość Instrukcji obsługi oprogramowania i Technicznej
instrukcji obsługi

Szkolenie prowadzone przez firmę Brainlabts
Fima Brainlab zaleca, aby przed rozpoczęciem korzystania z systemu wszyscy uczestnicy wzięli
udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela firmy Brainlab w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i prawidłowości użycia.

Odpowiedzialność
Ostrzeżenie
Niniejszy system stanowi wyłącznie wsparcie operującego i nie zastępuje jego
doświadczenia ani odpowiedzialności podczas użycia oprogramowania. Użytkownik musi
być zawsze w stanie kontynuować zabieg bez wsparcia systemu.
Elementy systemu i dodatkowe instrumenty mogą być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony
personel medyczny.
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Skróty
W tym rozdziale stosowane są następujące skróty:
• DNS: Domain Name System (System nazw domenowych)
• ICMP: Internet Control Message Protocol (Internetowy protokół komunikatów kontrolnych)
• SSL: Secure Sockets Layer (protokół SSL do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem
internetu)
• FQDN: Fully Qualified Domain Name (w pełni kwalifikowana nazwa domeny)
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ROZPOCZYNANIE PRACY

2.1

Uzyskiwanie dostępu do portalu Origin
Server

Informacje dotyczące dostępu

Rysunek 1
Origin Server zapewnia dostęp do oprogramowania do planowania przez przeglądarkę
internetową.
Standardowy adres dostępowy URL zawiera jako podstawowy element pełną, jednoznaczną
nazwę domenową (FQDN):
https://<FQDNserver>.<hospitaldomain>
Jednak adres dostępowy URL może być różny w zależności od specyfikacji klienta.
Portal Origin Server umożliwia innym aplikacjom Brainlab łączenie się ze szpitalnym
systemem PACS. W ten sposób do systemu PACS musi być wprowadzony tylko jeden
węzeł typu DICOM specyficzny dla oprogramowania Brainlab i ogólna konfiguracja
zapytanie / odpowiedź dla aplikacji Brainlab jest uproszczona. Z tą usługą mogą łączyć się
tylko aplikacje firmy Brainlab.
Jeśli zachodzi konieczność dalszego ograniczenia dostępu aplikacji Brainlab do
szpitalnego systemu PACS (np. wpisanie każdej aplikacji Brainlab jako oddzielnego węzła
typu DICOM lub ograniczenie dostępu do pewnych urządzeń), proszę skontaktować się z
pomocą techniczną firmy Brainlab.
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Różnice pomiędzy komputerami klienckimi
Zrzuty ekranu i instrukcje przedstawione w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od tego, co widzi
dany użytkownik. Możliwe są niezliczone wariacje w zależności od zamówienia, wersji systemu
Windows, typu i wersji przeglądarki internetowej, konfiguracji serwera itp.
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2.2

Minimalne wymagania

Wymagania dotyczące komputera klienckiego
Origin Server wymaga komputera z połączeniem internetowym i myszą. Komputer kliencki musi
także spełniać następujące minimalne wymogi:
Wymóg

Minimum

System operacyjny

Windows 7 bądź nowsze platformy Microsoft

RDP

Wersja 7.0 lub nowsza

Przeglądarka sieci
Web

Internet Explorer wersja 11.0 lub nowsza

Wyświetlanie

Rozdzielczość wyświetlania na komputerze klienckim: 1280 × 1024
• W większości przeglądarek pojawią się paski przewijania, jeśli oprogramowanie będzie wykorzystywane na ekranie o mniejszej rozdzielczości
• Obsługiwane są także pionowo ustawione monitory o minimalnej szerokości rozdzielczości ekranu 1024 piksele
• Maksymalna obsługiwana rozdzielczość ekranu (zdefiniowana zgodnie
z RDP 6.0) to 4096 × 2048
Zalecana głębia kolorów: 32 bity
Minimalna głębia kolorów: 24 bity
UWAGA: Komputer kliencki korzystający z monitora o głębi kolorów niższej niż 24 bity może być używany. Użytkownik zobaczy komunikat ostrzegawczy z informacją o niskiej głębi kolorów.

Częstotliwość proce- 1 GHz (dla optymalnego wyświetlania grafiki zalecamy wykorzystanie
sora
częstotliwości wyższych niż 1 GHz)

Wymagania dotyczące połączenia sieciowego
Aby możliwe było optymalne wykorzystanie aplikacji, dostęp do aplikacji za pomocą zdalnej sesji
Origin Server wymaga dobrego połączenia sieciowego.
Wymogi definiują jedynie połączenie umożliwiające pobieranie danych, które jest wymagane do
dobrego wykorzystania zdalnego dostępu do aplikacji. Przesyłanie danych ze stacji roboczej na
platformę serwerową nie jest brane pod uwagę.
Dostęp

Wartość minimalna

Wartość zalecana

Sieć lokalna (LAN)

10 Mbit LAN, opóźnienie mniej
niż 20 ms

100 Mbit LAN, opóźnienie mniej niż
20 ms

Internet

1,5 Mbit (strumień przychodzą- 4 Mbit (strumień przychodzący), opócy), opóźnienie mniej niż 100 ms źnienie mniej niż 50 ms

Wymagania dotyczące systemu operacyjnego i klienta usług terminalowych
Gdy do dostępu do platformy serwera i do uruchomienia na niej zdalnych sesji aplikacji używany
jest Internet Explorer, konieczne jest włączenie sterowania ActiveX. Jeśli ta opcja nie jest
dostępna, kliencka stacja robocza Windows wymaga następujących ustawień, aby możliwy był
dostęp do aplikacji za pomocą RDP przez portal Origin Server:
• Microsoft Terminal Service Advanced Client, w wersji 6.3 lub nowszej, oraz rejestracja
elementu ActiveX w systemie operacyjnym klienta
• Windows 7, Windows 8/8.1 lub Windows 10
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2.3

Rozdzielczość i głębia kolorów monitora

Domyślna rozdzielczość monitora
Podczas korzystania z co najmniej dwóch monitorów i przeglądarki Internet Explorer (np.
komputer przenośny z podłączonym zewnętrznym monitorem) rozdzielczość monitora jest
określana przez monitor główny. Nawet jeśli przeglądarka jest otwarta na monitorze
pomocniczym, sesja zdalna jest ustanawiana przez ActiveX z wykorzystaniem rozdzielczości
monitora głównego.
Jeśli wykorzystywana jest konfiguracja z dwoma monitorami o różnych rozdzielczościach ekranu,
zalecane są przeglądarki Chrome lub Firefox, ponieważ rozpoznawana i wykorzystywana jest
rozdzielczość używanego monitora.
UWAGA: Należy się upewnić, że opcja rozdzielczości monitora jest ustawiona na 100%
(Windows: Control Panel (Panel sterowania) > All Control Panel Items (Wszystkie elementy
panelu sterowania) > Display (Ekran)) na komputerze klienckim.

Monitory ustawione pionowo
Wspierane są pionowo ustawione monitory o minimalnej szerokości 1024 piksele.

Niska głębia kolorów
Jeśli wykorzystywany jest monitor z głębią kolorów mniejszą niż 24 bity, pojawia się ostrzeżenie z
informacją, że głębia kolorów jest zbyt niska.
Można uruchomić aplikację, ale jej działanie może być gorsze.

Maksymalna rozdzielczość ekranu
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość ekranu wynosi 4096 x 2160 pikseli (4K).
Można ręcznie zdefiniować rozdzielczość monitora jako parametr wprowadzany w URL platformy
serwerowej.

Usuwanie pasków przewijania
Jeśli aplikacja otwiera się w pełnym ekranie z paskami przewijania, można wyłączyć paski
przewijania, ręcznie wpisując mniejszą rozdzielczość monitora w adresie URL.
Krok
1.

Wprowadzić rozdzielczość monitora na końcu adresu URL do logowania przed zalogowaniem się.
Na przykład aby wykorzystać monitor o rozdzielczości 1280 x 1024 pikseli, należy wpisać
następujący adres URL:
https://<nazwaserwera>/login.aspx?ScreenResX=1280&ScreenResY=1024
• ScreenResX= określa szerokość ekranu.
• ScreenResY= określa wysokość ekranu.

2.

Po wprowadzeniu adresu URL w zakładce Client Check wyświetlone zostaną nowe wartości rozdzielczości.
Jeśli paski przewijania nadal są obecne po wprowadzeniu nowych wartości rozdzielczości, należy ponowić próbę, wpisując jeszcze mniejsze wartości. Rzeczywista wymagana
wartość może być różna, ponieważ konfiguracja każdego komputera klienckiego jest inna.

UWAGA: To nie ma zastosowania jeśli aplikacja ma minimalną wymaganą rozdzielczość wyższą
niż rozdzielczość określona ręcznie (wskazuje na to czerwona gwiazdka na przycisku aplikacji).
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2.4

Ustawienia przeglądarki i zabezpieczeń

Informacje ogólne
Aby uzyskać dostęp do portalu Origin Server i uruchomić aplikacje Brainlab, należy wprowadzić
właściwe ustawienia przeglądarki internetowej i zabezpieczeń.
Gdy używana jest przeglądarka Internet Explorer ze skonfigurowanym składnikiem RDP ActiveX,
użytkownicy mogą uruchomić aplikację zdalnie na serwerze, wybierając żądany przycisk aplikacji.
Zdalna aplikacja uruchamiana jest natychmiast przy użyciu danych uwierzytelniających
użytkownika niezbędnych do zalogowania się na serwerze.
W przypadku przeglądarek internetowych nieobsługujących składnika RDP ActiveX
wykorzystywany jest klient HTML5 lub RDP. Użytkownicy mogą uruchomić aplikację zdalnie na
serwerze, wybierając przycisk aplikacji.
UWAGA: Podczas korzystania z klienta HTML5 przenośne pamięci USB nie są rozpoznawane.
W przypadku RDP konieczne jest wpisanie nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się na
serwerze. Jest to znane ograniczenie związane ze stosowaniem metody RDP.

Sposób weryfikacji ustawień przeglądarki Internet Explorer
Krok
1.

W menu Tools (Narzędzia) przeglądarki Internet Explorer wybrać Internet Options (Opcje internetowe).

2.

Wybrać zakładkę Security (Zabezpieczenia).

3.

Na liście ikon stref sieci web kliknąć ikonę Trusted Sites (Zaufane witryny).

4.

Dodać do listy adres URL portalu Origin Server.

5.

Wrócić do ikony Trusted Sites (Zaufane witryny), aby skonfigurować ustawienia ActiveX.

6.

Kliknąć przycisk Custom level... (Poziom niestandardowy...).

7.

Z listy ustawień wybrać następujące opcje:
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Krok
• Download signed ActiveX controls (Pobieranie podpisanych formantów ActiveX):
Enable (Włącz) lub Prompt (Monituj)
• Run ActiveX controls and plug-ins (Uruchamianie formantów ActiveX i dodatków plugin): Enable (Włącz)
• Script ActiveX controls marked safe for scripting (Wykonywanie skryptów formantów
ActiveX zaznaczonych jako bezpieczne): Enable (Włącz)

Sposób weryfikacji ustawień zabezpieczeń
Jeśli komputer wykorzystuje osobiste oprogramowanie typu zapora ogniowa, należy sprawdzić
ustawienia zabezpieczeń.
Krok
1.

Dodać adres URL portalu Origin Server (nazwa serwera lub adres IP) do listy witryn zaufanych.

2.

W przypadku wszystkich rodzajów oprogramowania zabezpieczającego formanty ActiveX
nie mogą być zablokowane.

3.

Jeśli to możliwe, witrynie Origin Server należy nadać prawo do pobierania i uruchamiania formantów ActiveX.

Ostrzeżenie o certyfikacie
Podczas uzyskiwania dostępu do adresu URL portalu Origin Server może pojawić się
ostrzeżenie o certyfikacie zabezpieczeń.

Rysunek 2

Krok
Aby kontynuować, kliknąć Continue to this website (not recommended) (Kontynuuj przeglądanie tej witryny sieci Web (niezalecane)).
Zostanie otwarty portal Origin Server.

18
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Ostrzeżenie o zabezpieczeniach ActiveX
W zależności od ustawień zabezpieczeń ActiveX mogą pojawiać się monity informacyjne
przeglądarki Internet Explorer na temat ActiveX.
Krok
1.

Jeśli monit zostanie wyświetlony, należy wybrać opcję Yes (Tak) i postępować zgodnie z
instrukcją.
Pojawi się wyskakujące okienko z ostrzeżeniem o zabezpieczeniach.

2.

Wybrać Yes (Tak), aby przejść do portalu Origin Server.
3.

Alternatywnie może zostać wyświetlone okno dialogowe Internet Explorer Security Warning (Internet Explorer – ostrzeżenie o zabezpieczeniach).
Wybrać Install (Instaluj) i postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.
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2.5

Wymagania dotyczące przeglądarki sieci Web

Wymagania dotyczące przeglądarki sieci Web dla RDP
Aby uzyskać dostęp do portalu przez RDP, można używać dowolnej przeglądarki obsługującej
javascript. Jest to możliwe dzięki ActiveX, plikowi RDP lub HTML5 (znanemu też jako Ericom
AccessNow).
W zależności od systemu operacyjnego, wersji przeglądarki oraz ustawień platformy serwera
niektóre przeglądarki nie mogą uzyskać dostępu do pełnej funkcjonalności platformy serwera.
Obsługiwana przeglądarka sieci Web zależy od konfiguracji oprogramowania serwera. Zgodnie z
obecną konfiguracją strona Client Check musi być wyświetlana niezależnie od tego, czy dana
przeglądarka jest obsługiwana, czy nie.
Przeglądarki inne niż Internet Explorer nie obsługują RDP ActiveX. Dlatego inne przeglądarki
będą wykorzystywały pliki RDP lub klienta HTML5. Aplikacje są uruchamiane natychmiast z
wykorzystaniem tych samych danych uwierzytelniających, jakie były potrzebne do logowania.
Aby otworzyć pliki RDP, należy użyć funkcji „open with” (otwórz za pomocą).

Praca z dodatkami przeglądarki
Dodatki w przeglądarkach mogą uniemożliwiać pracę w Origin Server i zainstalowanym
oprogramowaniu. Zaleca się korzystanie z przeglądarek internetowych bez dodatków.

Kompatybilne przeglądarki
Wymienione niżej przeglądarki mogą wyświetlać strony sieci web na portalu:
• Microsoft Edge w wersji 25 lub nowszej
• Microsoft Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej
• Mozilla Firefox w wersji 56 lub nowszej
• Google Chrome w wersji 61 lub nowszej
• Safari w wersji 9 lub nowszej

Rysunek 3
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3

UŻYWANIE ORIGIN
SERVER I DOSTĘP DO
APLIKACJI

3.1

Portal Origin Server

Informacje ogólne
Podać dane uwierzytelniające, aby zalogować się do Origin Server.
Origin Server pozwala:
• wybrać serwer lub domenę (jeśli to konieczne)
• przełączać użytkowników bez wylogowania użytkownika systemu Windows

Układ ekranu

②

①

④

③
Rysunek 4

Nr
①

Element

Funkcja

Dane uwierzytelniające

Logowanie lub zmiana użytkownika
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Portal Origin Server

Nr

Element

Funkcja

②

AUTO LOGIN

Szybkie logowanie, gdy dane uwierzytelniające są w systemie

③

Logo firmy Brainlab

Numery pomocy technicznej i podstawowe informacje dotyczące Origin Server

④

CLIENT CHECK

Weryfikacja, czy spełnione są wymagania dotyczące połączenia, oraz dostęp do instrukcji obsługi

Opcje logowania
Opcje
• Jeśli serwer jest zintegrowany w Active Directory sieci, należy wybrać AUTO LOGIN, aby wykorzystać dane uwierzytelniające sieci i jedno logowanie. Ta opcja nie jest dostępna w przypadku samodzielnych serwerów. W sprawie integracji serwera należy skontaktować się z administratorem usług IT.
• Można się także zalogować, wykorzystując inną nazwę użytkownika, wybierając opcję Use
other login credentials.
• Jeśli to konieczne, należy wybrać domenę z listy rozwijanej Log in to:. Ta opcja pozwala wybrać sieć (np. sieć szpitalna, sieć oddziałowa, urządzenia lokalne).
• Administrator usług IT może skonfigurować tę opcję. Można też skontaktować się z pomocą
techniczną firmy Brainlab, aby uzyskać dalsze informacje.

Logowanie do portalu Origin Server

RADIOLOGY

①
②

Rysunek 5

Krok
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1.

Wprowadzić odpowiedni adres URL, aby uzyskać dostęp do portalu Origin Server.

2.

Wprowadzić nazwę użytkownika i hasło w odpowiednich polach.

3.

W razie konieczności wybrać domenę z listy rozwijanej ①.
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Krok
UWAGA: W procesie uwierzytelniania obsługiwane są też domeny zaufane. Należy to
skonfigurować w pliku ustawień. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się
z pomocą techniczną firmy Brainlab.
4.

Wybrać LOGIN ②.
UWAGA: Jeśli sesja wygaśnie, konieczne będzie ponowne zalogowanie się.
UWAGA: Można przełączać użytkowników bez ręcznego wylogowania użytkownika systemu Windows. Procedura jest taka sama jak pierwotne logowanie.

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 Origin Server Wer. 3.1

23

Podstawowe funkcje oprogramowania

3.2

Podstawowe funkcje oprogramowania

Układ ekranu

②

③

④⑤

⑥

①

Rysunek 6
Po zalogowaniu wyświetlone zostaną różne funkcje:
Nr

Przycisk

Funkcja

①

Wybór pacjenta

②

Informacje dotyczące pomocy technicznej i podstawowe informacje na
temat oprogramowania Origin Server

③

Wyświetlanie monitora systemu
Przeglądanie, pobieranie i kasowanie zrzutów ekranu
UWAGA: Wyświetlane jedynie, jeśli dostępna jest opcja aplikacji iPlan.

Sesjami użytkowników można zarządzać za pomocą karty Session Manager (wyłącznie dla administratorów)
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④

Włączanie Session Sharing, jeśli ustawienia użytkownika na to zezwalają

⑤

Weryfikacja, czy spełnione są wymagania dotyczące połączenia, za pomocą Client Check i dostęp do:
• instrukcji obsługi Origin Server
• odpowiednich instrukcji obsługi iPlan lub Elements
• plików z informacjami dodatkowymi
• łączy do aktualizacji oprogramowania komputerów klienckich
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Nr

Przycisk

⑥

Funkcja
Wylogowanie z sesji Origin Server

Informacje o monitorze systemu

①

②

③

④

Rysunek 7
Monitor systemu wyświetla obciążenie systemu w danej chwili. Aby otworzyć okno dialogowe,
należy kliknąć ikonę strzałki obciążenia ①.
• Server Workload ② zawiera informacje dotyczące obciążenia serwera i jego prędkości.
• Sessions: ③ wyświetla liczbę aktualnie użytkowanych sesji oraz nazwę użytkownika dla
każdej sesji.
• Background Processes ④ pokazuje aplikacje, które aktywnie obciążają serwer. Choć
aplikacje działające w trybie widocznym zwykle nie wykorzystują dużo mocy CPU, aktywne
procesy działające w tle mogą bardzo obciążać procesor.
Kolor ikony strzałki obciążenia wskazuje średnią wartość obciążenia systemu. Standardowa
konfiguracja jest następująca:
• Poniżej 60% (zielony): brak czasu oczekiwania
• 61–90% (żółty): może pojawić się niedługi czas oczekiwania lub opóźnienia w aplikacjach
• Powyżej 90% (czerwony): Wykorzystywanie systemu do zadań pod presją czasu nie jest
zalecane
UWAGA: Wartości procentowe można skonfigurować w oparciu o informacje od użytkowników.
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.
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Informacje o zrzutach ekranu
Ikona Screenshots pozwala wyświetlać wszystkie zrzuty ekranu dostępne dla użytkownika z
określonym loginem przez Origin Server. Wszystkie zrzuty ekranu są wyświetlane z
podstawowymi właściwościami pliku.
Zrzuty ekranu utworzone za pomocą oprogramowania Content Manager, Patient Browser
i DICOM Viewer można przeglądać tylko w programie DICOM Viewer. Nie są one widoczne w
opcji Screenshots.
UWAGA: W opcji Screenshots widoczne są także różne treści związane z leczeniem (np. w
formacie .pdf i .txt).

Opcje zrzutów ekranu

Rysunek 8

Opcje
Aby przejrzeć plik, wybrać jedną z opcji:
• nazwę pliku
• miniaturę zrzutu ekranu
UWAGA: Jeżeli pliki obrazowe nie są dostępne, miniatury nie są wyświetlane.
Wybrać, aby usunąć zrzut ekranu.
UWAGA: Usunięcia pliku nie można cofnąć.
Wybrać, aby pobrać zrzut ekranu.
• Po wybraniu Save należy podać lokalizację, w której plik ma zostać zapisany.
• Po wybraniu Open zrzut ekranu zostanie otwarty w domyślnym programie do przeglądania obrazów.

26
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Informacje o karcie Client Check

①

Nr

②

③

④

Nagłówek

Opis

①

Client Check

Podaje informacje, czy przeglądarka i połączenie spełniają wymagania niezbędne, aby połączyć się z serwerem. W przypadku każdej wartości wynik pokazuje, czy wartość:
• jest zgodna z wymaganiami
• nie jest zalecana
• jest poniżej minimalnych wymagań
Jeśli komputer kliencki nie spełnia wymagań dla określonej wartości, oprogramowanie wyświetla wartość zalecaną.
W razie trudności z połączeniem należy przejrzeć tę kartę, aby naprawić problem.
Więcej informacji można znaleźć w minimalnych wymaganiach dla
Origin Server.

②

System Information

Informacje o systemie klienckim

③

Resources

• Instrukcje obsługi w formacie PDF do pobrania
• Ustawianie plików dostępnych do pobrania
UWAGA: Konfigurację wykonuje serwis Brainlab. Przedstawiona tu
treść może być inna niż występująca u danego użytkownika.

④

Contact Brainlab
Support

Kontakt z pomocą techniczną Brainlab
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Ikony zakładki Client Check

Rysunek 9
Jeśli komputer kliencki nie spełnia wymagań dla określonej wartości, oprogramowanie wyświetla
wartość zalecaną oraz symbol ostrzegawczy.
Ikona

Opis
Sprawdzanie wymagania: Wynik zostanie wkrótce wyświetlony.

Wymaganie spełnione: Wymaganie dotyczące połączenia jest wystarczająco
spełnione.

Wymaganie niespełnione: Może wpływać na użytkowanie.

Jakość połączenia
CONNECTION: zapewnia informacje dotyczące jakości połączenia pomiędzy serwerem a
komputerem klienckim (np. szybkość pobierania danych i czas odpowiedzi) i jest podstawą
wydajności. Należy sprawdzić tę wartość, jeśli występują problemy z wydajnością połączenia.
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Kontakt z pomocą techniczną Brainlab

Rysunek 10
Wybrać Contact Brainlab Support, aby:
• Skontaktować się bezpośrednio z pomocą techniczną Brainlab, wykorzystując podane numery
telefonu
• Wysłać wiadomość e-mail do firmy Brainlab, wypełniając pola i wybierając SEND EMAIL
• Utworzyć plik PDF zawierający informacje o systemie klienckim do użytku przez dział wsparcia
technicznego IT, wybierając opcję Download Client Information
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Dostęp do aplikacji

3.3

Dostęp do aplikacji

Kontekst
Po zalogowaniu można uzyskać dostęp do aplikacji na portalu Origin Server z ekranu
startowego.
Można otwierać Brainlab Elements, używać oprogramowania Brainlab i uzyskiwać dostęp do
danych pacjenta przez HTML5 lub uzyskiwać dostęp do iPlan przez RDP.

Aplikacje

④

⑤

③

②

①

Rysunek 11

Nr
①

Uruchamianie sesji iPlan

②

Otwieranie funkcji Tools

③

Otwieranie funkcji Selected Patient, aby wybrać lub zmienić pacjenta

④

Dostęp do DICOM Viewer w opcji Quick Viewing

⑤

Otwieranie Brainlab Elements do planowania
Dostęp do narzędzi administracyjnych, jeśli użytkownik ma prawa administracyjne

UWAGA: Strona startowa może być także skonfigurowana tak, aby wyświetlane były inne
nagłówki lub sekcje, zgodnie z wymaganiami.

Dostępność aplikacji
Dostępne aplikacje mogą być różne w zależności od uprawnień użytkownika oraz statusu licencji.
Jeśli aplikacja nie jest dostępna, odpowiadający jej przycisk nie jest wyświetlany.
Liczba sesji RDP jest różna i zwykle ograniczona do trzech na serwer. Jeśli wszystkie sesje RDP
są wykorzystane, przy próbie uruchomienia kolejnej sesji RDP wyświetlane jest powiadomienie
dotyczące licencji.
Strona startowa Origin Server przetwarza licencję platformy serwera i wyświetla:
• status licencji
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• błąd w przypadku niepowodzenia zapytania o licencję platformy serwera

Różnice pomiędzy komputerami klienckimi
Zrzuty ekranu i instrukcje przedstawione w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od tego, co widzi
dany użytkownik. Możliwe są niezliczone wariacje w zależności od zamówienia, wersji systemu
Windows, typu i wersji przeglądarki internetowej, konfiguracji serwera itp.

Otwieranie aplikacji za pomocą pliku RDP
UWAGA: Preferowany typ połączenia w przypadku Internet Explorer to ActiveX. W przypadku
pozostałych przeglądarek preferowany jest HTML5. Tryb RDP jest zalecany tylko, gdy te
możliwości są niedostępne.
Gdy wykorzystywany jest Internet Explorer ze skonfigurowanym elementem RDP ActiveX,
użytkownicy mogą uruchomić iPlan lub Brainlab Elements zdalnie, wybierając przycisk aplikacji
wyświetlony na stronie startowej Origin Server. Zdalne aplikacje są uruchamiane natychmiast z
wykorzystaniem tych samych danych uwierzytelniających, jakie zostały wykorzystane do
logowania.
Krok
1.

Wybrać żądaną aplikację.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Open/Save (Otwórz/Zapisz):

2.

Wybrać Open with (Otwórz za pomocą), a następnie OK. System Windows automatycznie wybierze program, za pomocą którego otwarta zostanie aplikacja.
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Krok
3.

Jeśli otworzy się okno dialogowe Remote Desktop Connection (Podłączanie pulpitu
zdalnego), sprawdzić, czy „Remote computer” (Komputer zdalny) jest poprawny (np.
yourcomputer.net).
4.

Wybrać Connect (Połącz).
Otworzy się wybrana aplikacja.
UWAGA: Zaznaczyć pola wyboru, aby zapewnić niezbędny dostęp do komputera zdalnego (np. w celu eksportowania planów).

5.

Otworzy się okno dialogowe Remote Desktop Connection Verification (Weryfikacja
podłączenia pulpitu zdalnego). Zweryfikować, czy połączenie ma zostać nawiązane.

6.

Wybrać OK. Otworzy się aplikacja.

Jeżeli użytkownik nie chce, aby to okno wyskakiwało – patrz zalecenia dotyczące ustawień
ActiveX.

Tryb pełnego ekranu

①

Rysunek 12
Aplikacje są automatycznie otwierane w trybie pełnego ekranu. Aby przenieść aplikację na inny
monitor, wcisnąć przycisk Restore Down (Przywróć w dół) ① na pasku połączenia, aby
wyświetlić aplikację w oknie przeglądarki.
Po przeniesieniu przeglądarki na inny monitor można przywrócić aplikację do wyświetlania w
trybie pełnego ekranu, wciskając kombinację klawiszy: Ctrl + Alt + Break.
UWAGA: Jest to możliwe tylko w przypadku połączeń ActiveX i RDP. Połączenia HTML5 są
otwierane bezpośrednio w przeglądarce i można je łatwo przenosić.

Session Roaming
Można wyświetlić tę samą sesję na różnych urządzeniach. W tym celu:
• Należy zalogować się do serwera na jednym komputerze (np. na zwykle używanym
komputerze) i pozostawić otwartą sesję (tj. nie wylogowywać się).
• Zalogować się do serwera na innym kliencie (np. iPadzie) przed upływem określonego czasu
(np. domyślnie 15 minut).
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Oryginalna sesja na pierwszym kliencie zostanie otwarta na nowym urządzeniu klienckim, w tym
samym widoku, wraz z wybranym pacjentem, otwartym zestawem danych i układem w
aplikacjach.
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3.4

Informacje o sesji zdalnej

Informacje ogólne
Zdalną sesję przez RDP w Origin Server można uruchomić, otwierając jedną z aplikacji na
portalu Origin Server. To gwarantuje poprawne ustawienia połączenia niezbędne dla
oprogramowania iPlan lub Brainlab Elements.
Podczas otwierania aplikacji z drugiego komputera klienckiego gdy w innym miejscu istnieje
aktywna sesja z tą samą aplikacją i użytkownikiem, wcześniejsza sesja zostaje rozłączona i
wyświetlona na nowym komputerze klienckim. Użytkownik pracujący na pierwszym komputerze
klienckim zostanie poinformowany o odłączeniu od portalu Origin Server.

Przed otwarciem aplikacji
Użytkownicy mogą jednocześnie otwierać wiele aplikacji. Jednak dla jednego użytkownika
możliwa jest tylko jedna sesja danej aplikacji.
Jeśli używane jest urządzenie bez klawiatury (np. tablet), a podczas planowania wymagane jest
wprowadzanie danych z klawiatury, należy uruchomić narzędzie Windows On-Screen Keyboard
(Klawiatura ekranowa systemu Windows) przed otworzeniem iPlan lub aplikacji do planowania.

Ostrzeżenie o zabezpieczeniach
Podczas otwierania sesji może pojawić się ostrzeżenie Remote Desktop Connection
(Podłączanie pulpitu zdalnego).
W zależności od ustawień zabezpieczeń ActiveX przeglądarki może pojawić się monit o
potwierdzenie podłączenia lokalnych dysków do komputera zdalnego.
UWAGA: Podłączanie lokalnych dysków do komputera zdalnego nie jest konieczne, jeśli plan
leczenia nie będzie eksportowany. W takim przypadku można odznaczyć odpowiednie
zaznaczenie w oknie dialogowym Remote Desktop Connection (Podłączanie pulpitu zdalnego).
UWAGA: Podczas połączenia HTML5 eksport jest możliwy tylko do folderu sieciowego/dysku,
który jest skonfigurowany na serwerze. Dyski na kliencie (dysk twardy, USB, dyski sieciowe) są
niedostępne.
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3.5

Optymalizacja wydajności

Optymalizacja wydajności
Wydajność można poprawić zachowując zasoby serwera i optymalizując ustawienia rejestru.

Zasoby serwera

①

②

Rysunek 13
Zalecaną metodą zamykania aplikacji jest użycie przycisku Exit w menu Brainlab Elements ① lub
iPlan ②.

Zasoby serwera i roaming

①

Rysunek 14
Jeśli użytkownik zamknie aplikację, klikając przycisk X ① w przeglądarce internetowej lub na
pasku łączności portalu Origin Server, sesja pozostanie aktywna i będzie nadal zużywać zasoby
serwera. Za pomocą tego samego loginu można później uzyskać dostęp do tej samej sesji (np. z
innego komputera klienckiego).
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To może być wygodne. Jednak aby unikać blokowania zasobów serwera, nie należy używać
przycisku X, chyba że użytkownik planuje niedługo kontynuować sesję. Zalecaną metodą
zamykania aplikacji jest opcja Exit Application lub Exit w menu Brainlab Elements lub iPlan.
Każda aplikacja ma ustawiony limit czasu. Aplikacja zostanie zamknięta po upływie limitu czasu,
jeśli sesja zostanie rozłączona.
UWAGA: Limit czasu jest opcjonalny i można go konfigurować. Aby uzyskać więcej informacji,
należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Optymalizacja ustawień rejestru sieci lokalnej intranet lub sieci internet
Aby zoptymalizować ustawienia wykorzystania sieci Intranet lub Internet, należy zainstalować
odpowiedni plik rejestru. To zwiększa szybkość pracy przez ograniczenie liczby dostępnych
kolorów i wykorzystanie domyślnego odstępu aktualizacji ruchu myszy.
Krok
1.
Wybrać Client Check.
Otworzy się Client Check.
2.

W opcji Resources wybrać i zainstalować odpowiedni plik rejestru:
• Optimized Settings for fast network connections (intranet)
• Optimized Settings for slow network connections (internet)

Ostrzeżenie o zabezpieczeniach ustawienia rejestru

Rysunek 15
Ustawienia rejestru nie są kluczowe dla bezpieczeństwa, ponieważ służą wyłącznie do regulacji
odpowiedzi na ruch myszy i dostępności kolorów.
UWAGA: Komunikaty ostrzegawcze dotyczące ustawień rejestru zależą od przeglądarki.
Użytkownik może zobaczyć okno inne niż przedstawiono tutaj.
Krok
Wybrać Save File, aby zainstalować plik rejestru.
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3.6

Udostępnianie sesji

Korzystanie z udostępniania sesji
Dzięki Session Sharing dwóch użytkowników Origin Server może dzielić sesję, co umożliwia
współpracę przy tworzeniu planu leczenia. Obaj użytkownicy mają pełny dostęp do wszystkich
funkcji oprogramowania.
UWAGA: Przed udostępnieniem sesji należy wziąć pod uwagę fakt, że obaj użytkownicy mają
dostęp do wszystkich funkcji oprogramowania w trakcie Session Sharing.

Sposób udostępniania sesji

Rysunek 16

Krok
1.
Wybrać Session Sharing na stronie startowej Origin Server.
Otwiera się okno dialogowe Session Sharing.
2.

Wybrać sesję, a następnie wybrać opcję Join Session.
Właściciel sesji otrzyma żądanie zdalnego sterowania.

3.

Aby zaakceptować udostępnianie sesji, właściciel sesji musi wybrać Yes.
Sesja zostanie otwarta. Obaj użytkownicy mogą jednocześnie korzystać z aplikacji i widzieć wszystkie kroki wykonywane przez drugiego użytkownika.
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UWAGA: Użytkownik-gość ma w pełni interaktywny dostęp do oprogramowania w systemie
docelowym w czasie, gdy sesja jest aktywna.

Sposób opuszczania sesji
Krok
Aby opuścić udostępnioną sesję, wybrać przycisk rozłączania po prawej
stronie na dole ekranu.
Aplikacja nie zostanie zamknięta, użytkownik tylko opuści udostępnioną
sesję.
UWAGA: Rozłączenie nie powoduje przerwania planowania lub wyświetlania sesji, a jedynie jej
udostępniania.
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3.7

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów związanych z Origin Server
Poniżej opisano typowe problemy, z jakimi mogą spotkać się użytkownicy Origin Server, oraz
informacje dotyczące ich rozwiązania.

Nieautoryzowany użytkownik

Rysunek 17
Jeśli to ostrzeżenie zostanie wyświetlone, dane uwierzytelniające użytkownika nie mają
autoryzacji do uzyskania dostępu do serwera.
Należy skontaktować się z administratorem usług IT, aby dodał użytkownika do grupy Active
Directory lub do bazy danych systemu Origin Server.

Konfigurowanie Firefox na potrzeby funkcji pojedynczego logowania
Krok
1.

W Firefox wejść w opcję about:config. Po wyświetleniu ostrzeżenia należy wybrać
przycisk, aby zaakceptować ryzyko.
2.

W polu wyszukiwania wpisać network.
Ustawić wartość example.net w:
• .negotiate-auth.delegation-uris
• .negotiate-auth.trusted-uris
• .automatic-ntlm.trusted-uris
Teraz wszystkie serwery w *.example.net są aktywne na potrzeby Windows Integrated
Authentication (zintegrowanego uwierzytelniania Windows).
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Wszystkie sesje w użyciu

Rysunek 18
Jeśli wyświetlone zostanie to ostrzeżenie, wszystkie sesje są używane jednocześnie. To oznacza,
że należy poczekać, aż użytkownik zamknie sesję. Można także skontaktować się z firmą Brainlab
w sprawie zwiększenia liczby jednocześnie uruchomionych sesji.

Wymagania nie są spełnione

Rysunek 19
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Jeśli wyświetlony zostanie ten ekran, oznacza to, że komputer nie spełnia minimalnych wymagań.
Należy wybrać Show the Client Check, aby zobaczyć, które wymagania nie są spełnione.

Ostrzeżenie o certyfikacie

Rysunek 20
Podczas uzyskiwania dostępu do adresu URL portalu Origin Server może pojawić się
ostrzeżenie o certyfikacie zabezpieczeń. Oznacza to, że używany certyfikat nie jest zaufany.
Opcje
Aby kontynuować, kliknąć Continue to this website (not recommended) (Kontynuuj przeglądanie tej witryny sieci Web (niezalecane)). Otworzy się Origin Server.
Alternatywnie można zainstalować lokalny certyfikat root na urządzeniu:
• Pobrać certyfikat
• Dwukrotnie kliknąć certyfikat, aby go zainstalować

Rozwiązywanie problemu z czarnym ekranem na Apple Mac/iPad
Jeśli po zalogowaniu do MacOS lub iOS użytkownik widzi tylko czarny/szary ekran, certyfikat z
podpisem własnym (szpitala) nie jest prawidłowo zainstalowany.
Krok
1.

Zalogować się na urządzenie jako administrator.

2.

Pobrać zaufane certyfikaty główne.
Alternatywnie można wysłać certyfikaty pocztą e-mail lub przechować je w chmurze.

3.

Wybrać pobrany plik i zainstalować go.

4.

Potwierdzić komunikat ostrzegawczy i wybrać opcję Install Now (Zainstaluj teraz).

5.

Wybrać Done (Gotowe), aby wyjść do ekranu Profile Installed (Zainstalowano profil).

6.

Aby włączyć zaufanie SSL dla certyfikatu, należy przejść do ścieżki: Settings (Ustawienia)
> General (Ogólne) > About (Informacje) > Certificate Trust Settings (Ustawienie zaufania
certyfikatów). Uruchomić opcję Full Trust for Installed Root Certificates (Pełne zaufanie do zainstalowanych certyfikatów głównych).

Powiązane tematy
7.5 Określanie certyfikatów jako zaufanych na klientach na str. 72
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DODATKOWE FUNKCJE

4.1

Stosowanie z urządzeniami typu tablet

Stosowanie Origin Server z urządzeniami typu tablet
Portal Origin Server umożliwia łączność na tablecie w oparciu o standard HTML5. Przeglądarka
wykorzystywana na tablecie musi spełniać ten standard, aby możliwe było nawiązanie połączenia.
Należy połączyć się z portalem Origin Server za pomocą przeglądarki zainstalowanej na
tablecie.
UWAGA: Tablety powinny być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy
wykorzystywać ich do celów planowania diagnostyki.

Kompatybilność
Origin Server jest kompatybilny z:
• przeglądarkami kompatybilnymi z HTML5
• systemem iPad iOS 7.0 lub nowszym
UWAGA: Aby móc korzystać z portalu w trybie pełnoekranowym na tablecie iPad, zaleca się
użycie przeglądarki Safari.
UWAGA: Po publikacji niniejszej instrukcji obsługi dostępne mogą stać się inne zgodne wersje. W
przypadku pytań dotyczących zgodności proszę kontaktować się z pomocą techniczną firmy
Brainlab.

Zalecenia dotyczące tabletów
Jeśli Origin Server jest używany na tablecie, zaleca się:
• Wykorzystywanie przeglądarki z opcją wyświetlania pełnoekranowego
• Zapoznanie się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta

Sterowanie dotykowe na urządzeniach iPad
Oprogramowanie Brainlab Elements uruchomione na urządzeniu iPad nie obsługuje gestów
wykorzystujących wiele palców. Dlatego aby powiększyć obrazy, należy użyć przycisku
powiększenia, a następnie przesunąć palec w górę lub w dół.
Trzeba dotykać ekranu przez około 1–2 sekundy, zanim gesty dotykowe zostaną przesłane do
aplikacji (np. wybrać dotykanie, dotykać ekranu przez mniej więcej 1–2 sekundy, następnie
przewijać).
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Instalowanie skrótów na urządzeniu iPad

②

③

④

①

Rysunek 21
Aby optymalizować wyświetlanie, firma Brainlab zaleca przeglądanie portalu Origin Server w
trybie pełnego ekranu.
Należy dodać URL serwera do Home Screen, aby mieć pewność, że portal Origin Server
otworzy się za każdym razem w trybie pełnego ekranu.
Krok
1.

Otworzyć przeglądarkę Safari i wprowadzić adres URL serwera.

2.

Wylogować się, aby wyświetlić stronę LOGIN.

3.
Wybrać ②, aby otworzyć okno dialogowe.

4.

Wybrać ikonę Add to Home Screen (Dodaj do ekranu głównego) ①.
Zostanie otwarte okno dialogowe Add to Home (Dodaj do ekranu głównego).

5.

W oknie dialogowym wybrać Add (Dodaj) ③.
Ikona zostanie dodana do Home Screen ④.

Uzyskiwanie dostępu do portalu Origin Server z ekranu głównego
Krok

Uruchomić oprogramowanie Origin Server, wybierając utworzoną ikonę z
poziomu Home Screen.
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Uruchamianie iPlan
Podczas przeglądania portalu Origin Server zaleca się stosowanie przeglądarki zdolnej do pracy
w trybie pełnoekranowym.

①
Rysunek 22

Krok
Przełączać pomiędzy ekranem pełnym a standardowym, używając ikon na ekranie ①.
UWAGA: Funkcja dokładnego wyświetlania w zależy od przeglądarki, a wybrana aplikacja może
nie zawsze pasować dokładnie do wielkości ekranu.
UWAGA: Podczas planowania operacji nie wolno przechodzić wstecz i do przodu w przeglądarce.
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Dostęp z klawiatury

Rysunek 23

Krok
Aby otworzyć klawiaturę dotykową, należy dotknąć trzema palcami dolnej części ekranu dotykowego.

Uruchamianie Brainlab Elements na urządzeniu iPad

①

②
Rysunek 24

Krok
1.
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Aby uruchomić, wybrać Brainlab Elements.
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Krok
Oprogramowanie otworzy się automatycznie.
2.

Ekran startowy jest większy niż fizyczny ekran urządzenia iPad ①. Po uruchomieniu oprogramowania Brainlab Element należy szczypnąć palcami, aby pomniejszyć widok aplikacji w celu dopasowania jej do ekranu urządzenia iPad ②.
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4.2

Przenoszenie i eksport danych

Przenoszenie danych
Użyć iPlan lub Brainlab Elements, żeby zaimportować dane z formatu DICOM.
Należy zdefiniować tyle archiwów docelowych, ile jest koniecznych, i przypisać im różne
lokalizacje w folderze pacjenta.
UWAGA: Tylko użytkownicy z prawami administracyjnymi mogą modyfikować archiwa PatXfer.
Zmiany w ustawieniach PatXfer wprowadzane przez zwykłych użytkowników nie są zapisywane
po wylogowaniu.

Eksport danych
Za pomocą oprogramowania iPlan lub Brainlab Elements użytkownicy mogą zdefiniować
lokalizację do eksportu, a następnie wyeksportować plan leczenia do urządzenia
magazynującego (np. dysk USB) lub na dysk twardy komputera klienckiego.
• Przynajmniej jedna lokalizacja do eksportu musi być zdefiniowana na platformie docelowej (np.
Curve, Kick, Buzz).
• W przypadku połączenia HTML5 nie można eksportować planów leczenia do napędu USB na
urządzeniu klienckim. Aktualny tryb można zweryfikować w opcji Client Check. Dysków USB
można używać jedynie gdy stosowany jest plik RDP lub tryb ActiveX.
• Podczas eksportu danych na komputer kliencki należy się upewnić, że pola wyboru w oknie
Remote Desktop Connection (Podłączanie pulpitu zdalnego), które pojawią się podczas
otwierania aplikacji, są zaznaczone.
UWAGA: Podczas połączenia HTML5-RDP eksport jest możliwy tylko do folderu/dysku
sieciowego, który jest skonfigurowany na serwerze. Dyski na kliencie (dysk twardy, USB, dyski
sieciowe) są niedostępne przez HTML5. Jest to możliwe tylko w trybie RDP lub ActiveX. Należy
sprawdzić, który tryb jest aktywny, w opcji Client Check.

Napędy USB
Dyski USB podłączone do urządzenia klienckiego są dostępne z poziomu serwera wyłącznie
wtedy, gdy zostaną wprowadzone przed nawiązaniem zdalnego połączenia z serwerem.

Eksportowanie planu
Krok
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1.

Wprowadzić napęd do przechowywania do komputera klienckiego.

2.

Otworzyć iPlan lub żądany Brainlab Element z ekranu startowego.

3.

Wykonać żądane zadanie.

4.

Wybrać Save and Export w iPlan Navigator oprogramowania do planowania.

5.

Wybrać żądaną lokalizację Export Location z listy w oknie dialogowym Export.
UWAGA: Jeśli lokalizacje eksportowe danego komputera nie są wymienione na liście, należy skontaktować się z administratorem serwera, aby zezwolił danemu komputerowi na
eksportowanie planów leczenia.

6.

Po zakończeniu eksportu wyjąć urządzenie magazynujące z komputera klienckiego, wykorzystując funkcję systemu Windows Safely Remove Hardware (Bezpieczne usuwanie
sprzętu).
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5

ADMINISTROWANIE
PORTALEM ORIGIN
SERVER

5.1

Server Desktop (Pulpit serwera)

Funkcje i dostęp
Dzięki funkcji Server Desktop (pulpit serwera) administrator może uzyskać zdalny dostęp do
pulpitu serwera, z możliwością wykorzystania wszystkich funkcji.
UWAGA: Zadania administratora nie mogą być przeprowadzone z poziomu urządzeń iOS lub
Mac.

Dostęp szyfrowany
Portal Origin Server umożliwia komunikację za pomocą protokołu HTTPS. Dzięki temu możliwe
jest zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa i tym samym łatwiejsza jest konfiguracja
zapory ogniowej (zwykle niekonieczna) przy łączeniu się za pomocą sieci Internet.
Jeśli komputer kliencki wykorzystuje osobiste oprogramowanie zapory ogniowej, połączenie z
Origin Server (np. nazwa lub adres IP serwera) musi zostać dodane do listy dozwolonych
połączeń.

Dostęp do okna pulpitu serwera
Krok
1.

Otworzyć Session Manager.

2.

Wybrać serwer, klikając jego nazwę.
Na ekranie otworzy się zdalny pulpit serwera.
UWAGA: Jeśli dotyczy, wybrać żądany serwer z listy, która zostanie wyświetlona.
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5.2

Zarządzanie użytkownikami

Okno dialogowe Computer Management (Zarządzanie komputerem)

Rysunek 25
Istnieje możliwość dodawania i usuwania użytkowników z uprawnieniami do wykorzystywania
pewnych funkcji portalu Origin Server za pomocą okna dialogowego Computer Management
(Zarządzanie komputerem).

Dodawanie użytkownika lokalnego
Krok
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1.

Wybrać Server Desktop.

2.

Otworzyć okno dialogowe Computer Management (Zarządzanie komputerem):
• Wybrać Control panel (Panel sterowania) w menu Start
• Wybrać Administrative tools (Narzędzia administracyjne)
• Wybrać Computer Management (Zarządzanie komputerem)

3.

W lewym panelu rozwinąć gałąź Local Users and Groups (Użytkownicy i grupy lokalne)
i kliknąć Users (Użytkownicy).
UWAGA: Jeśli użytkownik pracuje z serwerem w domenie Windows, należy przejść do
kroku 7.

4.

W górnym menu kliknąć Action (Akcja) i wybrać New user (Nowy użytkownik).

5.

Wprowadzić nazwę użytkownika, opis i hasło.

6.

W lewym panelu rozwinąć gałąź Users and Groups (Użytkownicy i grupy) i kliknąć
Groups (Grupy).

7.

W prawym panelu kliknąć dwukrotnie na grupę, do której użytkownik ma być dodany.
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Krok
Na przykład wybrać:
• BL_OriginAdministrators
• BL_OriginUsers
• Remote Desktop Users (Użytkownicy pulpitu zdalnego)
• BL_All
UWAGA: Nie wszyscy użytkownicy mają uprawnienia administracyjne. Zwykli użytkownicy powinni mieć wyłącznie dostęp do aplikacji iPlan i prawo do zapisu w folderach pacjentów.
8.

Wybrać Add (Dodaj) i wprowadzić wszystkich użytkowników, którzy będą mieli odpowiednie prawa grupy.

9.

Wybrać OK, aby potwierdzić wybór.
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Grupy domeny

5.3

Grupy domeny

Grupy domeny
Jeśli portal Origin Server znajduje się w domenie Windows, zarządzanie użytkownikami należy
wykonywać w usłudze Active Directory.
W większości przypadków takiej integracji portalu Origin Server w lokalnych grupach Origin
Server są zmapowane następujące grupy domeny:
Grupa lokalna

Odpowiadająca jej grupa domeny

BL_OriginAdministrators

Hospital Origin Admin Group

BL_OriginUsers

Hospital Origin Users Group

Remote Desktop Users
(Użytkownicy pulpitu zdalnego)

Wszystkie grupy domeny Origin Server są mapowane na lokalnej
grupie Remote Desktop Users (Użytkownicy pulpitu zdalnego)

Autoryzacja użytkownika domeny
Krok
1.

Otworzyć Active Directory Users and Computers (Użytkownicy i komputery usługi Active Directory) (np. na kontrolerze domeny).

2.

Wybrać Users (Użytkownicy) i kliknąć prawym przyciskiem myszy użytkownika, który ma
zostać autoryzowany.

3.

Otworzyć User Properties (Właściwości użytkownika), a następnie kliknąć zakładkę
Member of (Członek).

4.

Kliknąć przycisk Add... (Dodaj...) i wybrać grupy użytkowników Origin Server, do których
dany użytkownik ma mieć odpowiednie prawa grupy.

5.

Wybrać OK, aby potwierdzić wybór.

Usuwanie użytkownika
Krok
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1.

W prawym panelu okna dialogowego Computer Management (Zarządzanie komputerem) kliknąć dwukrotnie odpowiednią grupę.

2.

Wybrać użytkownika i kliknąć Remove (Usuń).

3.

Wybrać OK, aby potwierdzić wybór.
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5.4

Menedżer sesji

Korzystanie z menedżera sesji

Rysunek 26
Session Manager wyświetla listę wszystkich użytkowników aktualnie zalogowanych do systemu.
Administrator może w razie potrzeby zakończyć jedną z tych sesji użytkowników (np. jeśli sesja
nie odpowiada).

Równoważenie obciążenia
Gdy wykorzystywany jest więcej niż jeden serwer, oprogramowanie Origin Server automatycznie
optymalizuje wydajność przez tak zwane równoważenie obciążenia. Priorytet serwera definiuje się
w ustawieniach portalu Origin Server.
Zaleca się stosowanie identycznych konfiguracji sprzętowych i programowych dla wszystkich
serwerów, aby optymalizować równoważenie obciążenia.
Aby dostroić wydajność systemu, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Sposób kończenia sesji
Krok
1.
Wybrać ikonę Session Manager z ekranu startowego.
Otworzy się okno dialogowe Session Manager.
2.

Wybrać sesję, która ma zostać zamknięta, i kliknąć Terminate.
Okno dialogowe Session Manager zostanie zamknięte.

UWAGA: Funkcji Terminate należy używać wyłącznie w wyjątkowych przypadkach (np. gdy
aplikacja nie odpowiada i musi być uruchomiona ponownie).
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5.5

Konfiguracja sprawdzania odwołań

Unikanie opóźnień podczas połączenia
Jeśli komputer kliencki nie jest podłączony do internetu, a dział IT szpitala nie skonfigurował
serwera odwołań, podczas łączenia z portalem Origin Server mogą występować opóźnienia.
Dzieje się tak, ponieważ komputer kliencki usiłuje zatwierdzić certyfikat SSL wystawcy i listę
odwołań. Sprawdzenie odwołań nie udaje się i wygasa bez połączenia internetowego, co
wywołuje opóźnienie około 15–20 sekund.
Aby uniknąć tego opóźnienia, należy wyłączyć sprawdzanie odwołań na komputerze klienckim.

Wyłączanie sprawdzania odwołań

①

Rysunek 27
Windows ma zasady grup lokalnych związane z wyłączaniem sprawdzania odwołań.
Krok
1.

Z menu Start systemu Windows wybrać polecenie Run... (Uruchom)... i wpisać
gpedit.msc.
Zostanie otwarte okno dialogowe Group Policy (Zasady grupy).
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2.

W Local Computer Policy (Lokalne zasady komputera) wybrać Windows Settings (Ustawienia systemu Windows), a następnie Security Settings (Ustawienia zabezpieczeń).

3.

Kliknąć Public Key Policies (Zasady kluczy publicznych), a następnie otworzyć Certificate Path Validation (Sprawdzanie poprawności ścieżki certyfikatu).
Otworzy się okno dialogowe Certificate Path Validation Settings Properties (Właściwości ustawień sprawdzania poprawności ścieżki certyfikatu).

4.

W zakładce Network Retrieval (Pobieranie z sieci) usunąć zaznaczenie pola wyboru Automatically update certificates in the Microsoft Root Certificate Program (Automatycznie aktualizuj certyfikaty w programie certyfikatów głównych firmy Microsoft) ①.

5.

Wybrać OK.
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5.6

Konfiguracja przeglądarki

Połączenia zaufane

Rysunek 28
Wszystkie przeglądarki internetowe mają funkcję weryfikacji certyfikatu zabezpieczeń przed
uzyskaniem dostępu do serwera zdalnego. Jeżeli ten komunikat jest wyświetlany, może to
wynikać z następujących przyczyn:
• upłynął okres ważności certyfikatu. Należy odnowić certyfikat
• dostęp do serwera w przeglądarce internetowej został uzyskany za pomocą nazwy skróconej
zamiast w pełni kwalifikowanej nazwy domeny (FQDN)
• certyfikat został utworzony za pomocą nieaktualnego algorytmu skrótu (powinien być to
przynajmniej SHA-2), więc należy odnowić certyfikat
• używany jest certyfikat (np. z podpisem własnym lub z własnego urzędu certyfikacji), który nie
jest określony jako zaufany na kliencie

Dodawanie wyjątku bezpieczeństwa w przeglądarce
Aby zignorować ostrzeżenie o bezpiecznym połączeniu i kontynuować, należy dodać wyjątek
zabezpieczeń w przeglądarce internetowej. Jeżeli Active Connection Mode to RDP lub ActiveX,
można kontynuować w opisany niżej sposób.
Krok
1.

Sprawdzić poprawność serwera zdalnego.

2.

Wybrać I understand the Risks (Rozumiem zagrożenie).

3.

Wybrać Add Exception (Dodaj wyjątek).

4.

Zaznaczyć Permanently store this exception (Trwale zachowaj ten wyjątek).

5.

Wybrać Confirm Security Exception (Potwierdź wyjątek bezpieczeństwa).

Jeżeli Active Connection Mode to HTML5, należy dodać dwa wyjątki zabezpieczeń.
• Pierwszy wyjątek opisano powyżej.
• Drugi wyjątek należy dodać na porcie 8080.
W tym celu należy uzyskać dostęp do strony, wykorzystując następujący adres URL:
https://<nazwaserwera>:8080

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 Origin Server Wer. 3.1

55

Konfiguracja przeglądarki

Należy jednorazowo potwierdzić wyjątek zabezpieczeń.
Po zaakceptowaniu zostanie wyświetlone okno dialogowe błędu i nastąpi przekierowanie do
portalu. Od tego momentu można pracować normalnie.
UWAGA: Aby zmienić konfigurację certyfikatu lub uzyskać więcej informacji, należy skontaktować
się z administratorem sieci.

Tworzenie skrótów pulpitowych

①

②
③

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

④

iPlanRT

Rysunek 29
Można pominąć stronę startową aplikacji i uruchamiać aplikacje bezpośrednio z pulpitu serwera,
tworząc ikony.
Krok
1.

Prawym przyciskiem myszy kliknąć pulpit i wybrać New (Nowy).
Zostanie wyświetlone rozszerzone okno dialogowe.

2.

Wybrać Shortcut (Skrót) z tego okna dialogowego.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Create shortcut (Utwórz skrót).

3.

Dodać/skopiować pełną lokalizację serwera.
(np. http://nazwaserwera/Appportal/Login.aspx?apptype=iPlanRT)

4.

Wybrać Next (Dalej).
UWAGA: Nazwa po parametrze „apptype=” musi być taka sama jak określona w pliku ustawień settings.xml.
UWAGA: Dokładna ścieżka serwera lub lokalizacja może być różna, w zależności od wymagań. W razie wątpliwości należy skontaktować się z działem IT.
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5.

Dodać nazwę skrótu.
(np. iPlanRT)
UWAGA: Nazwa musi odpowiadać nazwie aplikacji użytej w pliku settings.xml.

6.

Wybrać Finish (Zakończ).
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Krok
Na pulpicie utworzona zostanie ikona.
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5.7

Lokalizacje do eksportu

Definiowanie katalogów do eksportu
Katalogi do eksportu można udostępniać w sieci, aby były dostępne z innych stacji roboczych lub
platform do planowania (np. Buzz, Curve lub Kick).
Poniższe instrukcje wykorzystują katalog do eksportu jako przykładowe dane pacjenta na
platformie Origin Server. Jeżeli wykorzystywany jest serwer plików lub jeżeli katalog do eksportu
znajduje się w innej lokalizacji, należy odpowiednio dostosować ścieżkę.
Domyślna lokalizacja danych pacjenta to F:\PatientsData\.
W zależności od typu eksportu katalog docelowy jest poniżej katalogu z danymi pacjenta (np. F:
\PatientsData\Navigation).
Aby wykonać eksport za pomocą iPlan, przynajmniej jedna lokalizacja do eksportu musi być
zdefiniowana na platformie docelowej (np. Curve). Można to zrobić, uruchamiając iPlan i
definiując nowy węzeł do eksportu w oprogramowaniu do planowania na etapie eksportowania.
Należy utworzyć jeden folder do eksportu dla każdej platformy docelowej.
UWAGA: Jeśli RDP jest wykorzystywany przez ActiveX lub plik RDP, napęd do przechowywania
należy wprowadzić do komputera klienckiego przed otworzeniem iPlan lub aplikacji Brainlab
Elements.

Udostępnianie katalogów do eksportu

SERVERNAME\Navigation

Rysunek 30

Krok
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1.

Otworzyć właściwości katalogu.

2.

Wybrać Advanced Sharing (Udostępnianie zaawansowane).
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Krok
Udostępnianie można także wykonać na wyższym poziomie katalogów.
3.

Należy ustawić pozwolenie na udostępnianie dla katalogu udostępnianego.
Przypisać do folderu uprawnienia read only (tylko do odczytu).
Pełne uprawnienia kontrolne należy przypisywać do folderu udostępnianego wyłącznie
wtedy, gdy jest to konieczne.

UWAGA: Generalnie dostęp do folderu udostępnianego można uzyskać z innych komputerów w
sieci, używając ścieżki UNC: \\NazwaSerwera\NazwaShare.
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5.8

iHelp (Zdalna pomoc techniczna)

Użycie narzędzia iHelp
Na życzenie serwer Origin Server może być wyposażony w zdalny dostęp do pomocy
technicznej firmy Brainlab. Zdalny dostęp można uruchomić, klikając opcję Start iHelp w menu
Start systemu Windows.
UWAGA: Aby skorzystać z funkcji iHelp, należy skontaktować się z pomocą techniczną Brainlab.
iHelp musi zostać indywidualnie skonfigurowana dla systemu użytkownika.

Menu Start

Gdy opcja iHelp zostanie aktywowana, w menu Start systemu Windows pojawią się odpowiednie ikony ①.
Wówczas pomoc techniczna Brainlab może uzyskać zdalny
dostęp do Origin Server (np. w celu przeprowadzenia diagnostyki).
UWAGA: Aby wyłączyć zdalny dostęp, należy kliknąć opcję
Stop iHelp w menu Start systemu Windows.

①

Jak działa zdalna pomoc techniczna iHelp
Oprogramowanie iHelp zainstalowane w portalu Origin Server wysyła sygnał do serwera iHelp
przez port 443 lub 17002. Oba te porty to połączenia wychodzące, przy czym port 17002 jest
szybszy. Przy każdym sygnale ping w portalu Origin Server podejmowana jest próba utworzenia
tunelu SSL.
• Aby uzyskać dostęp do portalu Origin Server, pomoc techniczna firmy Brainlab łączy się
najpierw z serwerem iHelp za pomocą tunelu SSL.
• Serwer iHelp łączy dwa tunele i pomoc techniczna firmy Brainlab może uzyskać dostęp do
konkretnego portalu Origin Server.

Wymagania instalacyjne
Nie ma konieczności wprowadzania zmian w ustawieniach zapory (chyba że pomoc techniczna
firmy Brainlab ma uzyskać szybsze połączenie z portalem Origin Server).
• Jeżeli zapora użytkownika pozwala już na połączenie z internetem z sieci użytkownika, funkcja
iHelp może udzielać zdalnego wsparcia.
• Aby upewnić się, że pomoc techniczna Brainlab ma dostęp, należy uruchomić iHelp na portalu
Origin Server.
• Żadne dane pacjentów nie są przenoszone.
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z iHelp.support@brainlab.com.
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KONFIGURACJA IHE

6.1

Tworzenie łącza IHE

Informacje o IHE
IHE zapewnia standard umożliwiający przesyłanie informacji w służbie zdrowia. Łącze IHE może
zostać wykorzystane do uzyskania danych pacjenta.
Przed skonfigurowaniem łącza IHE należy przeczytać standard IHE: http://www.ihe.net/
uploadedFiles/Documents/Radiology/IHE_RAD_Suppl_IID.pdf
UWAGA: W przypadku łączenia z systemem przez łącze IHE wyświetlane są wyłącznie dane
wyznaczonego pacjenta. Nie można wyszukać innych pacjentów.

Składnia łącza
Łącze ma następującą strukturę:
https://<lokalizacja>/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&AnyParameter=AnyValue& AnyParameter=AnyValue&…
Wartość

Uwagi

https://<lokalizacja>

Serwer IHE, z którym nawiązywane jest połączenie

IHEInvokeImageDisplay

Wielkość liter ma znaczenie

requestType

Wielkość liter ma znaczenie. Możliwe wartości:
• PATIENT (pacjent)
• STUDY (badanie)

AnyParameter=AnyValue

Parametry dostępne dla każdego typu ujęto w
wykazie poniżej

Na przykład:
https://thisnode.brainlab.com/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=PATIENT&patientID=033
Jeśli badanie/pacjent nie zostanie znalezione(-y) lub nie istnieje w PACS, wyświetlony zostanie
błąd 404 Not Found.

Wiele parametrów
Aby wyszukać wiele wartości jednego parametru (np. różne StudyUID), można wykorzystać
następujące opcje:
• domyślna metoda standardu IHE z wykorzystaniem przecinka do oddzielenia wyszukiwanych
wartości lub
• powtórzenie par parametr-wartość oddzielonych znakiem &.
Poniższy przykład pokazuje, jak użyć każdej z tych metod:
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,...

Parametry, gdy Request Type = PATIENT
Ta tabela opisuje parametry dla typu zapytania PATIENT w łączu IHE obsługiwanym przez Origin
Server. Ta tabela to częściowe odniesienie do tabeli 4.106.4.1.2-1 w standardzie IHE.
Parametr

REQ

Opis

Uwagi

R

Identyfikuje podmiot badań
będących obiektem zapytania.
Wartość powinna zawierać
identyfikator przypisania upoważnienia.

Powinna być sformatowana
jako typ danych HL7® CX
zgodnie z wymaganiami określonymi dla transakcji Patient Identity Feed (patrz ITI
TF-2a: 3.8.4.1.2.3).

patientName

O

Ułatwia identyfikację podmiotu
badań będących obiektem zaPowinien być zakodowany w
pytania, w przypadku gdy
formacie DICOM PN.
identyfikator patientID jest nierozpoznany.

lowerDateTime

O

Służy do ograniczenia najwcześniejszej daty/godziny
badania.

Powinien być zakodowany w
podstawowym formacie XML
dateTime.

upperDateTime

O

Służy do ograniczenia najpóźniejszej daty/godziny badania.

Powinien być zakodowany w
podstawowym formacie XML
dateTime.

O

Pominięcie tego parametru
Liczba najnowszych badań,
oznacza, że serwer zdecyktóre zostaną uwzględnione w
duje, ile wyników zostanie
odpowiedzi.
zwróconych.

O

Ten atrybut identyfikuje jedną
lub więcej z technik będących
obiektem zapytania, w wartościach DICOM Modality oddzielonych przecinkami.

PatientID

mostRecentResults

modalitiesInStudy

Wybiera dowolne badanie
zawierające serię z dowolną
z określonych wartości technik.

Parametry, gdy Request Type = STUDY
Ta tabela opisuje parametry dla typu zapytania STUDY w łączu IHE obsługiwanym przez Origin
Server. Ta tabela to częściowe odniesienie do tabeli 4.106.4.1.2-2 w standardzie IHE.
Parametr

REQ

Opis

studyUID

C

Identyfikuje jedno badanie DIPowinien zawierać listę warCOM będące obiektem zapyta- tości Study Instance UID odnia lub większą ich liczbę
dzielonych przecinkami.

C

Powinien zawierać listę wartości Accession Number oddzielonych przecinkami. WyIdentyfikuje jedno badanie DICOM będące obiektem zapyta- magane, jeśli studyUID nie
jest podane. W przeciwnym
nia lub większą ich liczbę.
wypadku nie należy podawać tego parametru.

accessionNumber

Uwagi

UWAGA: Standard IHE obsługuje dwa dodatkowe parametry (diagnosticQuality, keyImagesOnly),
ale nie obsługuje ich Origin Server.
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Parametry, gdy Request Type = ViewerType
Można zdefiniować domyślną aplikację uruchamianą dla określonego pacjenta. Zależy od
dostępnych aplikacji zainstalowanych na serwerze i od specyficznej dla klienta konfiguracji
scenariusza integracji.
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.
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7

TWORZENIE NOWEGO
CERTYFIKATU SSL

7.1

Informacje o certyfikatach SSL

Informacje ogólne
W tym rozdziale opisano tworzenie i instalowanie nowego certyfikatu SSL na potrzeby portalu
Origin Server.
Istnieje możliwość instalowania różnych typów certyfikatów w zależności od tego, w jaki sposób
serwer jest używany. Niżej opisane strategie są odpowiednie, aby stworzyć certyfikat SSL dla
Origin Server:
• Certyfikat z oficjalnego urzędu certyfikacji, takiego jak GlobalSign, Thawte, Comodo,
EssentialSSL, Symantec, DigiCert lub LetsEncrypt (prawdopodobnie odpłatnie)
• Certyfikat z podpisem własnym
• Własny urząd certyfikacji SSL

Uzyskiwanie certyfikatu z oficjalnego SSL Certification Authority (urzędu certyfikacji SSL)
Pozyskanie certyfikatu z oficjalnego urzędu certyfikacji ma tę zaletę, że konfigurację trzeba
przeprowadzić tylko na serwerze.
Na klientach większość oficjalnych urzędów certyfikacji jest rozpoznawana automatycznie jako
zaufana (aktualizacje za pośrednictwem usługi aktualizacji systemu operacyjnego). Takiego
rodzaju certyfikat jest preferowany, ponieważ zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa
i zaufania, w szczególności jeżeli serwer łączy się z sieciami publicznymi lub z internetem.
Procedura uzyskiwania certyfikatu z urzędu certyfikacji obejmuje kilka etapów, w trakcie których
osoba wysyłająca zgłoszenie o przyznanie certyfikatu musi potwierdzić swoje uprawnienia do
konkretnej domeny.

Używanie certyfikatu z podpisem własnym
Mimo że certyfikat podpisany przez oficjalny urząd certyfikacji jest preferowany, ponieważ
zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa i zaufania, w niektórych sytuacjach może być
konieczne użycie certyfikatu z podpisem własnym. Takiego certyfikatu można np. używać, jeżeli
serwer lub komputer kliencki nie mają połączenia internetowego.
Wadą tego rozwiązania jest to, że niektóre urządzenia lub przeglądarki, np. Apple iPad, nie
zezwalają na nawiązywanie połączeń z komputerami zdalnymi w przypadku korzystania
z certyfikatów SSL z podpisem własnym. W takim przypadku należy użyć certyfikatu z własnego
urzędu certyfikacji SSL lub certyfikatu SSL podpisanego przez oficjalny urząd certyfikacji.

Używanie własnego SSL Certification Authority (urzędu certyfikacji SSL)
W wielu sieciach dostępne są administrowane we własnym zakresie urzędy certyfikacji SSL do
stosowania w intranecie. Wiele z tych urzędów certyfikacji jest zwykle tworzonych
z wykorzystaniem Active Directory Certificate Services (Usługi certyfikatów Active Directory) lub
oprogramowania OpenSSL.
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Własny urząd certyfikacji SSL można utworzyć bez żadnych kosztów. Jednak wysiłek, czas i
wiedza wymagane do konfiguracji są wyższe na początku (konfiguracja pierwszej aplikacji) niż
w przypadku certyfikatów z podpisem własnym.
Zaletą jest jednak to, że główny certyfikat urzędu certyfikacji należy zainstalować tylko podczas
konfiguracji pierwszej aplikacji intranetowej. Przy kolejnych certyfikatach SSL konfiguracja po
stronie klientów jest zbędna, ponieważ są już określane jako zaufane dzięki zainstalowanemu
certyfikatowi głównemu.
Certyfikat SSL oraz certyfikat główny można rozpowszechniać automatycznie na komputerach za
pośrednictwem Active Directory Services (Usługi Active Directory) (używając funkcji Group
Policies (Zasad grupowe) lub skryptów).

Okres ważności certyfikatów SSL
Certyfikaty SSL mają okres ważności. Monitorowanie dat ważności certyfikatów jest obowiązkiem
administratora serwera Origin Server.
W przypadku oficjalnych certyfikatów SSL urząd certyfikacji zwykle wysyła przypomnienia na
zarejestrowany adres e-mail na trzy miesiące przed wygaśnięciem certyfikatu. Natomiast
w przypadku certyfikatów z podpisem własnym lub własnego urzędu certyfikacji SSL należy
zdefiniować przypomnienie o terminie, które zostanie wysłane przed upływem daty ważności.

Macierz decyzyjna wyboru odpowiedniego rodzaju certyfikatu
Cechy/ograniczenia

Certyfikat z podpisem własnym

Własny urząd
certyfikacji SSL

Oficjalny urząd
certyfikacji

Nakłady pracy Nakłady pra- Koszt
na utworzenie cy na rozpowszechnianie

• Certyfikat trzeba konfigurować na klientach
Niskie
• Nie jest odpowiedni
do pracy na iPadach
Urząd certyfikacji należy skonfigurować na
klientach przy pierwszym certyfikacie

Wysokie

• Podczas zamawiania
należy zweryfikować
swoje uprawnienia
Średnie
• Wymagane połączenie internetowe

Średnie

Brak

Niskie

Brak

Niskie (tylko
na serwerze)

W zależności od
okresu ważności
i dostawcy około
20–180 euro
rocznie

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z pomocą techniczną firmy Brainlab.
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7.2

Uzyskiwanie certyfikatu z oficjalnego urzędu
certyfikacji

Informacje ogólne
Oficjalny urząd certyfikacji oferuje usługi tworzenia i podpisywania certyfikatu. W zależności od
urzędu certyfikacji i typu certyfikatu procedura może składać się z różnych etapów.
Poniżej opisano typowy proces od wyboru certyfikatu po jego instalację.
Wymagane etapy

Proces

Wybrać certyfikat

• Wybrać odpowiedni certyfikat (np. standardowy lub obejmujący poddomeny)
• Określić sposób weryfikacji upoważnienia (np. weryfikacja domeny,
weryfikacja organizacji lub autoryzacja rozszerzona)
• Wskazać okres ważności

Wypełnić zamówienie

• Wypełnić Certificate Signing Requests (Zgłoszenie podpisania certyfikatu) (CSR): w tym cyfrowym zgłoszeniu należy określić cechy klienta
(np. w pełni kwalifikowana nazwa serwera w domenie, imię i nazwisko
osoby kontaktowej, adres e-mail)
• Zgłoszenie CSR można utworzyć bezpośrednio w portalu Origin Server, a także bezpośrednio w urzędzie certyfikacji (automatyczne zgłoszenie CSR)

Weryfikacja autoryzacji

• Dostawcy mogą mieć wdrożone różne mechanizmy weryfikacji, czy
osoba wysyłająca zgłoszenie jest uprawniona do uzyskania certyfikatu dla danej domeny
• Najczęściej używanym sposobem jest weryfikacja domeny, która polega na wysłaniu wiadomości e-mail z łączem na adres poczmistrza
w odpowiedniej domenie

Płatność

Pobrać certyfikat

W zależności od dostawy, podejścia i okresu ważności mogą być naliczane różne opłaty
• Certyfikat należy pobrać z urzędu certyfikacji za pośrednictwem zabezpieczonego połączenia internetowego
• Zwykle certyfikat jest szyfrowany hasłem, które można dowolnie przydzielić w zgłoszeniu o utworzenie certyfikatu

Zainstalować certyfikat Po pobraniu certyfikat można zainstalować w portalu Origin Server

Prawidłowe/zalecane certyfikaty na potrzeby portalu Origin Server
Możliwe jest używanie wszystkich certyfikatów typu TLS/SSL. Te certyfikaty są zwykle używane
do zabezpieczania serwerów WWW.
Portal Origin Server obsługuje też certyfikaty SSL obejmujące poddomeny, których można
używać do ochrony kilku serwerów, poddomen, a nawet całej domeny.
Zaleca się używanie wyłącznie certyfikatów utworzonych przy użyciu algorytmów SHA-2 oraz
kluczy o długości minimum 2048 bitów.

Dodatkowe informacje o tworzeniu i podpisywaniu certyfikatów
Firmy obsługujące oficjalne urzędy certyfikacji udostępniają informacje techniczne w swoich
witrynach:
• 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

Tworzenie certyfikatu SSL z podpisem własnym

Informacje ogólne
Istnieje możliwość utworzenia certyfikatu SSL z podpisem własnym. Do tego zadania niezbędne
są uprawnienia administratora.

Sposób tworzenia certyfikatu z podpisem własnym
Krok
1.

Zalogować się do portalu Origin Server jako lokalny administrator.

2.

Uruchomić program Windows PowerShell (kliknąć ikonę PowerShell prawym przyciskiem
myszy i wybrać polecenie Run as Administrator (Uruchom jako administrator)).

3.

Należy wykonać poniższe polecenia, aby utworzyć certyfikat:
New-SelfSignedCertificate -DnsName „despnode02.brainlab.net” CertStoreLocation „cert:\LocalMachine\My”
UWAGA: Należy zmienić wartość parametru -DnsName na FQDN portalu Origin Server.
To polecenie powoduje utworzenie certyfikatu z podpisem własnym przy użyciu algorytmu
skrótu SHA-2.

Przykłady poleceń powłoki PowerShell do eksportu i importu certyfikatów z podpisem własnym
Eksport certyfikatu do pliku:

Rysunek 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
Import certyfikatu z pliku (np. na kliencie lub innym serwerze):

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 Origin Server Wer. 3.1

69

Tworzenie certyfikatu SSL z podpisem własnym

Rysunek 32
PS C:\> $mypwd = ConvertTo-SecureString -String „originserverExpOrtPwd”
-Force -AsPlainText
PS C:\> Import-PfxCertificate -FilePath C:\Temp\SelfSignedCert.pfx cert:
\localMachine\My -Password $mypwd
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7.4

Aktywowanie certyfikatu na potrzeby RDP, bramy
TS i Ericom HTML5

Informacje ogólne
Aby móc aktywować certyfikat, należy posiadać uprawnienia administratora. Metoda aktywacji
certyfikatu zależy od konfiguracji serwera.

Aktywowanie certyfikatu
Aby aktywować certyfikat, należy wykonać opisane niżej czynności.
Krok
1.

Zalogować się do portalu Origin Server jako lokalny administrator.

2.

W przeglądarce plików otworzyć następujący katalog:
%BRAINLAB_PATH%\OriginDeployment\.

3.

W tym katalogu uruchomić skrypt PowerShell
ChangeOriginServerCertificate.ps1,
klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając Run PowerShell (Uruchom PowerShell).

4.

W otwartym oknie Windows PowerShell wybrać z listy certyfikat, który ma być aktywowany w portalu Origin Server.

5.

W oknie monitu Enter selection (Wprowadź numer) wprowadzić numer odpowiedniego
certyfikatu.

6.

Zostanie wykonana procedura konfiguracji wybranego certyfikatu i jego aktywacji w portalu Origin Server.
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7.5

Określanie certyfikatów jako zaufanych na
klientach

Ręczne instalowanie lub automatyczne przydzielanie certyfikatów SSL z podpisem własnym
Aby ręcznie zainstalować certyfikat z podpisem własnym, należy zalogować się na komputerze
klienckim, wykorzystując własne dane uwierzytelniające.
• Jeżeli jeden komputer jest używany przez kilku użytkowników, czynności należy powtórzyć dla
każdego z nich (opcja 1).
• W przypadku wielu współużytkowanych komputerów klienckich zaleca się użycie
automatycznego rozpowszechniania Active Directory Policy (Zasady usługi Active Directory)
(opcja 2).

Powiązane tematy
3.7.1 Rozwiązywanie problemu z czarnym ekranem na Apple Mac/iPad na str. 41

Ręczna instalacja certyfikatów z podpisem własnym
Krok
1.

Otworzyć przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer) i wprowadzić adres internetowy (URL) własnego portalu Origin Server.
Wyświetlone zostanie ostrzeżenie o certyfikacie.

2.

Wybrać Continue to this website (not recommended) (Kontynuuj przeglądanie tej witryny sieci Web (niezalecane)).
Zostanie wyświetlona strona logowania do portalu Origin Server.

3.

W pasku adresu przeglądarki internetowej kliknąć komunikat Certificate error (Błąd certyfikatu).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Untrusted Certificate (Niezaufany certyfikat).

4.

Wybrać przycisk View certificates (Wyświetl certyfikaty).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Certificate (Certyfikat).

5.

Wybrać przycisk Install Certificate… (Zainstaluj certyfikat…).
Zostanie uruchomiony kreator Certificate Import Wizard (Kreator importu certyfikatu).
Postępować zgodnie z instrukcją, aby pobrać certyfikat, a następnie wybrać Finish (Zakończ).

6.

Zostanie wyświetlone okno Security Warning (Ostrzeżenie o zabezpieczeniach).
Potwierdzić wyjątek bezpieczeństwa, wybierając Yes (Tak).

7.

Komunikat jest wyświetlany po zakończeniu importu. Wybrać OK.

8.

Zamknąć przeglądarkę internetową i uruchomić ją ponownie.
Ostrzeżenie o zabezpieczeniach nie jest już wyświetlane. Widoczny powinien być symbol
zamkniętej kłódki. Po wybraniu ikony kłódki w polu stanu certyfikatu powinna pojawić się
informacja OK.

Automatyczne rozpowszechnianie za pośrednictwem Active Directory Policy (zasad usługi Active Directory)
Aby móc rozpowszechniać certyfikat z podpisem własnym na wszystkie klienty za pośrednictwem
zasad grupy domeny, należy najpierw pobrać certyfikat z serwera. W tym celu należy zalogować
się na kliencie połączonym z portalem Origin Server i wykonać opisane niżej czynności.
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Krok
1.

Otworzyć przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer) i wprowadzić adres internetowy (URL) własnego portalu Origin Server.
Wyświetlone zostanie ostrzeżenie o certyfikacie.

2.

Wybrać Continue to this website (not recommended) (Kontynuuj przeglądanie tej witryny sieci Web (niezalecane)).
Zostanie wyświetlona strona logowania do portalu Origin Server.
W pasku adresu przeglądarki internetowej kliknąć komunikat Certificate error (Błąd certyfikatu).

3.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Untrusted Certificate (Niezaufany certyfikat).

4.

Wybrać przycisk View certificates (Wyświetl certyfikaty).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Certificate (Certyfikat).

5.

Przejść do zakładki Details (Szczegóły) i wybrać Copy to File (Kopiuj do pliku).
Zostanie uruchomiony kreator Certificate Import Wizard (Kreator importu certyfikatu).
Postępować zgodnie z instrukcją, aby pobrać certyfikat, a następnie wybrać Finish (Zakończ).

6.

Komunikat jest wyświetlany po zakończeniu eksportu. Wybrać OK.

7.

Zamknąć okno dialogowe Certificate (Certyfikat), wybierając OK.
Wyeksportowany certyfikat jest wyświetlany na pulpicie.

Rozpowszechnianie certyfikatu
Po wyeksportowaniu certyfikatu należy go skopiować.
Opcje

Połączyć się ze sterownikiem domeny i otworzyć Group Policy Editor (Edytor zasad grupy).

Zaimportować certyfikat do lokalizacji:
Computer Configuration (Konfiguracja komputera) > Policies (Zasady) > Windows Settings
(Ustawienia systemu Windows) > Security Settings (Ustawienia zabezpieczeń) > Public Key
Policies (Zasady klucza publicznego) > Trusted
Root Authorities (Zaufane główne urzędy certyfikacji)

Zarejestrować jako kontroler domeny

Zalogować się z odpowiednimi uprawnieniami i
pracować z Group Policy Management (zarządzaniem zasadami grupy)

UWAGA: W przypadku domyślnego ustawienia Authenticated Users (Użytkownicy
uwierzytelnieni) zasady są stosowane do wszystkich komputerów w domenie.
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Sprawdzanie nowo utworzonego lub skonfigurowanego GPO

Rysunek 33
Zmiany wprowadzone w Group Policy Object (obiekcie zasad grupy) zachodzą na kontrolerze
domeny Windows. Zmiana jest replikowana w Active Directory w ciągu 120 minut po
zastosowaniu.
Aby przetestować nowo utworzone lub skonfigurowane GPO ze strony klienta bezpośrednio po
utworzeniu, należy użyć polecenia gpupdate /force. To aktywuje natychmiastowy proces
aktualizacji.
Krok
Należy zalogować się na kliencie i zaktualizować zasady, wykonując w wierszu poleceń następujące polecenie:
gpupdate /force
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7.6

Bezpieczny dostęp do portalu Origin Server

Informacje ogólne
Aby uzyskać bezpieczniejsze połączenie z Origin Server, należy użyć szyfrowanego protokołu
https.
Po zmianie certyfikatu portal Origin Server należy otwierać zawsze, wprowadzając FQDN, dla
której nowy certyfikat został utworzony.
Na przykład: https://<nazwaserwera>
Oznacza to, że należy zaktualizować wszystkie łącza, wprowadzając do nich nowy adres URL.

Przekierowywanie nowych adresów URL na stary adres / nazwę skróconą serwera (opcjonalne)
W tym rozdziale opisano czynności niezbędne do skonfigurowania przekierowania adresu URL
Origin Server z adresu URL, który obecnie zawiera FQDN (np.
originserver.<nazwaserwera>) na starszy adres, taki jak originserver.
Krok
1.

Zalogować się do serwera Origin Server, używając RDP jako użytkownika z uprawnieniami administratora lokalnego.

2.

Uruchomić program IIS Manager (Menedżer IIS).

3.

Rozwinąć pozycję należącą do serwera (w pełni kwalifikowana nazwa domeny). Kliknąć
prawym przyciskiem pozycję Sites (Witryny) i wybrać polecenie Add Website… (Dodaj
witrynę...).

4.

W oknie dialogowym Add Website (Dodaj witrynę...):
• Skonfigurować Site name/former address (nazwę / wcześniejszy adres ośrodka) (np.
originserver)
• Skonfigurować Physical path (fizyczną ścieżkę) (np. utworzyć katalog za pomocą polecenia Create Folder (Utwórz folder), lub utworzyć pusty folder na ścieżce dostępu
Brainlab)
• Skonfigurować nazwę hosta (np. origin)

5.

Potwierdzić przyciskiem OK.

6.

W programie IIS Manager (Menedżer IIS) kliknąć prawym przyciskiem nowo utworzoną
witrynę (np. origin).
• Nacisnąć przycisk Edit Bindings… (Edytuj powiązania...).
• Kliknąć przycisk Add (Dodaj), aby utworzyć powiązania https na potrzeby hosta
origin.
• Zmienić typ na https i wybrać nowo utworzony certyfikat SSL.

7.

Potwierdzić przyciskiem OK.

8.

Ponownie wybrać origin i utworzyć HTTP Redirect (Przekierowanie HTTP) w IIS Manager (Menedżer ILS).

9.

Skonfigurować powiązanie HTTP Redirect (Przekierowanie HTTP).
Zaznaczyć pole wyboru Redirect requests to this destination (Przekieruj żądania do tego miejsca) i wprowadzić miejsce docelowe w tym polu tekstowym.
Miejsce docelowe zależy od w pełni kwalifikowanej nazwy domeny serwera:
• Nazwa skrócona serwera to origin, a <nazwawłasnadomeny> jest przykładową nazwą domeny.
• $S$Q umożliwia zachowanie parametrów (np. QuickStartApp) podczas wykonywania
przekierowania.

10.

Na górze kolumny po prawej stronie wybrać Apply (Zastosuj).

11.

Przetestować konfigurację, używając następujących:
http://origin -> https://origin.<nazwawłasnadomeny>
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Bezpieczny dostęp do portalu Origin Server

Krok
https://origin -> https://origin.<nazwawłasnadomeny>
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8

ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW

8.1

Informacje o rozwiązywaniu problemów

Docelowi odbiorcy
Informacje podane w rozdziale Rozwiązywanie problemów są kierowane do administratorów
serwera. Stanowią one odpowiedź na często zadawane pytania, jakie mogą pojawiać się podczas
użytkowania portalu Origin Server.

Często zadawane pytania dotyczące uzyskiwania dostępu do portalu Origin Server
Pytanie

Sugestia

Po wprowadzeniu adresu URL
portalu Origin Server strona
nie wyświetla się.

URL musi zostać rozwiązany przez DNS lub musi być wpisany
w lokalnym pliku host na komputerze. Należy wykonać polecenie ping, podając nazwę serwera. Sprawdzić, czy nazwa może
być rozwiązana do adresu IP.
Pomiędzy komputerem klienckim a serwerem musi istnieć połączenie sieciowe. Serwer musi odpowiedzieć na polecenie
ping z podanym adresem IP serwera. W niektórych sieciach
ICMP jest wyłączony tak, że polecenie ping nie jest przekazywane.
Nie może być zapory ogniowej blokującej port 443. Należy
sprawdzić, czy można połączyć się z portem 443 poprzez telnet.

Początkowe połączenie z portalem Origin Server trwa długo
(15–20 sekund). Komunikaty
błędu ani ostrzeżenia nie są
wyświetlane.

Podczas połączenia SSL sprawdzane są odwołania wszystkich
certyfikatów, które obejmują urzędy certyfikacji (tzw. root).
Jeśli komputer kliencki nie ma połączenia z siecią Internet,
sprawdzanie odwołań kończy się niepowodzeniem po upływie
limitu czasu. Aby uniknąć tego opóźnienia, należy wyłączyć
sprawdzanie odwołań.
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Pytanie

Sugestia

W przeglądarce internetowej należy kliknąć symbol kłódki, aby
sprawdzić, dlaczego certyfikat został uznany za nieważny.
Możliwe przyczyny to:
• Nazwa pospolita certyfikatu nie odpowiada nazwie serwera
sieci Web. Należy zmienić rozwiązaną nazwę na serwerze
DNS lub w pliku host bądź zmienić certyfikat w portalu Origin Server (należy skontaktować się z pomocą techniczną
Podczas otwierania portalu Orifirmy Brainlab).
gin Server wyświetlane jest os• Brakuje łącza na liście Certification Authorities (urzędów certrzeżenie o nieważności certyfityfikacji). Należy podłączyć komputer kliencki do sieci Interkatu.
net, aby możliwa była aktualizacja Certification Authorities
(urzędów certyfikacji).
• Certyfikat wygasł i musi zostać odnowiony. W celu odnowienia certyfikatu należy skontaktować się z pomocą techniczną
firmy Brainlab.
Należy pobrać i zainstalować plik certyfikatu, aby usunąć to ostrzeżenie.

Logowanie do portalu Origin Server
Pytanie

Sugestia

Należy wpisać ważną nazwę użytkownika domeny lub ważnego użytkownika lokalnego w polu User name. Jeśli logowanie
za pomocą nazwy użytkownika domeny nie powiedzie się, naWidzę kartę Login, ale nie mo- leży spróbować zalogować się do klienta Windows. Nie może
być ostrzeżenia o wygaśnięciu hasła.
gę się zalogować.
Jeśli nie można zalogować się na komputer lokalny, należy
skontaktować się z administratorem IT, aby zresetował dane
uwierzytelniające użytkownika.
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Po zalogowaniu nie widzę żadnych przycisków aplikacji.

Konto użytkownika nie uzyskało uprawnień do używania portalu Origin Server. Konto musi zostać dodane do grupy OriginUsers.
Jeśli ten problem dotyczy wszystkich użytkowników, oznacza
to, że nie skonfigurowano poprawnie funkcji User Management (Zarządzanie użytkownikami).

Po zalogowaniu widzę ostrzeżenie, że rozdzielczość ekranu
nie jest wystarczająca.

Istnieje minimalna rozdzielczość wyświetlania wymagana
przez każdą skonfigurowaną aplikację.
Sesja nadal zostanie uruchomiona, nawet jeśli rozdzielczość
jest niewystarczająca, ale użytkownik zobaczy paski przewijania po bokach aplikacji. Wyświetlanie danych medycznych z
obrazowania nie jest zmienione ani zdeformowane.
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8.2

Często zadawane pytania dotyczące aplikacji
Origin Server

Pytania dotyczące funkcjonowania aplikacji
Pytanie

Sugestia

Użytkownik musi być dodany do grupy Remote Desktop
Po kliknięciu przycisku aplikacji
Users (Użytkownicy pulpitu zdalnego). Można to zrobić bezpoaplikacja nie uruchamia się.
średnio lub poprzez grupę Active Directory.
W środowisku równoważenia obciążenia może zdarzyć się, że
Maksymalna liczba dostępnych jeden z serwerów wyłączy się lub nie jest dostępny przez sieć.
sesji wyświetlana w portalu OriNależy sprawdzić plik konfiguracyjny Origin Server, aby zobagin Server jest mniejsza niż
czyć, czy wszystkie serwery są ujęte w wykazie i czy włączone
liczba zakupionych licencji.
jest równoważenie obciążenia.
Zakładka Client Check pokazuje błąd związany z Remote
Desktop Connection (Podłączaniem pulpitu zdalnego).

Ten błąd może wystąpić, jeśli używana jest przeglądarka inna
niż Internet Explorer.
Należy zweryfikować ustawienia przeglądarki i zabezpieczeń
zgodnie z opisaną procedurą.

Pytanie

Sugestia

Wydajność aplikacji

W portalu Origin Server należy sprawdzić, ile sesji jest uruchomionych. Nadmierna liczna uruchomionych sesji może spowalniać pracę serwera. W razie potrzeby administratorzy mogą
użyć funkcji Session Manager, aby zakończyć nieużywane
sesje, które zostały niepoprawnie zamknięte.

Wybrana aplikacja działa wolno.

Sprawdzić Connection Quality (jakość połączenia) na karcie
Client Check i zweryfikować, czy wartości prędkości pobierania i czasu odpowiedzi są wystarczające.
Jeśli połączenie jest wykonywane w ramach sieci lokalnej / sieci intranet, a wyniki funkcji Client Check nie są wystarczające,
należy skontaktować się z administratorem IT w celu poprawienia połączenia sieciowego. Jeśli wyniki funkcji Client Check są
wystarczające, można poprawić wydajność aplikacji, włączając
ustawienia optymalizowane pod kątem intranetu.
Jeśli połączenie jest nawiązywane przez internet, problemy z
wydajnością spowodowane wolnym połączeniem internetowym
można poprawić przez włączenie ustawień optymalizowanych
pod kątem internetu. Dodatkowo czas odpowiedzi może poprawić funkcja „szybkiej ścieżki” oferowana przez wielu dostawców usług internetowych.
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Często zadawane pytania dotyczące aplikacji Origin Server

Pytanie

Sugestia

Sesja Origin Server jest uruchomiona, ale aplikacja nie otwiera się lub wyświetlany jest
błąd.

Jeśli w portalu Origin Server wyświetlany jest komunikat
o błędzie, należy dokładnie przeczytać wyświetlony komunikat,
aby poznać wyjaśnienie. Możliwe błędy to:
• Błąd licencji z powodu zbyt wielu otwartych sesji.
• Ścieżki nie są poprawnie skonfigurowane w pliku konfiguracyjnym Origin Server.
• Użytkownik nie ma wystarczających praw dostępu do folderu
aplikacji.
• W środowisku równoważenia obciążenia: Należy wdrożyć
serwery o identycznej konfiguracji sprzętowej oraz konfiguracji maszyn wirtualnych, a także takie same wersje oprogramowania Origin Server. Wszystkie zainstalowane aplikacje
muszą być na tej samej ścieżce instalacyjnej a pliki konfiguracyjne na obu serwerach muszą być identyczne.

Należy zweryfikować, że aplikacje są zainstalowane identycznie na wszystkich serwerach w farmie. Folder aplikacji musi
Moja aplikacja uruchamia się
poprawnie tylko na jednym ser- mieć wystarczające prawa dostępu na wszystkich serwerach.
werze.
Plik konfiguracyjny Origin Server także musi być identyczny
na wszystkich serwerach.
Należy przeczytać informacje podane w oknie dialogowym ostrzeżenia. Możliwe przyczyny tego ostrzeżenia to:
• Pospolita nazwa certyfikatu nie jest taka sama jak nazwa
serwera sieci Web. Skonfigurowana nazwa serwera w pliku
konfiguracyjnym Origin Server musi być taka sama jak „nazwa pospolita” w certyfikacie. Należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab, aby zmienić nazwę serwera
lub nazwę pospolitą. Komputer kliencki musi być w stanie
Po kliknięciu przycisku aplikacji
rozwiązać zmienione nazwy serwerów poprzez DNS lub plik
wyświetlane jest ostrzeżenie
host.
dotyczące certyfikatu.
• Brakuje łącza na liście Certification Authorities (urzędów certyfikacji). Należy podłączyć komputer kliencki do sieci Internet, aby aktualizować Certification Authorities (urzędy certyfikacji).
• Certyfikat wygasł i musi zostać odnowiony. W celu odnowienia certyfikatu należy skontaktować się z pomocą techniczną
firmy Brainlab.

Udostępnianie sesji i przenoszenie danych
Pytanie

Użytkownik chce wyeksportować dane na dysk lokalny lub
na dysk USB albo zaimportować dane z tych dysków, ale
nie widać dysków lokalnych.

Sugestia
Należy upewnić się, że napęd USB został podłączony przed
uruchomieniem sesji.
UWAGA: Ta funkcja nie jest obsługiwana w przypadku połączeń HTML5.
Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do odłączanych napędów
na napędzie klienckim podczas zdalnego połączenia RDP, ale
odłączany napęd musi być podłączony przed uruchomieniem
zdalnego połączenia.
Należy się upewnić, że w oknie dialogowym Remote Desktop
Connection (Podłączanie pulpitu zdalnego) zaznaczono pole
wyboru umożliwiające eksport do dysków lokalnych.

Po rozpoczęciu sesji nie mogę
mapować dysków sieciowych
zawierających dane pacjenta.
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Należy zweryfikować, że użytkownik ma prawa do odczytu i
zapisu na dysku sieciowym.
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Pytanie

Sugestia
Należy spróbować uzyskać dostęp do dysku sieciowego, używając ścieżki UNC (Universal Naming Convention) (\
\<nazwaserwera>\<nazwaShare>).
Czasem skrypt logowania, który mapuje dysk sieciowy do litery
napędu, jest zbyt wolny. Należy skonfigurować mapowanie napędów w pliku konfiguracyjnym Origin Server, tak aby oprogramowanie mapowało dysk przy każdym uruchomieniu sesji
zamiast skryptu logowania.

Podczas uruchamiania udostępniania sesji cel nie podłącza się automatycznie.

Możliwe przyczyny to:
• Zasady domeny nadpisały konfiguracje lokalnego serwera
terminali.
• Użytkownik sesji docelowej nie zaakceptował żądania udostępnienia.
• W środowisku równoważenia obciążenia: Zapora ogniowa
zablokowała żądanie udostępnienia do sesji na innym serwerze. Sesja docelowa jest wtedy rozłączana.

Certyfikacja SSL, gdy używane są inne przeglądarki
Pytanie

Sugestia

Podczas otwierania sesji w
Google Chrome pojawia się ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa certyfikatu.

Możliwe rozwiązania:
• Zweryfikować kompatybilność przeglądarki / systemu operacyjnego.
• Należy utworzyć certyfikat z podpisem własnym na podstawie lokalnych ustawień wewnętrznych.

Podczas otwierania sesji w
przeglądarce Firefox pojawia
się ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa certyfikatu.

Firefox zawiera własną listę certyfikatów poza używanym systemem operacyjnym. Należy dodać domenę do tej listy ręcznie. W tym celu należy użyć w pełni kwalifikowanej nazwy domeny (<nazwaserwera>.<domena>.com).

Certyfikacja SSL, gdy używane są tablety
Pytanie

Sugestia

Możliwe rozwiązania: Jeżeli portal Origin Server wykorzystuje
certyfikat z podpisem własnym, należy się upewnić, że urząd
certyfikacji jest znany komputerowi klienckiemu, sprawdzając
Podczas otwierania sesji w
magazyn certyfikatów komputera lokalnego (Trusted CertificaGoogle Chrome pojawia się os- tion Authorities (zaufane urzędy certyfikacji)).
trzeżenie dotyczące bezpieUWAGA: Nawet gdy używany jest ważny certyfikat z podpisem
czeństwa certyfikatu.
własnym, przeglądarka Google Chrome będzie zawsze wyświetlać ostrzeżenie, jeżeli certyfikat nie będzie zawierał nazwy
serwera, która jest zgodna z FQDN.

Safari dla systemów Windows
Pytanie

Sugestia

Weryfikacja kompatybilności
przeglądarki / systemu operacyjnego w Safari dla systemów
Windows nie mogła być przeprowadzona.

Ta konfiguracja nie została w pełni zbadana.
Aby uzyskać najlepsze działanie, należy wykorzystywać przeglądarkę Internet Explorer z systemem Windows.
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Często zadawane pytania dotyczące aplikacji Origin Server

Drukowanie w HTML5
Pytanie

Sugestia

Z listy dostępnych drukarek należy wybrać Ericom AccessNie mogę drukować, gdy wyko- Now Printer (Drukarka AccessNow Ericom).
rzystywane jest połączenie
Jeżeli ta opcja jest niedostępna, należy skontaktować się z poHTML5.
mocą techniczną firmy Brainlab.
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