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1 INFORMAȚII GENERALE
1.1 Date de contact

Asistență

Dacă nu găsiți informațiile de care aveți nevoie în acest ghid sau dacă aveți întrebări sau
probleme, contactați departamentul de asistență clienți Brainlab:

Regiune Telefon și fax E-mail

Statele Unite, Canada, America
Centrală și de Sud

Telefon: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazilia Telefon: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Marea Britanie Telefon: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Telefon: +34 900 649 115

Franța și regiunile francofone Telefon: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Europa
Telefon: +49 89 991568
1044
Fax: +49 89 991568 811

Japonia
Telefon: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Durata de utilizare preconizată

Pentru acest produs, actualizările software și asistența pe teren sunt oferite timp de cinci ani, în
perioada de service.

Feedback

În ciuda reviziei atente, acest ghid de utilizare poate conține erori. Dacă aveți sugestii de
îmbunătățire, vă rugăm să ne contactați la adresa user.guides@brainlab.com.

Producător

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

INFORMAȚII GENERALE
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1.2 Informații juridice

Drepturi de autor

Acest ghid conține informații care sunt proprietate protejată prin drepturi de autor. Nicio parte din
acest ghid nu poate fi reprodusă sau tradusă fără acordul expres scris al Brainlab.

Mărci comerciale care aparțin Brainlab

Următoarele sunt mărci comerciale înregistrate ale Brainlab AG în Germania și/sau în SUA:
• Brainlab®

• iPlan®

• Brainlab Elements®

Mărci comerciale care nu aparțin Brainlab

• Microsoft®, Windows®, Active Directory®, ActiveX® și Internet Explorer® sunt mărci comerciale
ale Microsoft Corporation, înregistrate în S.U.A. și în alte țări.

• Mozilla Firefox® este o marcă comercială a Mozilla Foundation, înregistrată în S.U.A. și în alte
țări.

• Apple™, iPad®, Mac® și macOS® sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și
în alte țări.

• Android™ este o marcă comercială a Google Inc., înregistrată în S.U.A. și în alte țări.
• iOS™ este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în S.U.A. și în alte
țări.

Informații privind brevetele

Acest produs poate fi acoperit de unul sau mai multe brevete sau de cereri de brevet în așteptare.
Pentru detalii, consultați: www.brainlab.com/patent.

Software terț integrat

Parțial, acest software se bazează pe următoarele proiecte. Licența completă și avizul privind
drepturile de autor sunt disponibile la linkurile de mai jos:
• Xerces C++ 3.1.1, dezvoltat de Apache Software Foundation (http://xerces.apache.org/

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

Conformitatea datelor DICOM

Declarațiile de conformitate privind datele DICOM pot fi găsite pe site-ul Brainlab la
adresa:www.brainlab.com/dicom.

Vânzări în S.U.A.

Legile federale ale Statelor Unite restricționează acest dispozitiv la vânzarea de către medici sau
la comanda acestora.

Informații juridice
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1.3 Simboluri

Avertismente

Avertisment
Avertismentele sunt indicate prin simboluri de avertizare sub formă de triunghi. Acestea
conțin informații esențiale pentru siguranță, cu privire la posibila vătămare corporală,
posibilul deces sau alte consecințe grave asociate cu utilizarea sau utilizarea greșită a
dispozitivului.

Atenționări

Atenționările sunt indicate prin simboluri de atenționare sub formă de cerc. Acestea includ
informații privind potențialele funcționări defectuoase ale dispozitivului, defectarea
acestuia sau daunele materiale provocate dispozitivului sau altor bunuri.

Note

NOTĂ: Notele sunt formatate în stil cursiv și indică alte informații utile. 
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1.4 Utilizarea sistemului

Indicații de utilizare

Utilizarea vizează accesarea HTML5 sau WPF Elements sau a software-ului moștenit pe o
singură platformă. Planificarea tratamentului, administrarea tratamentului sau diagnosticarea nu
pot fi realizate utilizând exclusiv Origin Server 3. În consecință, Origin Server 3 este lansat drept
produs non-medical.

Publicul vizat

Acest ghid de utilizare este destinat chirurgilor și personalului acestora care utilizează Origin
Server.

Revizia plauzibilității

Avertisment
Înainte de tratarea pacientului, verificați plauzibilitatea tuturor informațiilor de intrare în
sistem și de ieșire din sistem.

Utilizarea sistemului
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1.5 Compatibilitate cu dispozitivele și software-urile
medicale

Software-urile medicale Brainlab compatibile

Cu acest sistem puteți instala și utiliza numai software-uri medicale Brainlab specificate de către
Brainlab. Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab pentru clarificări cu privire la
compatibilitatea cu software-urile medicale Brainlab.

Software non-Brainlab

Condițiile preliminare pentru Origin Server sunt:
• Windows 7 sau o versiune ulterioară sau platformele Microsoft mai noi
• Internet Explorer versiunea 11 sau o versiune ulterioară

Origin Server este compatibil cu Windows Server 2012 R2 și Windows Server 2016. Pentru
informații referitoare la pachetele Service Pack, contactați departamentul de asistență clienți al
Brainlab.

Alte software-uri non-Brainlab

Origin Server poate afecta funcționalitatea următoarelor elemente:
• Access Gateway (Gateway de acces)
• Internet Information Service (IIS) (Serviciu de informații internet)
• Aplicații Node.js
• Remote Desktop Services (Servicii desktop la distanță)

Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab dacă aveți îndoieli privind compatibilitatea
software-ului.

Scanarea antivirus și anti-malware

Brainlab recomandă protejarea sistemului cu software antivirus de ultimă oră.
Rețineți că unele setări ale software-ului de protecție anti-malware (de ex., un scaner de viruși)
pot afecta negativ performanța sistemului. De exemplu, dacă sunt efectuate scanări în timp real și
este monitorizat accesul la fiecare fișier, atunci este posibil ca încărcarea și salvarea datelor
pacientului să fie lentă. Brainlab recomandă dezactivarea scanărilor în timp real și efectuarea
scanărilor antivirus în afara orelor de lucru ale instituției medicale.

Avertisment
Asigurați-vă că software-ul antivirus nu modifică directoarele Brainlab, în special:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData etc.

Avertisment
Nu descărcați și nu instalați actualizări în timpul planificării tratamentului.
Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab pentru informații suplimentare referitoare
la oricare dintre aceste aspecte.

Actualizări de securitate Microsoft pentru Windows și actualizări ale driverelor

Brainlab permite instalarea doar a corecțiilor de securitate (security patches). Nu instalați pachete
de servicii (service packs) și actualizări opționale. Verificați setările pentru a vă asigura că
actualizările sunt descărcate și instalate în mod corect și la un moment adecvat. Nu actualizați
driverele de pe platformele Brainlab.
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Consultați site-ul web Brainlab pentru mai multe informații despre setări și o listă a actualizărilor
de securitate Microsoft care sunt blocate de departamentul de asistență clienți al Brainlab.
Adresă: www.brainlab.com/updates
Parolă: WindowsUpdates!89

Actualizări

Avertisment
Actualizările sistemului de operare (remedieri rapide) sau ale software-urilor terțe ar trebui
să fie efectuate în afara orelor de lucru ale instituției medicale și într-un mediu de testare
pentru a verifica funcționarea corectă a sistemului Brainlab. Brainlab monitorizează
remedierile rapide emise de Windows și va fi informată, în cazul anumitor actualizări, dacă
pot apărea anumite probleme. Dacă întâmpinați dificultăți în ceea ce privește remedierile
rapide ale sistemului de operare, contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab.

Linkuri conexe

Cerințe minime la pagina 14

Compatibilitate cu dispozitivele și software-urile medicale
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1.6 Instruire și documentare

Citirea ghidurilor de utilizare

Acest ghid descrie software medical și dispozitive medicale complexe care trebuie utilizate cu
atenție.
Astfel, este important ca toți utilizatorii sistemului, ai instrumentului sau ai software-ului:
• să citească cu atenție acest ghid înainte de a manevra echipamentul,
• să aibă acces permanent la acest ghid.

Ghiduri de utilizare disponibile

NOTĂ: Ghidurile de utilizare disponibile variază în funcție de produsul Brainlab. Dacă aveți
întrebări cu privire la ghidurile de utilizare pe care le-ați primit, contactați departamentul de
asistență clienți al Brainlab. 

Ghid de utilizare Cuprins

Ghiduri de utilizare a soft-
ware-urilor

• Prezentare generală a planificării tratamentului și a ghidării asis-
tate de explorarea imagistică

• Descrierea configurării sistemului din sala de operații
• Instrucțiuni software detaliate

Ghiduri de utilizare a hard-
ware-ului

Informații detaliate cu privire la componentele hardware chirurgica-
le și pentru radioterapie, definite de obicei ca instrumente comple-
xe, de dimensiuni mari

Ghiduri de utilizare a instru-
mentelor Instrucțiuni detaliate cu privire la manipularea instrumentelor

Ghidul de curățare, dezin-
fectare și sterilizare

Detalii referitoare la curățarea, dezinfectarea și sterilizarea instru-
mentelor

Ghid de utilizare a sistemu-
lui Informații detaliate cu privire la configurarea sistemului

Ghid tehnic de utilizare Informații tehnice detaliate cu privire la sistem, inclusiv specificații
și informații privind conformitatea

Ghid tehnic și de utilizare a
sistemului

Combină conținutul Ghidului de utilizare a sistemului și Ghidul teh-
nic de utilizare

Instruire Brainlab

Pentru a asigura o utilizare sigură și adecvată, înainte de a utiliza sistemul, Brainlab recomandă
ca toți utilizatorii să participe la un program de instruire organizat de un reprezentant Brainlab.

Responsabilitatea

Avertisment
Acest sistem oferă chirurgului numai asistență și nu substituie și nu înlocuiește experiența
și/sau responsabilitatea acestuia în timpul utilizării sistemului. Utilizatorul trebuie
întotdeauna să poată continua fără asistența sistemului.
Numai personalul medical instruit poate manipula componentele de sistem și accesoriile.

Abrevieri

În această secțiune sunt utilizate următoarele abrevieri:
• DNS: Domain Name System (Sistem de nume de domeniu)

INFORMAȚII GENERALE
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• ICMP: Internet Control Message Protocol (Protocolul Mesajelor de Control din Internet)
• SSL: Secure Sockets Layer (Nivel socluri securizate)
• FQDN: Fully Qualified Domain Name (Nume de domeniu complet)

Instruire și documentare
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2 INTRODUCERE
2.1 Accesarea portalului Origin Server

Informații de acces

Figura 1  

Origin Server asigură accesul la software-ul de planificare prin intermediul browser-ului web.
URL-ul standard de acces se bazează pe numele de domeniu complet (FQDN):
https://<FQDNserver>.<hospitaldomain>
Cu toate acestea, URL-ul poate varia în funcție de specificațiile clientului.

Origin Server permite conectarea altor aplicații Brainlab la sistemul PACS al spitalului. În
acest mod, un singur nod DICOM specific Brainlab trebuie introdus în sistemul PACS, iar
întreaga configurație de interogare/preluare pentru aplicațiile Brainlab este simplificată.
Doar aplicațiile Brainlab se pot conecta la acest serviciu.
Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab în cazul în care doriți să
restricționați accesul aplicațiilor Brainlab la sistemul PACS al spitalului (de exemplu, să
introduceți fiecare aplicație Brainlab ca nod DICOM separat sau să restricționați accesul la
anumite aparate).

Variații în funcție de client

Capturile de ecran și informațiile practice prezentate în acest ghid de utilizare pot fi diferite de cele
ale sistemului dumneavoastră. Sunt posibile nenumărate variații în funcție de comanda
dumneavoastră, de versiunea Windows, de tipul și versiunea browser-ului web, de configurațiile
serverului etc.

INTRODUCERE
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2.2 Cerințe minime

Cerințe pentru computerul client

Pentru Origin Server sunt necesare un computer cu conexiune la internet și un mouse.
Computerul client trebuie să îndeplinească, de asemenea, următoarele cerințe minime:

Cerință Minim

Sistem de operare Windows 7 sau platformele Microsoft mai noi

RDP 7.0 sau o versiune ulterioară

Browser web Internet Explorer versiunea 11.0 sau o versiune ulterioară

Ecran

Rezoluția ecranului clientului: 1.280 x 1.024
• La majoritatea browserelor, barele de defilare sunt afișate dacă se utili-

zează un ecran cu o rezoluție mai scăzută
• Se poate utiliza, de asemenea, un monitor aliniat vertical cu o rezoluție

a ecranului de cel puțin 1.024 pixeli
• Rezoluția maximă a ecranului acceptată (așa cum este definită de RDP

6.0) este de 4.096 x 2.048
Adâncime de culoare recomandată: 32 biți
Adâncime de culoare minimă: 24 biți
NOTĂ: Se poate utiliza, de asemenea, un monitor cu o adâncime de cu-
loare mai mică de 24 de biți. Utilizatorul va vedea un mesaj de avertizare
cu informații legate de adâncimea de culoare scăzută. 

Frecvență CPU 1 GHz (pentru o performanță grafică optimă se recomandă utilizarea unor
frecvențe mai mari de 1 GHz)

Cerințe de conectare la rețea

Pentru accesarea aplicațiilor prin intermediul unei sesiuni Origin Server la distanță este necesară
o conexiune bună la rețea în vederea utilizării optime a aplicației.
Cerințele definesc doar conexiunea descendentă, care este necesară pentru utilizarea
corespunzătoare a accesului la aplicație de la distanță. Acestea nu iau în considerare transferul
de date de la stația de lucru a clientului la platforma serverului.

Acces Valoare minimă Valoare recomandată

Rețea locală (LAN) LAN 10 Mbit, timp de așteptare
mai mic de 20 ms

LAN 100 Mbit, timp de așteptare mai
mic de 20 ms

Internet 1,5 Mbit (aval), timp de aștepta-
re mai mic de 100 ms

4 Mbit (aval), timp de așteptare mai mic
de 50 ms

Cerințe privind sistemul de operare și clientul de servicii pentru terminal

Atunci când se utilizează Internet Explorer pentru accesarea platformei serverului și pentru
lansarea aplicațiilor de la distanță pe platformă, comenzile ActiveX trebuie să fie activate. Dacă
acestea nu sunt disponibile, stația de lucru Windows a clientului are nevoie de următoarele pentru
a accesa aplicațiile prin intermediul RDP utilizând portalul Origin Server:
• Terminal Service Advanced Client de la Microsoft, versiunea 6.3 sau o versiune ulterioară și

înregistrarea componentei ActiveX pe sistemul de operare al clientului
• Windows 7, Windows 8/8.1 sau Windows 10

Cerințe minime
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2.3 Rezoluția monitorului și adâncimea de culoare

Rezoluția implicită a monitorului

Atunci când se utilizează două sau mai multe monitoare cu Internet Explorer (de exemplu, un
laptop cu un monitor extern atașat), rezoluția monitorului este determinată de monitorul primar. Cu
toate că browserul este deschis pe monitorul secundar, sesiunea la distanță este stabilită prin
intermediul ActiveX utilizând rezoluția monitorului primar.
Dacă se utilizează o configurație cu două monitoare cu rezoluții diferite ale ecranelor, se
recomandă Chrome sau Firefox deoarece rezoluția monitorului în funcțiune este recunoscută și
utilizată.
NOTĂ: Asigurați-vă că monitorul este setat la rezoluția de 100% (Windows: Control Panel (Panou
de control) > All Control Panel Items (Toate elementele din Panoul de control) > Display (Ecran))
pe computerul client. 

Monitoare aliniate vertical

Se pot utiliza monitoare aliniate vertical cu o rezoluție minimă de cel puțin 1.024 pixeli.

Adâncime de culoare scăzută

Dacă se utilizează un monitor cu o adâncime de culoare mai mică de 24 de biți, pe ecran apare
un mesaj de avertizare care indică faptul că adâncimea de culoare este prea scăzută.
Aplicațiile pot fi deschise; cu toate acestea, performanța poate fi afectată.

Rezoluția maximă a ecranului

Rezoluția maximă a ecranului este de 4.096 x 2.160 pixeli (4K).
Rezoluția monitorului poate fi setată manual ca un parametru de intrare în URL-ul platformei
serverului.

Eliminarea barelor de defilare

Dacă aplicația se deschide pe ecranul complet cu bare de defilare, puteți să eliminați barele de
defilare introducând manual o rezoluție mai mică a monitorului în URL.

Etapă

1. Introduceți rezoluția monitorului la sfârșitul URL-ului de conectare înainte de conectare.
De exemplu, pentru a utiliza un monitor cu rezoluția de 1.280 x 1.024 pixeli, trebuie să
introduceți URL-ul următor:
https://<numeserver>/login.aspx?ScreenResX=1280&ScreenResY=1024
• ScreenResX= identifică lățimea ecranului.
• ScreenResY= identifică înălțimea ecranului.

2. După introducerea URL-ul, noile valori ale rezoluției sunt afișate în Client Check.
Dacă barele de defilare apar chiar și după introducerea noilor valori ale rezoluției, încer-
cați din nou cu valori mai mici. Valorile reale necesare pot varia, deoarece fiecare configu-
rație a clientului este diferită.

NOTĂ: Acest lucru nu se aplică dacă aplicația include o cerință de rezoluție minimă care este mai
mare decât rezoluția specificată manual (indicată de un asterisc roșu pe butonul aplicației). 
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2.4 Setări pentru browser și setări de securitate

Informații generale

Pentru accesarea paginii web a portalului Origin Server și pentru lansarea aplicațiilor Brainlab
trebuie setate setările corecte pentru browserul web și pentru securitate.
Atunci când se utilizează Internet Explorer cu componente RDP ActiveX configurată, utilizatorii
lansează aplicația de la distanță pe server prin selectarea butonului aplicației relevante. Aplicația
la distanță este lansată imediat, utilizând acreditările utilizatorului necesare pentru conectarea la
server.
Pentru browserele web care nu sunt compatibile cu componenta RDP ActiveX se poate utiliza
clientul HTML5 sau RDP. Utilizatorii pot lansa aplicația de la distanță pe server selectând butonul
aplicației.
NOTĂ: Unitățile flash USB nu sunt recunoscute atunci când se utilizează cu un client HTML5. 

Pentru RDP, utilizatorul trebuie să își introducă numele de utilizator și parola pentru a se conecta
la server. Aceasta este o limitare cunoscută în ceea ce privește metoda RDP.

Verificarea setărilor Internet Explorer

Etapă

1. În meniul Tools (Instrumente) din Internet Explorer, selectați Internet Options (Opțiuni
internet).

2. Selectați fila Security (Securitate).

3.
În lista de pictograme ale zonelor web, selectați pictograma Trusted Sites
(Site-uri de încredere).

4. Adăugați URL-ul Origin Server la listă.

5. Reveniți la pictograma Trusted Sites (Site-uri de încredere) pentru a configura setările
ActiveX.

6. Selectați butonul Custom level... (Nivel particularizat...).

7.

Selectați următoarele opțiuni din lista de setări: 
• Descărcați comenzile ActiveX semnate: Enable (Activare) sau Prompt (Solicitare)
• Rulați comenzile și pluginurile ActiveX: Enable (Activare)
• Comenzi ActiveX script marcate ca fiind sigure pentru scriptare: Enable (Activare)

Setări pentru browser și setări de securitate
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Verificarea setărilor de securitate

Testați-vă setările de securitate în cazul în care computerul dumneavoastră utilizează un software
de firewall personal.

Etapă

1. Adăugați URL-ul Origin Server (numele serverului sau adresa IP) la lista de site-uri de
încredere.

2. Pentru toate tipurile de software de securitate, comenzile ActiveX nu trebuie să fie bloca-
te.

3. Dacă este posibil, acordați site-ului Origin Server dreptul de a descărca și de a rula co-
menzile ActiveX.

Avertisment privind certificatul

Atunci când accesați URL-ul Origin Server, este posibil să fie afișat un avertisment privind
certificatul de securitate.

Figura 2  

Etapă

Pentru a continua, selectați Continue to this website (not recommended) (Continuare cu
acest site web (nerecomandat)).
Se deschide portalul Origin Server.

Avertisment de securitate ActiveX

În funcție de setările de securitate ActiveX, este posibil să fie afișat un mesaj de informare ActiveX
în Internet Explorer.

Etapă

1. Dacă vi se solicită, selectați Yes (Da) și urmați pașii.
Apare un avertisment de securitate.

INTRODUCERE
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Etapă

2.

Selectați Yes (Da) pentru a continua la portalul Origin Server.

3.

În mod alternativ, este posibil să apară o fereastră de dialog Internet Explorer – Avertis-
ment de securitate.
Selectați Install (Instalare) și continuați conform instrucțiunilor.

Setări pentru browser și setări de securitate
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2.5 Cerințe privind browserul web

Cerințe privind browserul web pentru RDP

Pentru accesarea portalului web prin intermediul RDP se poate utiliza orice browser compatibil cu
javascript. Acest lucru este posibil utilizând ActiveX, fișierul RDP sau HTML5 (denumit și Ericom
AccessNow).
În funcție de sistemul de operare, de versiunea browserului și de setările platformei serverului,
unele browsere web nu pot accesa toate funcționalitățile platformei serverului.
Browserul web compatibil depinde de configurația software-ului serverului. În funcție de
configurația curentă, pagina Client Check trebuie să afișeze dacă browserul este compatibil sau
nu.
Browserele web altele decât Internet Explorer nu sunt compatibile cu componenta RDP ActiveX.
În consecință, celelalte browsere vor utiliza fișierele RDP sau clientul HTML5. Aplicațiile sunt
lansate imediat utilizând aceleași acreditări ale utilizatorului necesare pentru conectare.
Utilizați funcția „Open with” (Deschidere cu) pentru a deschide fișierele RDP.

Gestionarea programelor de completare a browserului

Programele de completare a browserului pot împiedica utilizarea serverului Origin Server și a
serverului instalat. Se recomandă utilizarea browserelor web fără programe de completare.

Browsere compatibile

Aceste browsere pot afișa paginile web pe portal:
• Microsoft Edge versiunea 25 sau o versiune ulterioară
• Microsoft Internet Explorer versiunea 11 sau o versiune ulterioară
• Mozilla Firefox versiunea 56 sau o versiune ulterioară
• Google Chrome versiunea 61 sau o versiune ulterioară
• Safari versiunea 9 sau o versiune ulterioară

Figura 3  

INTRODUCERE
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Cerințe privind browserul web
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3 UTILIZAREA PORTALULUI
ORIGIN SERVER ȘI
ACCESAREA
APLICAȚIILOR

3.1 Portalul Origin Server

Informații generale

Introduceți-vă acreditările pentru a vă conecta la Origin Server.
Origin Server vă permite:
• Să selectați un server sau domeniu (dacă este necesar)
• Să modificați utilizatorii fără deconectarea utilizatorului Windows

Dispunerea pe ecran

③④

②

①

Figura 4  

UTILIZAREA PORTALULUI ORIGIN SERVER ȘI ACCESAREA APLICAȚIILOR
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Nr. Componentă Funcție

① Acreditări Conectare sau modificarea utilizatorilor

② AUTO LOGIN Conectare rapidă după ce acreditările sunt introduse în
sistem

③ Logo Brainlab Numere de telefon pentru asistență clienți și informații ele-
mentare despre Origin Server

④ CLIENT CHECK Verificarea îndeplinirii cerințelor de conectare și accesarea
ghidurilor de utilizare

Opțiuni de conectare

Opțiuni

• Dacă serverul este integrat în serviciile Active Directory (Director activ) ale rețelei, selectați
AUTO LOGIN pentru a utiliza acreditările rețelei și sign-on unic. Această opțiune nu este dis-
ponibilă pentru serverele autonome. Contactați administratorul IT pentru integrarea serverului.

• De asemenea, vă puteți conecta cu un alt nume de utilizator selectând Use other login cre-
dentials.

• Dacă este necesar, alegeți un domeniu din lista verticală Log in to:. Această opțiune vă per-
mite să alegeți între rețele (de exemplu, rețeaua spitalului, rețeaua secției sau dispozitivele lo-
cale).

• Administratorul IT poate configura această opțiune sau poate contacta departamentul de asis-
tență clienți al Brainlab pentru detalii suplimentare.

Conectarea la portalul Origin Server

①

②

RADIOLOGY

Figura 5  

Etapă

1. Introduceți URL-ul relevant pentru a accesa Origin Server.

2. Introduceți numele de utilizator și parola în câmpurile furnizate.

Portalul Origin Server
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Etapă

3. Dacă este necesar, selectați un domeniu din lista verticală ①.
NOTĂ: Această opțiune acceptă, de asemenea, domeniile de încredere pentru autentifi-
care. Aceasta trebuie să fie configurată în fișierul de setări. Pentru mai multe informații,
contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab. 

4. Selectați LOGIN ②.
NOTĂ: Dacă sesiunea expiră, trebuie să vă conectați din nou. 

NOTĂ: Puteți să modificați utilizatorii fără deconectarea manuală a utilizatorului Windows.
Procedura este identică cu conectarea inițială.  

UTILIZAREA PORTALULUI ORIGIN SERVER ȘI ACCESAREA APLICAȚIILOR
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3.2 Funcțiile de bază ale software-ului

Dispunerea pe ecran

④ ⑤

①

② ③ ⑥

Figura 6  

După conectare sunt afișate mai multe funcții:

Nr. Buton Funcție

① Selectarea unui pacient

② Găsirea informațiilor de asistență și consultarea informațiilor elementare
privind software-ul Origin Server

③ Vizualizarea monitorului sistemului

Vizualizarea, descărcare sau ștergerea capturilor de ecran
NOTĂ: Este afișată doar dacă aplicația iPlan este disponibilă. 

Gestionarea sesiunilor utilizatorului pe pagina Session Manager (doar
administratorii)

④ Lansarea funcției Session Sharing, dacă setările utilizatorului permit
acest lucru

⑤

Verificarea îndeplinirii cerințelor de conectare utilizând Client Check și
accesarea:
• Ghidului de utilizare a portalului Origin Server
• Ghidurilor de utilizare relevante pentru iPlan sau Elements
• Fișierelor de resurse
• Link-urilor către actualizările de software al clientului

Funcțiile de bază ale software-ului
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Nr. Buton Funcție

⑥ Deconectarea de la sesiunea Origin Server

Despre monitorul sistemului

①

③

④

②

Figura 7  

Monitorul sistemului afișează activitatea sistemului la un moment dat. Faceți clic pe pictograma
săgeată privind activitatea ① pentru a deschide fereastra de dialog.
• Server Workload ② furnizează informații despre activitatea și viteza serverului.
• Sessions: ③ afișează numărul de sesiuni utilizate la momentul respectiv și numele de

utilizator pentru fiecare sesiune.
• Background Processes ④ afișează aplicațiile care încarcă în mod activ serverul. În timp ce

aplicațiile din prim-plan nu solicită foarte mult procesorul, procesele de fundal solicită
procesorul atunci când sunt active.

Culoarea pictogramei săgeată privind activitatea indică valoarea medie a activității sistemului.
Configurația standard este:
• Sub 60% (verde): Fără timp de așteptare
• 61 – 90% (galben): Un scurt timp de așteptare sau o întârziere poate apărea la aplicații
• Peste 90% (roșu): Nu se recomandă utilizarea sistemului pentru activități limitate în timp

NOTĂ: Valorile procentuale pot fi configurate pe baza feedback-ului utilizatorului. Pentru mai
multe informații, contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab. 
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Despre capturile de ecran

Selectați pictograma Screenshots pentru a vizualiza orice capturi de ecran accesibile prin
conectarea la Origin Server. Toate capturile de ecran sunt afișate împreună cu proprietățile de
bază ale fișierului.
Capturile de ecran create utilizând Content Manager, Patient Browser și DICOM Viewer pot fi
vizualizate doar utilizând DICOM Viewer și nu sunt afișate pe fila Screenshots.
NOTĂ: De asemenea, pe fila Screenshots sunt disponibile diferite conținuturi privind
tratamentele (de exemplu, în format .pdf și .txt). 

Opțiuni privind capturile de ecran

Figura 8  

Opțiuni

Pentru a vizualiza un fișier, selectați una dintre opțiunile de mai jos:
• Numele fișierului
• Imaginea thumbnail a capturii de ecran

NOTĂ: Imaginile thumbnail nu sunt afișate dacă fișierele imagine nu sunt disponibile. 

Selectare pentru ștergerea unei capturi de ecran.
NOTĂ: Ștergerea fișierelor nu poate fi anulată. 

Selectare pentru descărcarea unei capturi de ecran.
• Dacă selectați Save, vi se va solicita să definiți locația în care doriți să

salvați fișierul.
• Dacă selectați Open, captura de ecran se va deschide în programul im-

plicit de vizualizare a imaginilor.

Funcțiile de bază ale software-ului
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Despre Client Check

① ③② ④

Nr. Titlu Descriere

① Client Check

Raportează dacă browserul și conexiunea îndeplinesc cerințele de
conectare la server. Pentru fiecare valoare, rezultatul arată dacă:
• Se încadrează în cerințe
• Nu este recomandat
• Este sub cerințele minime

În cazul în care computerul client nu îndeplinește cerințele pentru o
anumită valoare, software-ul afișează valoarea recomandată.
Dacă aveți dificultăți de conectare, consultați această pagină pen-
tru a corecta problema.
Consultați cerințele minime ale Origin Server pentru informații su-
plimentare.

② System Information Informații despre sistemul client.

③ Resources

• Ghiduri de utilizare în format PDF disponibile pentru descărcare
• Fișierele de setări sunt disponibile pentru descărcare

NOTĂ: Configurate de serviciul Brainlab. Conținuturile prezentate
în acest document pot fi diferite de cele ale sistemului dumnea-
voastră. 

④ Contact Brainlab
Support Trebuie contactat departamentul de asistență clienți al Brainlab.
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Pictogramele Client Check

Figura 9  

În cazul în care computerul client nu îndeplinește cerințele pentru o anumită valoare, software-ul
afișează valoarea recomandată și un simbol de avertizare.

Pictogramă Descriere

Se verifică cerința: rezultatul va fi afișat în cel mai scurt timp.

Cerință OK: cerința conexiunii este suficientă.

Cerință insuficientă: Posibilitatea de utilizare poate fi afectată.

Calitatea conexiunii

CONNECTION: furnizează informații despre calitatea conexiunii dintre server și computerul client
(de exemplu, viteza de descărcare și timpul de răspuns) și oferă baza pentru asigurarea
performanței. Verificați această valoare dacă vă confruntați cu probleme de performanță.

Funcțiile de bază ale software-ului
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Contactarea departamentului de asistență clienți al Brainlab

Figura 10  

Selectați Contact Brainlab Support:
• Pentru a contacta direct departamentul de asistență clienți al Brainlab utilizând numerele de

telefon furnizate
• Pentru a trimite un e-mail către Brainlab completând câmpurile și selectând SEND EMAIL
• Pentru a crea un document PDF care conține informații despre sistemul client care pot fi

utilizate de către departamentul de asistență IT selectând Download Client Information
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3.3 Accesarea aplicațiilor

Fundal

După conectare, aveți posibilitatea să accesați aplicațiile pe portalul Origin Server de pe ecranul
de pornire.
Puteți să deschideți Brainlab Elements, să utilizați software-ul Brainlab, să accesați datele
pacientului utilizând HTML5 sau să accesați iPlan utilizând RDP.

Aplicații

①

③

④

②

⑤

Figura 11  

Nr.

① Lansați o sesiune iPlan

② Deschideți Tools

③ Deschideți Selected Patient pentru a alege sau pentru a modifica pacientul

④ Accesați DICOM Viewer în opțiunea Quick Viewing

⑤ Deschideți Brainlab Elements pentru planificare

Accesați instrumentele administrative dacă aveți drepturi administrative

NOTĂ: Pagina de pornire poate fi, de asemenea, configurată pentru a afișa diferite titluri sau
secțiuni, după caz. 

Disponibilitatea aplicațiilor

Aplicațiile disponibile pot varia în funcție de permisiunile utilizatorului și de starea licenței. Atunci
când o aplicație nu este disponibilă, butonul corespunzător nu este afișat.
Numărul de sesiuni RDP este diferit și, în general, este limitat la trei pe server. Dacă toate
sesiunile RDP sunt în uz, o notificare privind licența este afișată atunci când se încearcă lansarea
unei sesiuni RDP suplimentare.
Pagina de pornire a portalului Origin Server procesează licența platformei serverului și afișează:
• Starea licenței

Accesarea aplicațiilor
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• O eroare dacă interogarea licenței platformei serverului a eșuat

Variații în funcție de client

Capturile de ecran și informațiile practice prezentate în acest ghid de utilizare pot fi diferite de cele
ale sistemului dumneavoastră. Sunt posibile nenumărate variații în funcție de comanda
dumneavoastră, de versiunea Windows, de tipul și versiunea browser-ului web, de configurațiile
serverului etc.

Deschiderea unei aplicații utilizând un fișier RDP

NOTĂ: Tipul preferat de conexiune pentru Internet Explorer este ActiveX. Pentru alte browsere se
preferă HTML5. RDP se recomandă atunci când aceste opțiuni nu sunt disponibile. 

Atunci când se utilizează Internet Explorer cu o componentă RDP ActiveX configurată, utilizatorii
pot lansa iPlan sau Brainlab Elements de la distanță selectând butonul aplicației afișat pe pagina
de pornire Origin Server. Aplicațiile la distanță sunt lansate imediat utilizând aceleași acreditări
ale utilizatorului folosite pentru conectare.

Etapă

1. Selectați aplicația dorită.
Apare o fereastră de dialog Open/Save (Deschidere/Salvare):

2.

Selectați Open with (Deschidere cu) și apoi selectați OK. Windows selectează în mod
automat programul cu care să deschidă aplicația.

3.
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Etapă
Dacă se deschide fereastra de dialog Remote Desktop Connection (Conexiune desktop
la distanță), verificați dacă opțiunea „Computer la distanță” este corectă (de exemplu,
yourcomputer.net).

4. Selectați Connect (Conectare).
Se deschide aplicația selectată.
NOTĂ: Activați casetele de selectare pentru a asigura accesul necesar de la computerul
la distanță (de exemplu, pentru exportul planurilor). 

5. Se deschide o fereastră de dialog Remote Desktop Connection Verification (Verificare
conexiune desktop la distanță). Verificați computerul la care doriți să vă conectați.

6. Selectați OK. Se deschide aplicația.

Dacă nu doriți ca această fereastră de dialog să fie afișată, consultați recomandările legate de
setările ActiveX.

Modul ecran complet

①

Figura 12  

Aplicațiile se deschid în mod automat în modul ecran complet. Pentru a muta aplicația pe un
monitor diferit, faceți clic pe Restore Down (Restabilire jos) ① de pe bara de conectare pentru a
o afișa în browser.
După mutarea browserului pe celălalt monitor, puteți să restabiliți aplicația la modul ecran complet
apăsând combinația de taste: Ctrl + Alt + Break.
NOTĂ: Aceasta este valabilă doar pentru conexiunile ActiveX și RDP. Conexiunile HTML5 se
deschid direct în browser și pot fi mutate cu ușurință. 

Sesiune Roaming

Aveți posibilitatea să vizualizați aceeași sesiune de pe dispozitive diferite. Pentru aceasta:
• Conectați-vă la server pe un computer (de exemplu, computerul dumneavoastră normal) și

lăsați sesiunea deschisă (și anume, nu vă deconectați).
• Conectați-vă la server pe un alt client (de exemplu, iPad) înainte expirarea perioadei de timp

predefinite (de exemplu, 15 minute în mod implicit).
Sesiunea originală de pe primul client este deschisă pe clientul nou, cu același mod de
vizualizare, incluzând pacientul ales, setul de date deschis și dispunerea în aplicații.

Accesarea aplicațiilor
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3.4 Informații privind sesiunile la distanță

Informații generale

O sesiune la distanță prin intermediul RDP pe portalul Origin Server poate fi stabilită doar prin
deschiderea uneia dintre aplicațiile de pe portalul Origin Server. Acest lucru garantează setările
corecte ale conexiunii necesare pentru software-ul iPlan sau Brainlab Elements.
Atunci când deschideți o aplicație de pe un client secundar în timp ce o sesiune activă cu aceeași
aplicație și cu același utilizator există pe un alt dispozitiv, sesiunea anterioară este deconectată și
afișată pe clientul nou. Utilizatorul de pe primul client este informat în legătură cu deconectarea de
pe portalul Origin Server.

Înainte de deschiderea unei aplicații

Utilizatorii pot deschide mai multe aplicații în mod simultan. Cu toate acestea, pentru fiecare
utilizator este posibilă o singură sesiune per aplicație.
În cazul în care utilizați un dispozitiv fără tastatură (de exemplu, o tabletă) și introducerea datelor
cu ajutorul tastaturii este necesară în timpul planificării, activați Windows On-Screen keyboard
(Tastatură vizuală) înainte de a deschide iPlan sau aplicația de planificare.

Avertisment de securitate

La deschiderea unei sesiuni, este posibil să fie afișat avertismentul Remote Desktop Connection
(Conexiune desktop la distanță).
În funcție de setările de securitate ActiveX ale browserului, este posibil să vi se solicite să
confirmați conectarea unităților locale de hard disk la computerul la distanță.
NOTĂ: Conectarea unităților locale de hard disk la computerul la distanță nu este necesară dacă
nu doriți să exportați un plan de tratament. În acest caz, puteți să debifați caseta de selectare
corespunzătoare din fereastra de dialog Remote Desktop Connection (Conexiune desktop la
distanță). 

NOTĂ: În timpul conexiunii HTML5, exportarea este posibilă doar pe un folder sau pe o unitate din
rețea configurat(ă) pe server. Unitățile de pe computerul client (hard disk, USB, unități de rețea)
nu sunt accesibile. 
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3.5 Optimizarea performanței

Optimizarea performanței

Performanța poate fi îmbunătățită prin conservarea resurselor serverului și prin optimizarea
setărilor de registry.

Resursele serverului

① ②

Figura 13  

Metoda recomandată pentru închiderea unei aplicații constă în utilizarea opțiunii Exit în Brainlab
Elements ① sau în meniul iPlan ②.

Resursele serverului și roaming

①

Figura 14  

Dacă închideți o aplicație selectând X ① de pe bara browserului web sau de pe bara de
conectare Origin Server, sesiunea rămâne activă și continuă utilizând resursele serverului.
Utilizați aceleași date de conectare pentru a accesa aceeași sesiune mai târziu (de exemplu, de la
alt client).

Optimizarea performanței
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Această opțiune poate fi convenabilă, însă, pentru a evita blocarea resurselor serverului, nu
utilizați X decât dacă intenționați să continuați imediat sesiunea. Metoda recomandată pentru
închiderea unei aplicații constă în utilizarea opțiunii Exit Application sau Exit în Brainlab
Elements sau în meniul iPlan.
Fiecare aplicație are un timp de expirare pentru inactivitate. O aplicație se închide după scurgerea
timpului de inactivitate, în cazul în care sesiunea era deconectată.
NOTĂ: Timpul de inactivitate este opțional și configurabil. Pentru mai multe informații, contactați
departamentul de asistență clienți al Brainlab. 

Optimizarea setărilor de registry pentru intranet sau internet

Pentru a optimiza setările pentru utilizarea intranetului sau internetului, instalați fișierul registry
corespunzător. Aceasta îmbunătățește performanța prin limitarea numărului de culori disponibile
și prin utilizarea intervalului implicit de actualizare pentru deplasarea mouse-ului.

Etapă

1.
Selectați Client Check.
Se deschide Client Check.

2.

La Resources, selectați și instalați fișierul registru relevant:
• Optimized Settings for fast network connections (intranet)
• Optimized Settings for slow network connections (internet)

Avertisment de securitate privind setările de registry

Figura 15  

Setările de registry nu sunt critice pentru securitate deoarece acestea sunt utilizate doar pentru
reglarea vitezei de deplasare a mouse-ului și a disponibilității culorilor.
NOTĂ: Mesajele de avertizare privind setările de registry depind de browser. Experiența
utilizatorului poate fi diferită de imaginea prezentată. 

Etapă

Selectați Save File (Salvare fișier) pentru a instala fișierul registry.
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3.6 Partajarea sesiunilor

Utilizarea funcției Session Sharing

Cu Session Sharing, doi utilizatori Origin Server pot partaja o sesiune, ceea ce permite
colaborarea la un plan de tratament. Ambii utilizatori au accesul deplin la toate caracteristicile
software-ului.
NOTĂ: Înainte de partajarea unei sesiuni, rețineți că ambii utilizatori au acces la toate
caracteristicile software-ului în timpul Session Sharing. 

Partajarea unei sesiuni

Figura 16  

Etapă

1.
Selectați Session Sharing de pe pagina de pornire Origin Server.
Se deschide fereastra de dialog Session Sharing.

2. Selectați o sesiune și apoi selectați Join Session.
Proprietarul sesiunii primește o solicitare de control la distanță.

3. Pentru a accepta partajarea sesiunii, proprietarul sesiunii trebuie să selecteze Yes (Da).
Sesiunea se deschide. Ambii utilizatori pot să utilizeze aplicația în mod simultan și să vi-
zualizeze toți pașii efectuați de celălalt utilizator.

Partajarea sesiunilor
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NOTĂ: Utilizatorul invitat are acces interactiv deplin la software-ul de pe sistemul țintă în timp ce
sesiunea este activă. 

Închiderea unei sesiuni

Etapă

Pentru a închide o sesiune partajată, selectați butonul de deconectare din
partea dreaptă jos a ecranului.
Aplicația nu se închide; ați închis doar sesiunea partajată.

NOTĂ: Deconectarea nu întrerupe sesiunea de planificare sau de vizualizare, ci doar partajarea. 
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3.7 Depanare

Depanarea portalului Origin Server

Această secțiune descrie problemele cu care utilizatorii se confruntă în ceea ce privește Origin
Server și modul de soluționare a acestora.

Utilizator neautorizat

Figura 17  

Dacă este afișat acest avertisment, acreditările dumneavoastră nu sunt autorizate pentru a
accesa platforma.
Contactați administratorul IT pentru a vă adăuga la grupul Active Directory (Director activ) sau la
baza de date a sistemului Origin Server.

Configurarea Firefox pentru sign-on unic

Etapă

1.

În Firefox, introduceți about:config. După afișarea avertismentului, selectați butonul
pentru acceptare.

2.

Tastați network în caseta de căutare.
Setați valoarea example.net în:
• .negotiate-auth.delegation-uris
• .negotiate-auth.trusted-uris
• .automatic-ntlm.trusted-uris

Toate serverele din *.example.net sunt acum activate pentru Windows Integrated Au-
thentication (Autentificare Windows integrată).

Depanare

38 Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.0 Origin Server Ver. 3.1



Toate sesiunile în uz

Figura 18  

Dacă este afișat acest avertisment, toate sesiunile concurente sunt în uz. Acest lucru înseamnă
că trebuie să așteptați până când un utilizator închide o sesiune. De asemenea, puteți să
contactați Brainlab pentru efectuarea unui upgrade al numărului de sesiuni concurente.

Cerințe neîndeplinite

Figura 19  
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Dacă este afișat acest ecran, acesta indică faptul că computerul dumneavoastră nu îndeplinește
cerințele minime.
Selectați Show the Client Check pentru a afișa cerințele care nu sunt îndeplinite.

Avertisment privind certificatul

Figura 20  

Atunci când accesați URL-ul Origin Server, este posibil să fie afișat un avertisment privind
certificatul de securitate. Acest lucru indică faptul că utilizați un certificat neautorizat.

Opțiuni

Pentru a continua, selectați Continue to this website (not recommended) (Continuare cu
acest site web (nerecomandat)). Origin Server se deschide.

În mod alternativ, instalați un certificat rădăcină local pe dispozitiv:
• Descărcați certificatul
• Faceți dublu clic pe certificat pentru a-l instala

Soluționarea problemei ecranului negru pe dispozitivele Mac/iPad de la Apple

Dacă este afișat un ecran negru/gri atunci când vă conectați utilizând MacOS sau iOS, certificatul
cu semnătură automată (al spitalului) nu este instalat corect.

Etapă

1. Conectați-vă pe dispozitiv ca administrator.

2. Descărcați certificatele rădăcină de încredere.
În mod alternativ, trimiteți certificatele prin e-mail sau utilizați stocarea cloud.

3. Selectați fișierul descărcat și instalați-l.

4. Confirmați mesajul de avertizare și selectați Install Now (Instalare imediată).

5. Selectați Done (Terminat) pentru a închide ecranul Profile Installed (Profil instalat).

6. Pentru a activa autorizarea SSL pentru certificat, accesați: Settings (Setări) > General >
About (Despre) > Certificate Trust Settings (Setări de autorizare certificat). Activați Full
Trust for Installed Root Certificates (Încredere deplină pentru certificatele rădăcină in-
stalate).

Linkuri conexe

Încredere în certificat pe computerul client la pagina 69

Depanare
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4 FUNCȚIONALITATE
SUPLIMENTARĂ

4.1 Utilizarea pe tablete

Utilizarea Origin Server pe tablete

Origin Server permite conectarea de pe o tabletă pe baza standardului HTML5. Browserul web
utilizat pe tabletă trebuie să îndeplinească acest standard pentru a putea stabili o conexiune.
Trebuie să vă conectați la Origin Server utilizând un browser web de pe tabletă.
NOTĂ: Tableta trebuie utilizată doar în scop informativ și nu în scop de planificare sau de
diagnosticare. 

Compatibilitate

Origin Server este compatibil cu:
• Browsere compatibile cu HTML5
• iPad iOS 7.0 și modelele ulterioare

NOTĂ: Se recomandă utilizarea Safari pe iPad pentru funcționalitate pe ecran complet. 

NOTĂ: Alte versiuni compatibile pot deveni disponibile după publicarea acestui ghid de utilizare.
Pentru întrebări privind compatibilitatea, consultați departamentul de asistență clienți al Brainlab. 

Recomandări privind tabletele

Atunci când Origin Server este utilizat pe o tabletă, se recomandă următoarele:
• Utilizarea unui browser cu capacitate de ecran complet
• Consultarea ghidului de utilizare furnizat de către producător

Comenzile tactile de pe dispozitivul iPad

Brainlab Elements care rulează pe dispozitivul iPad nu acceptă gesturile cu mai multe degete. În
consecință, dacă doriți să măriți sau să micșorați imaginile, utilizați butonul de mărire/micșorare și
apoi deplasați degetul în sus sau în jos.
Trebuie să atingeți ecranul timp de aproximativ 1 – 2 secunde înainte ca gesturile tactile să fie
transferate aplicației (de exemplu, selectați defilarea, atingeți ecranul timp de aproximativ 1 – 2
secunde, apoi defilați).

FUNCȚIONALITATE SUPLIMENTARĂ
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Instalarea unei comenzi rapide pe un dispozitiv iPad

② ③ ④

①

Figura 21  

Pentru o vizualizare optimizată, Brainlab recomandă vizualizarea portalului Origin Server în
modul de ecran complet.
Adăugați URL-ul serverului la ecranul de pornire pentru a vă asigura că Origin Server se
deschide întotdeauna în modul de ecran complet.

Etapă

1. Deschideți Safari și introduceți URL-ul serverului.

2. Deconectați-vă pentru a afișa pagina LOGIN.

3.

Selectați ② pentru a deschide fereastra de dialog.

4. Selectați Add to Home Screen (Adăugare la ecranul de pornire) ①.
Se deschide fereastra de dialog Add to Home (Adăugare la ecranul de
pornire).

5. Selectați Add (Adăugare) ③ din caseta de dialog.
Pe ecranul de pornire ④ este adăugată o pictogramă.

Accesarea portalului Origin Server de pe ecranul de pornire

Etapă

Lansați Origin Server selectând pictograma creată pe ecranul de porni-
re.

Utilizarea pe tablete
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Lansarea iPlan

Se recomandă utilizarea unui browser cu capacitate de ecran complet atunci când vizualizați
Origin Server.

①
Figura 22  

Etapă

Comutați între ecranul complet și ecranul standard utilizând pictogramele de pe ecranul ①.

NOTĂ: Funcționalitatea de vizualizare exactă depinde de browser, fiind posibil ca aplicația aleasă
să nu se încadreze întotdeauna exact în dimensiunea ecranului. 

NOTĂ: Nu navigați înapoi și înainte în browser în timpul planificării intervenției chirurgicale. 
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Accesul cu ajutorul tastaturii

Figura 23  

Etapă

Pentru a deschide tastatura tactilă, atingeți cu trei degete în partea de jos a ecranului tactil.

Lansarea Brainlab Elements pe dispozitivul iPad

① ②

Figura 24  

Etapă

1. Pentru a începe, selectați Brainlab Elements.
Software-ul se deschide în mod automat.

Utilizarea pe tablete
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Etapă

2. Ecranul de întâmpinare este mai mare decât ecranul fizic al dispozitivului iPad ①. După
lansarea Brainlab Elements, apropiați degetele pentru a micșora fereastra aplicației pen-
tru a se adapta la dispozitivul iPad ②.

FUNCȚIONALITATE SUPLIMENTARĂ
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4.2 Transferul și exportarea datelor

Transferul datelor

Utilizați iPlan sau Brainlab Elements pentru a importa date din formatul DICOM.
Definiți numărul necesar de arhive de destinație și atribuiți-le locații diferite în folderul pacientului.
NOTĂ: Doar utilizatorii cu drepturi administrative pot modifica arhivele PatXfer. Setările PatXfer
modificate de utilizatorii normali nu sunt salvate după deconectare. 

Exportarea datelor

Utilizatorii pot defini locația de export și apoi să exporte planul de tratament pe un suport de
stocare (de exemplu, unitate flash USB) sau pe un hard drive de pe computerul client utilizând
iPlan sau Brainlab Elements.
• Pentru platforma țintă trebuie selectată cel puțin o locație de export (de exemplu, Curve, Kick,

Buzz).
• În cazul unei conexiuni HTML5, exportarea planurilor de tratament pe o unitate flash USB de

pe dispozitivul clientului nu este posibilă. Verificați modul curent în Client Check. Unitățile flash
USB pot fi utilizate doar atunci când se folosește un fișier RDP sau modul ActiveX.

• Atunci când exportați datele pe computerul client, asigurați-vă că sunt selectate casetele de
selectare din fereastra Remote Desktop Connection (Conexiune desktop la distanță) care
este afișată în momentul deschiderii aplicației.

NOTĂ: În timpul conexiunii HTML5-RDP, exportarea este posibilă doar pe un folder sau pe o
unitate din rețea configurat(ă) pe server. Unitățile de pe computerul client (hard disk, USB, unități
de rețea) nu sunt accesibile prin intermediul HTML5. Acest lucru este posibil doar în modul RDP
sau ActiveX. Verificați care este modul activ în Client Check. 

Unități flash USB

Unitățile flash USB conectate la client sunt accesibile de pe server doar atunci când sunt
introduse înaintea stabilirii conexiunii de la distanță la server.

Exportarea unui plan

Etapă

1. Introduceți suportul de stocare în computerul client.

2. Deschideți iPlan sau elementul Brainlab Element necesar de pe ecranul de pornire.

3. Realizați sarcina necesară.

4. Selectați Save and Export din iPlan Navigator din software-ul de planificare.

5. Selectați Export Location din listă în fereastra de dialog Export.
NOTĂ: Dacă locațiile de export de pe computer nu sunt indicate, contactați administrato-
rul serverului pentru a permite computerului să exporte planul de tratament. 

6. După finalizarea exportului, scoateți suportul de stocare din computerul client utilizând
funcția Windows Safely Remove Hardware (Eliminarea în siguranță a unui dispozitiv
hardware).

Transferul și exportarea datelor
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5 ADMINISTRAREA
PORTALULUI ORIGIN
SERVER

5.1 Server Desktop (Desktop server)

Funcționalitate și acces

Datorită funcției Server Desktop (Desktop server), un administrator poate accesa desktop-ul
serverului de la distanță, cu funcționalitate deplină.
NOTĂ: Sarcinile administratorului nu pot fi realizate de pe dispozitivele iOS sau Mac. 

Acces criptat

Origin Server acceptă comunicarea prin HTTPS. Aceasta asigură standarde ridicate de
securitate și, prin urmare, o configurare mai simplă a firewall-ului (care, în general, nu este
necesară) la conectarea prin internet.
În cazul în care computerul client folosește un software de firewall personal, conexiunea la Origin
Server (de exemplu, numele sau adresa IP a serverului) trebuie să fie adăugată la lista de
conexiuni permise.

Accesarea funcției Server Desktop (Desktop server)

Etapă

1. Deschideți Session Manager.

2. Selectați serverul făcând clic pe numele serverului.
Desktopul serverului la distanță se deschide pe ecran.
NOTĂ: Dacă este cazul, selectați serverul necesar din lista afișată. 

ADMINISTRAREA PORTALULUI ORIGIN SERVER
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5.2 Gestionarea utilizatorilor

Fereastra de dialog Computer Management (Management computer)

Figura 25  

Puteți să adăugați sau să eliminați utilizatorii autorizați să utilizeze anumite funcții Origin Server
prin intermediul ferestrei de dialog Computer Management (Management computer).

Adăugarea unui utilizator local

Etapă

1. Selectați Server Desktop (Desktop server).

2. Deschideți fereastra de dialog Computer Management (Management computer):
• Selectați Control panel (Panou de control) în meniul Start
• Selectați Administrative tools (Instrumente de administrare)
• Selectați Computer Management (Management computer)

3. În panoul din partea stângă, extindeți ramura Local Users and Groups (Utilizatori și gru-
puri locale) și faceți clic pe Users (Utilizatori).
NOTĂ: Dacă lucrați cu un server de pe un domeniu Windows, continuați cu pasul 7. 

4. În meniul din partea de sus, selectați Action (Acțiune), apoi New user (Utilizator nou).

5. Introduceți numele de utilizator, o descriere și parola.

6. În panoul din partea stângă, extindeți ramura Users and Groups (Utilizatori și grupuri) și
faceți clic pe Groups (Grupuri).

7. În panoul din partea dreaptă, faceți dublu clic pe grupul la care doriți să adăugați un utili-
zator.

Gestionarea utilizatorilor
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Etapă
De exemplu, selectați:
• BL_OriginAdministrators
• BL_OriginUsers
• Remote Desktop Users (Utilizatori desktop la distanță)
• BL_All

NOTĂ: Nu toți utilizatorii trebuie să aibă drepturi administrative. Utilizatorii normali trebuie
să aibă acces la aplicațiile iPlan și acces de scriere doar la folderele pacienților. 

8. Selectați Add (Adăugare) și introduceți toți utilizatorii care vor avea drepturile de grup co-
respunzătoare.

9. Selectați OK pentru confirmare.

ADMINISTRAREA PORTALULUI ORIGIN SERVER
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5.3 Grupuri de domenii

Grupuri de domenii

Dacă portalul Origin Server este integrat într-un domeniu Windows, gestionați utilizatorii din
Active Directory (Director activ).
Într-un scenariu tipic de integrare a portalului Origin Server, următoarele grupuri de domeniu sunt
mapate în grupurile Origin Server locale:

Grup local Grup de domenii corespunzătoare

BL_OriginAdministrators Grup administratori spital de origine

BL_OriginUsers Grup utilizatori spital de origine

Remote Desktop Users
(Utilizatori desktop la dis-
tanță)

Toate grupurile de domenii Origin Server sunt mapate în grupul lo-
cal Remote Desktop Users (Utilizatori desktop la distanță)

Autorizarea unui utilizator de domeniu

Etapă

1. Deschideți Active Directory Users and Computers (de exemplu, pe controllerul dome-
niului).

2. Selectați Users (Utilizatori) și faceți clic dreapta pe utilizatorul pe care doriți să îl autoriza-
ți.

3. Deschideți User Properties (Proprietăți utilizator), apoi selectați fila Member of (Membru
al).

4. Selectați Add... (Adăugare...) și apoi selectați grupurile de utilizatori Origin Server pentru
care utilizatorul va avea drepturi de grup corespunzătoare.

5. Selectați OK pentru confirmare.

Eliminarea unui utilizator

Etapă

1. În panoul din partea dreaptă a ferestrei de dialog Computer Management (Management
computer), faceți dublu clic pe grupul relevant.

2. Selectați utilizatorul și selectați Remove (Eliminare).

3. Selectați OK pentru confirmare.

Grupuri de domenii
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5.4 Session Manager

Utilizarea funcției Session Manager

Figura 26  

Session Manager afișează o listă a tuturor utilizatorilor conectați la sistem la momentul respectiv.
Un administrator poate termina una dintre aceste sesiuni ale utilizatorului, dacă este necesar (de
exemplu, sesiunea nu răspunde).

Echilibrarea încărcării

Atunci când se utilizează mai multe servere, Origin Server optimizează în mod automat
performanța prin intermediul echilibrării încărcării. Prioritatea serverului este definită în setările
portalului Origin Server.
Pentru optimizarea echilibrării încărcării, se recomandă utilizarea unor configurații hardware și
software identice pentru toate serverele.
Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab pentru reglarea fină a eficienței
sistemului.

Închiderea unei sesiuni

Etapă

1.
Selectați pictograma Session Manager de pe pagina de pornire.
Se deschide fereastra de dialog Session Manager.

2. Selectați sesiunea pe care doriți să o închideți și selectați Terminate.
Fereastra de dialog Session Manager se închide.

NOTĂ: Opțiunea Terminate trebuie utilizată doar în cazuri excepționale (de exemplu, atunci când
aplicația nu răspunde și trebuie să fie repornită). 
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5.5 Configurarea verificărilor de revocare

Evitarea întârzierilor în timpul conectării

Dacă un client nu este conectat la internet și niciun server de revocare nu este configurat de
departamentul IT al spitalului, vă puteți confrunta cu întârzieri atunci când vă conectați la Origin
Server. Acest lucru apare deoarece clientul încearcă să valideze certificatul SSL pentru emitent și
lista de revocare. Verificarea revocării eșuează și expiră fără o conexiune la internet, provocând o
întârziere de aproximativ 15 – 20 de secunde.
Pentru a evita această întârziere, dezactivați verificările revocărilor pe computerul client.

Dezactivarea verificărilor revocărilor

①

Figura 27  

Windows are o politică de grup locală pentru dezactivarea verificărilor revocărilor.

Etapă

1. În meniul Start Windows, selectați Run (Rulare) și introduceți gpedit.msc.
Se deschide fereastra de dialog Group Policy (Politică de grup).

2. La Local Computer Policy (Politică computer local), selectați Windows Settings (Setări
Windows), apoi Security Settings (Setări de securitate).

3. Selectați Public Key Policies (Politici chei publice), apoi deschideți Certificate Path Va-
lidation (Validare cale certificat).
Se deschide fereastra de dialog Certificate Path Validation Settings Properties (Pro-
prietăți de validare cale certificat).

4. În fila Network Retrieval (Preluare rețea), dezactivați caseta de selectare Automatically
update certificates in the Microsoft Root Certificate Program (Actualizare automată
certificate în programul Microsoft de certificate rădăcină) ①.

5. Selectați OK.

Configurarea verificărilor de revocare
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5.6 Configurarea browserului

Conexiuni de încredere

Figura 28  

Toate browserele web își verifică certificatele de securitate înainte de accesarea unui server la
distanță. Afișarea acestui mesaj poate fi cauzată de următoarele:
• Certificatul a expirat și trebuie să fie reînnoit
• Accesați serverul cu numele scurt în loc să specificați FQDN ca URL în browser
• Certificatul a fost creat utilizând un algoritm hash depășit (trebuie să fie cel puțin SHA-2), iar

certificatul trebuie reînnoit
• Puteți să utilizați un certificat (de exemplu, un certificat cu semnătură automată sau cu creare

automată) care nu este acreditat de clientul dumneavoastră

Adăugarea unei excepții de securitate la browser

Dacă doriți să ignorați avertismentul privind conexiunea securizată și să continuați, puteți să
adăugați o excepție de securitate în browser. Dacă modul Active Connection Mode este RDP sau
ActiveX, puteți să continuați astfel:

Etapă

1. Verificați dacă serverul la distanță este corect.

2. Selectați I understand the Risks (Înțeleg riscurile).

3. Selectați Add Exception (Adăugare excepție).

4. Bifați Permanently store this exception (Stocare permanentă excepție).

5. Selectați Confirm Security Exception (Confirmare excepție de securitate).

Dacă modul Active Connection Mode este HTML5, trebuie să adăugați două excepții de
securitate.
• Prima excepție este cea descrisă mai sus.
• Cea de-a doua excepție trebuie adăugată la portul 8080.

Pentru aceasta, accesați site-ul utilizând URL-ul de mai jos:
https://<numeserver>:8080
Asigurați-vă că confirmați excepția de securitate o singură dată.
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După acceptare apare un dialog de eroare și veți fi redirecționat spre portal. De aici, puteți să
continuați să lucrați normal.
NOTĂ: Contactați administratorul rețelei pentru a schimba configurația certificatului sau pentru
informații suplimentare. 

Crearea unei comenzi rapide pe desktop

① ②

③

④ iPlanRT

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

Figura 29  

Aveți posibilitatea să ignorați pagina de pornire a aplicației și să lansați aplicațiile direct de pe
desktopul serverului prin crearea de comenzi rapide.

Etapă

1. Faceți clic dreapta cu mouse-ul pe desktop și selectați New (Nou).
Se deschide fereastra de dialog extinsă.

2. Selectați Shortcut (Comandă rapidă) din fereastra de dialog extinsă.
Se deschide fereastra de dialog Create shortcut (Creare comandă rapidă).

3. Adăugați/copiați întreaga locație a serverului.
(de exemplu, http://numeserver/Appportal/Login.aspx?apptype=iPlanRT)

4. Selectați Next (Înainte).
NOTĂ: Numele de după „apptype=” trebuie să fie identic cu cel specificat în fișierul de se-
tări settings.xml.
 

NOTĂ: Calea sau locația exactă a serverului poate varia în funcție de cerințe. Dacă aveți
îndoieli, contactați departamentul IT. 

5. Adăugați un nume pentru comanda rapidă.
(de exemplu, iPlanRT)
NOTĂ: Numele trebuie să corespundă numelui aplicației folosit în settings.xml.
 

6. Selectați Finish (Finalizare).
Comanda rapidă este creată pe desktop.

Configurarea browserului
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5.7 Locații de export

Definirea directoarelor de export

Directoarele de export pot fi partajate prin intermediul rețelei, pentru a fi accesibile de pe alte stații
de lucru sau platforme de planificare (de exemplu, Buzz, Curve sau Kick).
Următoarele instrucțiuni utilizează directorul de export ca exemplu de date ale pacientului
disponibile pe portalul Origin Server. Dacă se utilizează un server de fișiere sau dacă directorul
de export este disponibil în altă locație, adaptați calea în mod corespunzător.
Locația implicită pentru datele pacientului este F:\PatientsData\.
În funcție de tipul de export, directorul țintă este localizat sub directorul cu datele pacienților (de
exemplu, F:\PatientsData\Navigation).
Pentru exportare cu ajutorul aplicației iPlan, cel puțin o locație de export trebuie să fie definită
pentru platforma țintă (de exemplu, Curve). Acest lucru se poate realiza lansând iPlan și definind
un nod nou de export în software-ul de planificare în pasul de export.
Creați câte un folder de export pentru fiecare platformă țintă.
NOTĂ: Dacă lucrați în RDP utilizând ActiveX sau cu un fișier RDP, introduceți suportul de stocare
în computerul client înainte de a deschide iPlan sau o aplicație Brainlab Elements. 

Partajarea directoarelor de export

SERVERNAME\Navigation

Figura 30  

Etapă

1. Deschideți proprietățile directorului.

2. Selectați Advanced Sharing (Partajare complexă).
Partajarea poate avea loc și la un nivel mai înalt al directorului.
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Etapă

3. Setați permisiunile de partajare pe folderul partajat.
Atribuiți o permisiune doar în citire pentru folder.
Atribuiți permisiunea de control deplin doar pentru folderul de partajat, dacă este necesar.

NOTĂ: În general, folderul partajat poate fi accesat de pe alte computere din rețea utilizând calea
UNC: \\<NumeServer>\<PartajareNume>.
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5.8 iHelp (Asistență clienți de la distanță)

Utilizarea aplicației iHelp

Dacă este necesar, portalul Origin Server poate permite accesul de la distanță al
departamentului de asistență clienți al Brainlab. Puteți activa această funcție de acces de la
distanță selectând Start iHelp din meniul Start al Windows.
NOTĂ: Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab dacă doriți să utilizați funcția
iHelp. Funcția iHelp trebuie configurată in mod individual pentru sistemul dumneavoastră. 

Meniul Start

①

După activarea funcției iHelp, în meniul Start al Windows se
afișează pictogramele corespunzătoare acesteia ①.
Departamentul de asistență clienți al Brainlab poate accesa
acum portalul Origin Server de la distanță (de exemplu, pen-
tru diagnosticare).
NOTĂ: Pentru a dezactiva accesul la distanță, faceți clic pe
opțiunea Stop iHelp din meniul Start al Windows. 

Cum funcționează iHelp

Software-ul iHelp, instalat pe Origin Server, lansează o solicitare de răspuns (ping) către
serverul iHelp prin portul 443 sau 17002. Ambele porturi sunt conexiuni de ieșire, portul 17002
fiind mai rapid. Cu fiecare ping, Origin Server încearcă să stabilească un canal de comunicație
SSL.
• Pentru a accesa Origin Server, departamentul de asistență clienți al Brainlab se conectează

mai întâi la serverul iHelp utilizând un canal de comunicație SSL.
• Serverul iHelp fuzionează cele două canale de comunicație, iar departamentul de asistență

clienți al Brainlab poate accesa portalul Origin Server.

Cerințe pentru instalare

Nu trebuie să modificați în niciun fel setările aplicației de protecție firewall (cu excepția cazurilor în
care doriți ca departamentul de asistență clienți al Brainlab să aibă acces mai rapid la Origin
Server).
• Dacă aplicația dumneavoastră de protecție firewall permite deja efectuarea conexiunilor la

Internet din interiorul rețelei, software-ul iHelp va putea să vă ofere asistență la distanță.
• Pentru a asigura accesul departamentului de asistență clienți al Brainlab, trebuie să lansați

iHelp pe Origin Server.
• Nu se vor transfera date ale pacientului.
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Pentru mai multe informații, contactați iHelp.support@brainlab.com.
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6 CONFIGURAREA IHE
6.1 Crearea unui link IHE

Despre IHE

IHE asigură un standard pentru partajarea informațiilor în domeniul sănătății. Un link IHE poate fi
utilizat pentru preluarea datelor pacientului.
Înainte de configurarea link-ului IHE, citiți standardul IHE: http://www.ihe.net/uploadedFiles/
Documents/Radiology/IHE_RAD_Suppl_IID.pdf
NOTĂ: În cazul conectării la sistem prin intermediul unui link IHE, doar pacientul desemnat este
afișat. Nu puteți căuta alți pacienți. 

Sintaxa link-ului

Un link este structurat după cum urmează:
https://<locație>/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&AnyParameter=AnyValue& AnyParameter=AnyValue&…

Valoare Note

https://<locație> Serverul IHR la care doriți să vă conectați.

IHEInvokeImageDisplay Sensibil la litere mari și mici.

requestType
Sensibil la litere mari și mici. Valori posibile:
• PATIENT
• STUDY

AnyParameter=AnyValue Parametrii disponibili pentru fiecare tip sunt
enumerați mai jos.

De exemplu:
https://thisnode.brainlab.com/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=PATIENT&patientID=033
Dacă un pacient/studiu nu este găsit sau nu există în sistemul PACS, pe ecran este afișată
eroarea 404 Not Found (404 Nu s-a găsit).

Parametri multipli

Dacă doriți să căutați mai multe valori ale unui parametru (de exemplu, parametri StudyUID
multipli), puteți să utilizați:
• O metodă implicită standard IHE care utilizează o virgulă pentru a separa valorile de căutare

sau
• Să repetați perechile de parametri și valori separate de un ampersand &.

Exemplul de mai jos indică modul în care pot fi utilizate cele două metode diferite:
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,...

Parametri pentru tipul solicitării = PATIENT

Acest tabel descrie parametrii pentru tipul solicitării PATIENT din link-ul IHE acceptat de Origin
Server. Acest tabel reprezintă o referință parțială din Tabelul 4.106.4.1.2-1 din standardul IHE.

Parametru SOLICI-
TARE

Descriere Note

PatientID R

Identifică subiectul studiilor so-
licitate. Valoarea acestuia tre-
buie să includă identificarea
autorității de atribuire.

Va fi formatat ca tip de date
HL7® CX în funcție de cerin-
țele specificate pentru tran-
zacția Patient Identity Feed
(consultați ITI TF-2a:
3.8.4.1.2.3).

patientName O

Contribuie la identificarea su-
biectului studiilor solicitate, în
cazul în care parametrul pa-
tientID nu este recunoscut.

Va fi codificat în format DI-
COM PN.

lowerDateTime O
Utilizat pentru restrângerea
datei/orei celei mai vechi a
studiului.

Va fi codificat în format XML
primitive dateTime.

upperDateTime O
Utilizat pentru restrângerea
datei/orei celei mai recente a
studiului.

Va fi codificat în format XML
primitive dateTime.

mostRecentResults O
Numărul celor mai recente
studii care vor fi incluse în răs-
puns.

Omiterea acestui parametru
înseamnă că serverul va de-
cide câte rezultate va retur-
na.

modalitiesInStudy O

Acest atribut identifică una sau
mai multe solicitate, cu valori
DICOM Modality delimitate
prin virgulă.

Selectează orice studiu care
conține o serie cu oricare
dintre valorile modalității
specificate.

Parametri pentru tipul solicitării = STUDY

Acest tabel descrie parametrii pentru tipul solicitării STUDY din link-ul IHE acceptat de Origin
Server. Acest tabel reprezintă o referință parțială din Tabelul 4.106.4.1.2-2 din standardul IHE.

Parametru SOLI-
CITARE

Descriere Note

studyUID C Identifică unul sau mai multe
studii DICOM solicitate.

Va conține o listă delimitată
prin virgule a valorilor Study
Instance UID.

accessionNumber C Identifică unul sau mai multe
studii DICOM solicitate.

Va conține o listă delimitată
prin virgule a valorilor Ac-
cession Number. Necesar
dacă studyUID nu este pre-
zent. În caz contrar, nu va fi
prezent.

NOTĂ: Doi parametri suplimentari (diagnosticQuality, keyImagesOnly) sunt acceptați de
standardul IHE, însă nu de Origin Server. 
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Parametri pentru tipul solicitării = viewerType

Este posibilă definirea unei aplicații implicite care este lansată cu pacientul specificat. Acest lucru
depinde de aplicațiile disponibile instalate pe server și de configurația specifică a clientului pentru
scenariul de integrare.
Pentru mai multe informații, contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab.
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7 CREAREA UNUI
CERTIFICAT SSL NOU

7.1 Despre certificatele SSL

Informații generale

Acest capitol descrie modul de creare și de instalare a unui certificat SSL nou pentru Origin
Server.
Pot fi instalate diferite tipuri de certificate, în funcție de modul de utilizare a serverului.
Următoarele abordări sunt adecvate pentru crearea unui certificat SSL pentru Origin Server:
• O autoritate de certificare, precum GlobalSign, Thawte, Comodo, EssentialSSL, Symantec,

DigiCert sau LetsEncrypt (posibil pe bază de taxă)
• Un certificat cu semnătură automată
• Propria autoritate de certificare SSL

Utilizarea unei Certification Authority (Autoritate de certificare) oficiale

Avantajul utilizării unei autorități de certificare oficiale îl constituie faptul că configurația este
necesară doar pe server.
La clienți, majoritatea certificatelor oficiale sunt creditate în mod automat (actualizări prin
intermediul actualizărilor de software de la sistemul de operare respectiv). În plus, se preferă un
certificat oficial datorită securității și fiabilității îmbunătățite, în special dacă serverul este atașat la
rețelele publice disponibile sau la internet.
Atunci când se depune o cerere pentru un certificat, autoritatea de certificare solicită parcurgerea
câtorva pași pentru a verifica dacă persoana care solicită certificatul are dreptul să comande un
certificat pentru domeniul respectiv.

Utilizarea unui certificat cu semnătură automată

Cu toate că se preferă un certificat semnat oficial datorită securității și fiabilității îmbunătățite, pot
exista anumite circumstanțe care impun utilizarea unui certificat cu semnătură automată. De
exemplu, un certificat cu semnătură automată poate fi utilizat dacă serverul sau computerul client
nu este conectat la internet.
Cu toate acestea, unele dispozitive sau browsere, precum Apple iPad, nu permit conectarea la
stațiile la distanță atunci când se utilizează certificatele SSL cu semnare automată. În acest caz,
trebuie să se utilizeze un certificat de la propria autoritate de certificare SSL sau un certificat SSL
semnat în mod oficial.

Utilizarea unei Certification Authority (Autoritate de certificare) proprie SSL

Autoritățile de certificare SSL autoadministrate pentru aplicații intranet există deja pentru multe
rețele. Multe dintre aceste autorități de certificare au fost create pe baza Active Directory
Certificate Services (Servicii pentru certificatul directorului activ) sau OpenSSL.
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Crearea propriei autorități de certificare SSL este gratuită. Cu toate acestea, eforturile, timpul și
cunoștințele necesare pentru configurare sunt mai mari la început (pentru prima aplicație) decât
un certificat cu semnătură automată.
Avantajul îl constituie faptul că certificatul rădăcină de pe computerul client trebuie să fie introdus
doar la prima aplicație intranet. Fiecare certificat SSL suplimentar nu necesită ajustări
suplimentare pe computerul client, deoarece este considerat deja ca fiind de încredere de
certificatul rădăcină.
Certificatul SSL și certificatul rădăcină pot fi distribuite automat prin intermediul Active Directory
Services (Servicii director activ) (utilizând Group Policies (Politici de grup) sau scripturile).

Valabilitatea certificatelor SSL

Certificatele SSL au o perioadă de valabilitate limitată. Responsabilitatea pentru monitorizarea
datei expirării îi revine administratorului portalului Origin Server. 
Atunci când se utilizează certificate oficiale, autoritatea de certificare SSL trimite, în general, un
memento la o adresă de e-mail înregistrată cu trei luni înainte de expirarea certificatului. Atunci
când se utilizează certificate cu semnătură automată sau propriile autorități de certificare SSL, un
memento privind termenul limită trebuie configurat înainte de data expirării.

Matricea decizională pentru selectarea unui certificat corespunzător

Caracteristici/Restric-
ții

Efort de creare Efort de dis-
tribuire

Cost

Certificat cu sem-
nătură automată

• Certificatul trebuie
configurat pe compu-
terul client

• Incompatibil cu dis-
pozitivele iPad

Scăzut Intermediar Nu există

Propria autoritate
de certificare SSL

Autoritatea de certifica-
re trebuie să fie confi-
gurată pe computerul
client împreună cu pri-
mul certificat

Ridicat Scăzut Nu există

Autoritate de cer-
tificare oficială

• Autorizația trebuie
verificată la momen-
tul comandării

• Este necesară co-
nectarea la internet

Intermediar Scăzut (doar
pe server)

În funcție de pe-
rioada de valabili-
tate și de furnizor,
aproximativ 20 –
180 € pe an

Pentru întrebări suplimentare, contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab.
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7.2 Utilizarea unei Certification Authority (Autoritate
de certificare) oficiale

Informații generale

O autoritate de certificare oficială poate asigura crearea și formularea certificatului. În funcție de
autoritatea de certificare și de tipul certificatului, trebuie urmați câțiva pași de lucru diferiți.
Acesta este procesul tipic de la selectarea până la instalarea certificatului:

Pași necesari Proces

Selectarea certificatu-
lui

• Selectați un certificat corespunzător (de exemplu, standard, wildcard)
• Determinați modul în care autorizația va fi validată (de exemplu, do-

meniu validat, organizație validată, autorizație extinsă)
• Determinați perioada de valabilitate

Completarea solicitării

• Completați Certificate Signing Request (Solicitare de semnare a certi-
ficatului) (CSR): pentru această solicitare digitală trebuie setate atri-
bute specifice clientului (de exemplu, numele complet al serverului în
domeniu, un nume al unei persoane de contact, adresa de e-mail)

• O solicitare CSR poate fi creată direct în Origin Server, dar și direct
la autoritatea de certificare (CSR automată)

Verificarea autorizației

• În funcție de furnizor, există diferite mecanisme diferite disponibile
pentru a verifica dacă solicitantul are dreptul să solicite un certificat
pentru acest domeniu

• În cazul abordării cea mai frecvent întâlnită, validarea domeniului, un
e-mail cu un link este trimis postmaster-ului domeniului respectiv

Plată Diferite costuri pot apărea în funcție de furnizorul ales, de abordare și
de perioada de valabilitate

Descărcarea certifica-
tului

• Certificatul trebuie descărcat de la autoritatea de certificare printr-o
conexiune securizată la internet

• În general, certificatul trebuie să fie criptat cu o parolă care poate fi
atribuită liber în aplicația certificatului

Instalarea certificatului Certificatul poate fi acum instalat pe Origin Server

Certificate valabile/recomandate pentru Origin Server

Sunt compatibile toate certificatele de tipul TLS/SSL. Aceste certificate sunt utilizate, în general,
pentru protejarea serverelor web.
Origin Server este compatibil, de asemenea, cu certificatele SSL wildcard care pot fi utilizate
pentru protejarea mai multor servere, sub-domenii sau domenii complete.
În general, utilizați certificate care au fost creat cel puțin cu mecanisme SHA-2 și care au o
lungime minimă a cheii de 2.048 biți.

Informații suplimentare privind crearea și formularea certificatelor

Furnizorii de autorități de certificare oficiale oferă informații tehnice suplimentare pe site-urile lor
web:
• 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
• 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 Crearea unui certificat SSL cu semnătură
automată

Informații generale

Puteți să creați un certificat SSL cu semnătură automată dacă aveți privilegii administrative.

Crearea unui certificat cu semnătură automată

Etapă

1. Conectați-vă la Origin Server ca administrator local.

2. Lansați Windows PowerShell (faceți clic dreapta pe pictograma PowerShell și selectați
Run as Administrator (Executare ca administrator)).

3.

Executați comanda următoare pentru a crea certificatul:
New-SelfSignedCertificate -DnsName "despnode02.brainlab.net" -
CertStoreLocation "cert:\LocalMachine\My"
NOTĂ: Modificați parametrul -DnsName la numele de domeniu complet al serverului Ori-
gin Server. 

Această comandă creează un certificat cu semnătură automată cu algoritmul hash
SHA-2.

Exemple PowerShell pentru exportul și importul certificatelor cu semnătură automată

Exportați certificatul într-un fișier:

Figura 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
Importați certificatul dintr-un fișier (de exemplu, pe un server client sau pe un server diferit):

Crearea unui certificat SSL cu semnătură automată
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Figura 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 Activarea unui certificat pentru RDP, TS Gateway
și Ericom HTML5

Informații generale

Pentru activarea certificatului aveți nevoie de privilegii administrative. Metoda de activare a
certificatului depinde de configurația serverului.

Activarea unui certificat

Urmați pașii de mai jos pentru a activa un certificat:

Etapă

1. Conectați-vă la Origin Server ca administrator local.

2. Utilizați browserul de fișiere pentru a deschide directorul:
%BRAINLAB_PATH%\OriginDeployment\.

3. În acest director, lansați scriptul PowerShell
ChangeOriginServerCertificate.ps1
făcând clic dreapta cu mouse-ul și selectând Run PowerShell (Rulare PowerShell).

4. În fereastra Windows PowerShell deschisă, puteți alege certificatul din lista pe care doriți
să o activați pentru Origin Server.

5. Introduceți numărul corespunzător al certificatului în caseta Enter selection.

6. Scriptul configurează și activează certificatul selectat pentru Origin Server.

Activarea unui certificat pentru RDP, TS Gateway și Ericom HTML5
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7.5 Încredere în certificat pe computerul client

Instalarea automată sau distribuirea automată a certificatelor SSL cu semnătură automată

Pentru a instala manual un certificat cu semnătură automată, conectați-vă pe un computer client
folosindu-vă acreditările.
• Dacă un computer este folosit de mai mulți utilizatori, pașii trebuie repetați pentru fiecare

utilizator (Opțiunea 1).
• Atunci când se utilizează mai multe computere client partajate, se recomandă o distribuire

automată per politică Active Directory (Director activ) (Opțiunea 2).

Linkuri conexe

Soluționarea problemei ecranului negru pe dispozitivele Mac/iPad de la Apple la pagina 40

Instalarea manuală a certificatelor cu semnătură automată

Etapă

1. Deschideți browserul web (de exemplu, în Internet Explorer) și introduceți adresa web
(URL) a portalului Origin Server.
Este afișat un avertisment privind certificatul de securitate.

2. Selectați Continue to this website (not recommended) (Continuare cu acest site web
(nerecomandat)).
Este afișată pagina de conectare la Origin Server.

3. Selectați Certificate error (Eroare certificat) în bara de adresă a browserului.
Este afișată fereastra de dialog Untrusted Certificate (Certificat neautorizat).

4. Selectați View certificates (Vizualizare certificate).
Este afișată fereastra de dialog Certificate (Certificat).

5. Selectați Install Certificate... (Instalare certificate).
Este lansat Certificate Import Wizard (Expert Import certificate).
Urmați pașii pentru a descărca certificatul, apoi selectați Finish (Finalizare).

6. Este afișat un Security Warning (Avertisment de securitate).
Confirmați excepția de securitate selectând Yes (Da).

7. Un mesaj este afișat după finalizarea importului. Selectați OK.

8. Închideți browserul și deschideți-l din nou.
Avertismentul de securitate dispare și este afișat un simbol lacăt închis. Dacă selectați la-
cătul, starea certificatului este afișată drept OK.

Distribuirea automată a certificatului conform Active Directory Policy (Politică director activ)

Înainte de a putea distribui certificatul cu semnătură automată pe toate computerele client prin
intermediul unei politici de grup a domeniului, descărcați certificatul de pe server. În acest sens,
conectați-vă pe un computer client conectat la Origin Server și urmați pașii de mai jos.

Etapă

1. Deschideți browserul web (de exemplu, în Internet Explorer) și introduceți adresa web
(URL) a portalului Origin Server.
Este afișat un avertisment privind certificatul de securitate.

2. Selectați Continue to this website (not recommended) (Continuare cu acest site web
(nerecomandat)).
Este afișată pagina de conectare la Origin Server.

CREAREA UNUI CERTIFICAT SSL NOU
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Etapă
Selectați Certificate error (Eroare certificat) în bara de adresă a browserului.

3. Este afișată fereastra de dialog Untrusted Certificate (Certificat neautorizat).

4. Selectați View certificates (Vizualizare certificate).
Este afișată fereastra de dialog Certificate (Certificat).

5. Selectați fila Details (Detalii) și apoi selectați Copy to File (Copiere la fișier).
Este lansat Certificate Import Wizard (Expert Import certificate).
Urmați pașii pentru a descărca certificatul, apoi selectați Finish (Finalizare).

6. Un mesaj este afișat după finalizarea importului. Selectați OK.

7. Închideți fereastra de dialog Certificate (Certificat) selectând OK.
Certificatul exportat este afișat pe desktop.

Distribuirea certificatului

După exportul certificatului, acesta trebuie copiat.

Opțiuni

Conectați-vă la controllerul domeniului și des-
chideți Group Policy Editor (Editor politică de
grup)

Importați certificatul în:
Computer Configuration (Configurație compu-
ter) > Policies (Politici) > Windows Settings
(Setări Windows) > Security Settings (Setări de
securitate) > Public Key Policies (Politici chei
publice) > Trusted Root Authorities (Autorități
rădăcină de încredere)

Înregistrarea la controllerul domeniului Conectați-vă cu privilegii suficiente și utilizați
funcția de gestionare a politicii de grup

NOTĂ: Atunci când utilizați setarea implicită Authenticated Users (Utilizatori autentificați), politica
este aplicată tuturor computerelor din domeniu. 

Testarea unui obiect pentru politica de grup (GPO) nou creat sau configurat

Figura 33  

Modificările aduse pentru Group Policy Object (Obiect pentru politica de grup) sunt realizate pe un
controller al domeniului Windows. Modificarea este replicată în Active Directory (Director activ) în
termen de 120 de minute de la implementare.

Încredere în certificat pe computerul client
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Dacă doriți să testați un GPO nou creat sau configurat de pe computerul client imediat după
creare, utilizați comanda gpupdate /force. Aceasta declanșează imediat procesul de upgrade.

Etapă

Conectați-vă pe un computer client și actualizați politicile utilizând linia de comandă:
gpupdate /force

CREAREA UNUI CERTIFICAT SSL NOU
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7.6 Accesul securizat la portalul web Origin Server

Informații generale

Pentru o conexiune mai securizată la Origin Server, utilizați Encrypted Hypertext Transfer
Protocol (https).
După modificarea certificatului, portalul Origin Server trebuie să fie întotdeauna denumit după
FQDN pentru care certificatul nou a fost creat.
De exemplu: https://<numeserver>
Acest lucru înseamnă că toate link-urile trebuie actualizate la noul URL.

Redirecționarea noilor adrese URL spre adresa anterioară/numele scurt al serverului (opțional)

Această secțiune descrie pașii necesari pentru configurarea unei redirecționări pentru URL-ul
portalului Origin Server de la URL, care acum include numele de domeniu complet (de exemplu,
originserver.<numeserver>) la o adresă anterioară, precum originserver.

Etapă

1. Conectați-vă la portalul Origin Server utilizând RDP ca utilizator cu privilegii de adminis-
trator local.

2. Lansați IIS Manager.

3. Extindeți elementul care aparține serverului dumneavoastră (FQDN). Faceți clic dreapta
pe Sites (Site-uri) și alegeți Add Website… (Adăugați site-ul web).

4. În fereastra de dialog Add Website (Adăugați site-ul web):
• Setați Site name/former address (Nume site/adresă anterioară) (de exemplu,
originserver)

• Setați Physical patch (Cale fizică) (de exemplu, creați directorul utilizând Create Fol-
der (Creare folder) sau creați un folder gol pe calea Brainlab)

• Setați numele gazdei (de exemplu, origin)

5. Confirmați utilizând OK.

6. În IIS Manager, faceți clic pe site-ul web nou creat (de exemplu, origin).
• Selectați Edit Bindings… (Editare legături...)
• Faceți clic pe Add (Adăugare) pentru a crea legătura https pentru origin
• Modificați tipul la https și selectați certificatul SSL nou creat

7. Confirmați utilizând OK.

8. Selectați origin din nou și creați HTTP Redirect (Redirecționare HTTP) în IIS Manager.

9. Configurați HTTP Redirect (Redirecționare HTTP).
Activați caseta de selectare pentru Redirect requests to this destination (Redirecționa-
re solicitări spre această destinație) și introduceți o destinație în câmpul text.
Destinația depinde de FQDN al serverului:
• origin este numele scurt al serverului, <numedomeniu> este numele de domeniu

exemplar
• $S$Q permite păstrarea parametrilor (de exemplu, QuickStartApp) în timpul redirecțio-

nării

10. În partea de sus a coloanei din partea dreaptă, selectați Apply (Aplicare).

11. Testați configurația utilizând următoarele:
http://origin -> https://origin.<numedomeniu>
https://origin -> https://origin.<numedomeniu>

Accesul securizat la portalul web Origin Server
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8 DEPANARE
8.1 Informații privind depanarea

Publicul vizat

Informațiile prezentate în secțiunea Depanare sunt destinate administratorilor serverului, pentru a
vă ajuta cu întrebări frecvente cu care v-ați putea confrunta atunci când utilizați portalul Origin
Server.

Întrebări frecvente despre accesarea portalului Origin Server

Întrebări frecvente Sugestie

După introducerea URL-ului
portalului Origin Server, pagi-
na nu se încarcă. 

URL-ul trebuie remediat fie prin DNS, fie trebuie introdus în
fișierul gazdă local de pe computer. Dați ping numelui serveru-
lui și verificați dacă numele poate fi remediat la o adresă IP.
Trebuie să existe o conexiune la rețea între client și server.
Serverul trebuie să răspundă la un ping al adresei IP a serve-
rului. În unele rețele, ICMP este dezactivat astfel încât un ping
să nu treacă.
Nu trebuie să existe niciun firewall care să blocheze portul 443.
Verificați dacă vă puteți conecta la portul 443 prin telnet.

Conexiunea inițială la Origin
Server durează mult (15 – 20
de secunde). Nu este afișat(ă)
nicio eroare sau niciun avertis-
ment. 

În timpul conexiunii SSL se verifică revocarea tuturor certifica-
telor care includ autorități rădăcină. 
În cazul în care clientul nu are o conexiune la internet, verifică-
rile revocărilor eșuează după expirare. Pentru a evita această
întârziere, verificările revocărilor trebuie dezactivate.

Atunci când deschideți portalul
Origin Server, este afișat un
avertisment privind nevalidita-
tea certificatului.

În browserul web, faceți clic pe simbolul lacăt pentru a verifica
de ce certificatul a fost considerat nevalid. Cauzele posibile
sunt:
• Numele comun al certificatului nu corespunde numelui ser-

verului web. Modificați numele remediat în DNS sau în fișie-
rul gazdă sau modificați certificatul de pe portalul Origin
Server (contactați departamentul de asistență clienți al
Brainlab).

• Un link lipsește din lista Certification Authorities (Autorități de
certificare). Conectați clientul la internet astfel încât Certifica-
tion Authorities (Autorități de certificare) să poată fi actualiza-
te.

• Certificatul este neactualizat și trebuie reînnoit. Contactați
departamentul de asistență clienți al Brainlab pentru reînnoi-
rea certificatului.

Descărcați și instalați fișierul certificatului pentru a șterge acest
avertisment.

DEPANARE

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.0 Origin Server Ver. 3.1 73



Conectarea la serverul Origin Server

Întrebări frecvente Sugestie

Pagina Login este afișată, însă
nu mă pot conecta.

Trebuie să introduceți un utilizator de domeniu valabil în câm-
pul User name. În cazul în care conectarea cu un nume de uti-
lizator de domeniu eșuează, încercați să vă conectați la clientul
Windows. Nu trebuie să existe un avertisment privind parola
expirată.
Dacă nu vă puteți conecta la computerul local, contactați admi-
nistratorul IT pentru a reseta acreditările utilizatorului.

După conectare, nu pot să văd
butoanele aplicațiilor.

Contul dumneavoastră nu a fost autorizat pentru utilizarea por-
talului Origin Server. Contul dumneavoastră trebuie adăugat
la grupul OriginUsers.
Dacă această problemă se aplică tuturor utilizatorilor, opțiunea
User Management (Gestionare utilizatori) nu este configurată
corect.

După conectare, este afișat un
avertisment care menționează
că rezoluția ecranului nu este
suficientă.

Există o rezoluție minimă a afișajului care este necesară pen-
tru fiecare aplicație configurată.
Sesiunea va fi lansată chiar dacă rezoluția este insuficientă, în-
să în lateralele aplicației vor exista bare de defilare. Afișarea
datelor de imagistică medicală nu este alterată sau deformată.

Informații privind depanarea
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8.2 Întrebări frecvente despre aplicațiile portalului
Origin Server

Întrebări frecvente despre funcționalitatea aplicațiilor

Întrebări frecvente Sugestie

După apăsarea unui buton al
aplicației, aplicația nu este lan-
sată.

Utilizatorul trebuie adăugat la grupul Remote Desktop Users
(Utilizatori desktop la distanță). Acest lucru poate fi realizat di-
rect sau prin intermediul unui grup Active Directory. (Director
activ)

Numărul maxim de sesiuni dis-
ponibile afișate pe portalul Ori-
gin Server este mai mic decât
numărul de licențe achiziționa-
te.

Într-un mediu de echilibrare a încărcării, se poate întâmpla ca
unul dintre servere să fie nefuncțional sau inaccesibil prin inter-
mediul rețelei.
Consultați fișierul de configurare Origin Server pentru a verifi-
ca dacă toate serverele sunt enumerate și dacă echilibrarea în-
cărcării este activată.

Client Check afișează o eroare
referitoare la Remote Desktop
Connection (Conexiune desk-
top la distanță).

Această eroare poate apărea dacă utilizați un alt browser de-
cât Internet Explorer.
Verificați-vă browserul și setările de securitate conform proce-
durii.

Performanța aplicației

Întrebări frecvente Sugestie

Performanța aplicației selectate
este scăzută.

Pe portalul Origin Server, verificați câte sesiuni rulează. Un
număr prea mare de sesiuni poate încetini performanța serve-
rului. Dacă este necesar, administratorii pot utiliza Session
Manager pentru a termina sesiunile neutilizate închise inco-
rect.

Verificați Connection Quality pe pagina Client Check și verifi-
cați dacă viteza de descărcare și timpul de răspuns sunt sufi-
ciente.
În cazul în care conexiunea se realizează prin rețeaua locală/
intranet și rezultatele de pe pagina Client Check nu sunt sufi-
ciente, contactați administratorul IT pentru îmbunătățirea cone-
xiunii la rețea. Dacă rezultatele de pe pagina Client Check
sunt suficiente, puteți să îmbunătățiți performanța prin activa-
rea setărilor optimizate pentru intranet.
În cazul în care conexiunea se realizează prin internet, proble-
mele de performanță provocate de o conexiune slabă la rețea
pot fi îmbunătățite prin activarea setărilor optimizate pentru in-
ternet. În plus, abonarea la o opțiune „cale rapidă” oferită de
mulți furnizori de internet poate îmbunătăți, de asemenea, tim-
pul de răspuns.
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Întrebări frecvente Sugestie

Sesiunea Origin Server rulea-
ză, însă aplicația nu se deschi-
de sau este afișată o eroare.

Dacă Origin Server afișează un mesaj de eroare, citiți mesajul
afișat cu atenție pentru o explicație. Erorile posibile sunt:
• O eroare de licență din cauza unui număr prea mare de se-

siuni deschise.
• Căile nu sunt configurate corect în fișierul de configurare

Origin Server.
• Utilizatorul nu are drepturi de acces suficiente în folderul de

aplicații.
• Într-un mediu de echilibrare a încărcării: Trebuie să fie insta-

late componente hardware de server identice, configurații
VM identice sau versiuni de software Origin Server identice.
Toate aplicațiile instalate trebuie să se afle pe aceeași cale
de instalare, iar fișierele de configurare de pe ambele serve-
re trebuie să fie identice.

Aplicația este lansată corect
doar pe un server.

Verificați dacă aplicațiile sunt instalate în mod identic pe toate
serverele din fermă. Folderul aplicației trebuie să aibă suficien-
te drepturi de acces pe toate serverele.
Fișierul de configurare Origin Server trebuie să fie identic pe
toate serverele.

După apăsarea unui buton al
aplicației este afișat un avertis-
ment privind certificatul.

Citiți detaliile din fereastra de avertizare. Posibilele motive pen-
tru acest avertisment sunt:
• Numele comun al certificatului nu corespunde numelui ser-

verului web. Numele serverului configurat în fișierul de confi-
gurare al portalului Origin Server trebuie să fie același cu
„numele comun” din certificat. Contactați departamentul de
asistență clienți al Brainlab pentru a modifica numele serve-
rului sau numele comun. Clientul trebuie să poată remedia
numele modificate ale serverului prin intermediul DNS sau al
fișierului gazdă.

• Un link lipsește din lista Certification Authorities (Autorități de
certificare). Conectați clientul la internet pentru a actualiza
Certification Authorities (Autorități de certificare).

• Certificatul este neactualizat și trebuie reînnoit. Contactați
departamentul de asistență clienți al Brainlab pentru reînnoi-
rea certificatului.

Partajarea sesiunilor și transferul de date

Întrebări frecvente Sugestie

Vreau să export date pe sau să
import date de pe o unitate lo-
cală sau unitate flash USB, în-
să nu pot vedea unitățile locale.

Asigurați-vă că unitatea flash USB este conectată înainte de a
începe sesiunea la distanță.
NOTĂ: Aceasta nu este acceptată dacă utilizați conexiuni
HTML5. 

Utilizatorii pot accesa unitățile amovibile de pe unitatea client
utilizând conexiunea la distanță RDP, însă unitatea amovibilă
trebuie să fie conectată înainte de lansarea conexiunii la dis-
tanță.

În fereastra de dialog Remote Desktop Connection (Conexiu-
ne desktop la distanță), asigurați-vă că ați activat caseta de se-
lectare pentru exportul pe unitățile locale.

După lansarea unei sesiuni, nu
pot să mapez unitățile de rețea
care conțin datele pacientului.

Verificați dacă utilizatorul deține drepturi de acces pentru a citi
și scrie pe unitatea de rețea.

Întrebări frecvente despre aplicațiile portalului Origin Server
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Întrebări frecvente Sugestie

Încercați să accesați unitatea de rețea utilizând calea Universal
Naming Convention (Convenție universală de denumire)
(UNC) (\\<numeserver>\<PartajareNume>).

Uneori, jurnalul de pe scriptul care mapează o unitate de rețea
cu o literă de unitate este prea lent. Configurați maparea unită-
ților în fișierul de configurare al portalului Origin Server pentru
ca software-ul să mapeze unitatea de fiecare dată când o se-
siune este lansată, în locul scriptului de log on.

La lansarea funcției de partaja-
re a sesiunii, ținta nu se co-
nectează automat.

Cauzele posibile sunt:
• Politicile domeniului au suprascris configurațiile serverului

terminal local.
• Utilizatorul sesiunii țintă nu a acceptat solicitarea de partaja-

re.
• Într-un mediu de echilibrare a încărcării: Firewall-ul a blocat

solicitarea de partajare pentru sesiunea de pe celălalt server.
Sesiunea țintă este apoi deconectată.

Certificarea SSL la utilizarea unor browsere web diferite

Întrebări frecvente Sugestie

Primesc un avertisment privind
certificatul de securitate atunci
când deschid o sesiune în Goo-
gle Chrome.

Soluții posibile:
• Verificați compatibilitatea browser/sistem de operare.
• Creați un certificat cu semnătură automată pe baza setărilor

interne locale.

Primesc un avertisment privind
certificatul de securitate atunci
când deschid o sesiune în Fire-
fox.

Firefox conține o listă de certificare separată în afara sistemu-
lui de operare pe care îl utilizați. Trebuie să adăugați manual
domeniul la listă. Utilizați FQDN
(<numeserver>.<domeniu>.com) pentru aceasta.

Certificarea SSL la utilizarea tabletelor

Întrebări frecvente Sugestie

Primesc un avertisment privind
certificatul de securitate atunci
când deschid o sesiune în Goo-
gle Chrome.

Soluții posibile: Dacă portalul Origin Server utilizează un certi-
ficat cu semnătură automată, asigurați-vă că autoritatea de
certificare este cunoscută computerului client care verifică de-
pozitul de certificate de pe computerul local (Trusted Certifica-
tion Authorities (Autorități de certificare de încredere)).
NOTĂ: Chiar și atunci când utilizați un certificat cu semnătură
automată valabil, Google Chrome va afișa întotdeauna un
avertisment dacă certificatul nu include un nume de server
conform cu FQDN. 

Safari pentru Windows

Întrebări frecvente Sugestie

Compatibilitatea browser/
sistem de operare nu a putut fi
verificată în Safari pentru Win-
dows.

Această configurație nu a fost testată integral.
Pentru o experiență optimă a utilizatorului, utilizați Internet Ex-
plorer cu Windows.
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Tipărirea în HTML5

Întrebări frecvente Sugestie

Nu pot să tipăresc documente
atunci când utilizez o conexiu-
ne HTML5.

Trebuie să selectați Ericom AccessNow Printer din lista de
imprimante disponibile.
Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab dacă
această opțiune nu este disponibilă.

Întrebări frecvente despre aplicațiile portalului Origin Server
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