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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.1

Kontaktné údaje

Podpora
Ak potrebné informácie nemôžete nájsť v tejto príručke alebo ak máte otázky alebo problémy,
obráťte sa na podporu spoločnosti Brainlab:
Oblasť

Telefón a fax

E-mail

Spojené štáty, Kanada, Stredná Tel.: +1 800 597 5911
a Južná Amerika
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazília

Tel.: (0800) 892 1217

brazil.support@brainlab.com

VB

Tel.: +44 1223 755 333

Španielsko

Tel.: +34 900 649 115

Francúzsko a francúzsky hovoTel.: +33 800 676 030
riace oblasti
Afrika, Ázia, Austrália, Európa

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

Japonsko

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

support@brainlab.com

Očakávaná servisná životnosť
V prípade tohto produktu sa ponúkajú aktualizácie softvéru a podpora na mieste na dobu päť
rokov servisu.

Spätná väzba
V tejto používateľskej príručke sa i napriek starostlivej kontrole môžu vyskytnúť chyby. V prípade
návrhov na zlepšenie nás kontaktujte na adrese user.guides@brainlab.com.

Výrobca
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Nemecko
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Právne informácie

1.2

Právne informácie

Autorské práva
Táto príručka obsahuje dôverné informácie chránené autorskými právami. Žiadna časť tejto
príručky sa nesmie reprodukovať ani prekladať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti
Brainlab.

Ochranné známky spoločnosti Brainlab
Nasledujúce ochranné známky sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Brainlab AG
v Nemecku a/alebo v Spojených štátoch:
• Brainlab®
• iPlan®
• Brainlab Elements®

Ochranné známky nepatriace spoločnosti Brainlab
• Microsoft®, Windows®, Active Directory®, ActiveX® a Internet Explorer® sú ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation registrované v Spojených štátoch a iných krajinách.
• Mozilla Firefox® je ochranná známka spoločnosti Mozilla Foundation registrovaná v Spojených
štátoch a iných krajinách.
• Apple™, iPad®, Mac® a macOS® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v
Spojených štátoch a iných krajinách.
• Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. registrovaná v Spojených štátoch a
iných krajinách.
• iOS™ je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v
Spojených štátoch a iných krajinách a používa sa na základe licencie.

Patentové informácie
Tento produkt môže byť predmetom jedného alebo viacerých patentov alebo čakajúcich
patentových prihlášok. Podrobnosti nájdete na lokalite: www.brainlab.com/patent.

Integrovaný softvér tretej strany
Tento softvér je čiastočne založený na nasledujúcej práci. Úplnú licenciu a oznámenie o
autorských právach nájdete na nižšie uvedených odkazoch:
• Xerces C++ 3.1.1, vyvinutý spoločnosťou Apache Software Foundation (http://
xerces.apache.org/xercesc/)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)

Zhoda DICOM
Vyhlásenia o zhode DICOM je možné nájsť na webovej stránke spoločnosti Brainlab na adrese:
www.brainlab.com/dicom.

Predaj v USA
Podľa federálnych zákonov USA je predaj tejto pomôcky viazaný na lekársky predpis.
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1.3

Symboly

Varovania
Varovanie
Varovania sú označené trojuholníkovými výstražnými symbolmi. Obsahujú dôležité
bezpečnostné informácie o riziku úrazu, smrti alebo iných vážnych dôsledkoch spojených
s používaním pomôcky alebo jej nesprávnym používaním.

Upozornenia
Upozornenia sú označené okrúhlymi výstražnými symbolmi. Obsahujú informácie týkajúce
sa potenciálnych nesprávnych funkcií pomôcky, poruchy pomôcky, poškodenia pomôcky
alebo poškodenia majetku.

Poznámky
POZNÁMKA: Poznámky sú uvedené vo formáte kurzívy a označujú ďalšie užitočné tipy.

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.0 Origin Server Ver. 3.1
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Používanie systému

1.4

Používanie systému

Pokyny na použitie
Zamýšľané použitie je prístup k HTML5 alebo WPF Elements alebo k predošlému softvéru na
jedinej platforme. Žiadne plánovanie liečby, liečba alebo diagnostika sa nesmú vykonávať len s
použitím Origin Server 3. Z tohto dôvodu sa Origin Server 3 vydáva ako nemedicínsky produkt.

Cieľoví príjemcovia
Táto príručka pre používateľov je určená pre chirurgov a ich personál pracujúci s Origin Server.

Overenie hodnovernosti
Varovanie
Pred liečbou pacienta overte hodnovernosť všetkých informačných vstupov do systému a
výstupov zo systému.
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1.5

Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami a
softvérom

Kompatibilný lekársky softvér Brainlab
So systémom je možné inštalovať a používať iba lekársky softvér Brainlab špecifikovaný
spoločnosťou Brainlab. Objasnenie týkajúce sa kompatibility s lekárskym softvérom Brainlab vám
poskytne podpora spoločnosti Brainlab.

Softvér inej značky než Brainlab
Požiadavky na Origin Server sú:
• Verzia Windows 7 alebo vyššia alebo novšie platformy od spoločnosti Microsoft
• Verzia Internet Explorer 11 alebo novšia
Origin Server je kompatibilný s Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2016. Pre
informácie týkajúce sa kompatibilných servisných balíkov kontaktujte podporu Brainlab.

Iný softvér inej značky než Brainlab
Origin Server môže ovplyvniť funkčnosť nasledujúcich systémov:
• Access Gateway
• Internet Information Service (služba IIS)
• Aplikácie Node.js
• Remote Desktop Services (Služby vzdialenej plochy)
Ak si nie ste istí kompatibilitou softvéru, kontaktujte podporu Brainlab.

Skenovanie vírusov a malvér
Spoločnosť Brainlab odporúča ochranu systému pomocou najnovšieho antivírusového softvéru.
Uvedomte si, že niektoré nastavenia softvéru na ochranu pred malvérom (napr. antivírusový
skener) môžu negatívne ovplyvniť výkonnosť systému. Ak sa napríklad vykonajú skenovania v
reálnom čase a monitoruje sa každý prístup k súborom, potom môže byť načítanie a ukladanie
údajov pacientov pomalé. Spoločnosť Brainlab odporúča deaktivovanie skenovaní v reálnom čase
a vykonávanie skenovaní vírusov mimo ordinačných hodín.
Varovanie
Uistite sa, že váš antivírusový softvér nemení žiadne adresáre Brainlab, konkrétne:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab atď.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData atď.
Varovanie
V priebehu plánovania liečby nepreberajte ani neinštalujte aktualizácie.
Ďalšie informácie týkajúce sa týchto otázok vám poskytne podpora spoločnosti Brainlab.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Microsoft pre systém Windows a aktualizácie ovládačov
Systém Brainlab umožňuje iba inštaláciu bezpečnostných opráv. Neinštalujte servisné balíky a
voliteľné aktualizácie. Overte svoje nastavenia, aby ste zabezpečili, že sú aktualizácie stiahnuté a
nainštalované správne a vo vhodnom čase. Na platformách Brainlab neaktualizujte ovládače.
Ďalšie informácie o nastaveniach a zoznam aktualizácií zabezpečenia spoločnosti Microsoft
blokovaných podporou spoločnosti Brainlab nájdete na webovej lokalite spoločnosti Brainlab.
Adresa: www.brainlab.com/updates
Heslo: WindowsUpdates!89
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Aktualizácie
Varovanie
Aktualizácie operačného systému (rýchle opravy) alebo softvéru tretej strany by sa mali
vykonávať mimo klinických hodín a v testovacom prostredí na overenie správnej
prevádzky systému Brainlab. Spoločnosť Brainlab monitoruje vydané rýchle opravy
systému Windows a v prípade niektorých aktualizácií vie, či sa dajú očakávať problémy. Ak
sa vyskytnú nejaké problémy s rýchlymi opravami operačného systému, obráťte sa na
podporu spoločnosti Brainlab.

Súvisiace odkazy
2.2 Minimálne požiadavky na str. 15
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1.6

Školenie a dokumentácia

Čítanie používateľských príručiek
V tejto príručke je opísaný zložitý lekársky softvér alebo zdravotnícke pomôcky, ktoré sa musia
používať opatrne.
Je preto dôležité, aby si všetci používatelia systému, nástrojov alebo softvéru:
• pred manipuláciou so zariadením pozorne prečítali túto príručku,
• mali vždy prístup k tejto príručke.

Dostupné používateľské príručky
POZNÁMKA: Dostupné používateľské príručky sa môžu líšiť v závislosti od produktu Brainlab. V
prípade otázok týkajúcich sa používateľskej príručky, ktorú ste dostali, sa obráťte na podporu
spoločnosti Brainlab.
Používateľská príručka

Obsah
• Prehľad plánovania liečby a obrazom navádzanej navigácie
• Opis nastavenia systému v operačnej sále
• Podrobný návod k softvéru

Príručky používateľa softvéru
Príručky používateľa hardvéru

Podrobné informácie o rádioterapii a chirurgickom hardvéri, zvyčajne definovaných ako veľké zložité nástroje

Príručky používateľa nástroPodrobný návod na zaobchádzanie s nástrojmi
jov
Návod na čistenie, dezinfekPodrobné informácie o čistení, dezinfekcii a sterilizácii nástrojov
ciu a sterilizáciu
Príručka používateľa systému

Podrobné informácie o nastavení systému

Technická používateľská
príručka

Podrobné technické informácie o systéme vrátane špecifikácií a
zhody

Systémová a technická pou- Kombinuje obsah príručky používateľa systému a technickej používateľská príručka
žívateľskej príručky

Školenie Brainlab
Spoločnosť Brainlab odporúča, aby sa pred použitím systému všetci používatelia zúčastnili na
školiacom programe, ktorý vedie zástupca spoločnosti Brainlab na zabezpečenie bezpečného a
správneho používania.

Zodpovednosť
Varovanie
Tento systém poskytuje chirurgovi pomoc a počas používania nenahrádza ani nezastupuje
skúsenosti ani zodpovednosť chirurga. Používateľ musí mať vždy možnosť pokračovať
bez pomoci systému.
S komponentmi systému a doplnkovým inštrumentáriom môžu pracovať iba vyškolení zdravotnícki
pracovníci.

Skratky
V tejto časti sú použité nasledujúce skratky:
• DNS: Domain Name System (Systém názvov domén)
Príručka používateľa softvéru Rev. 1.0 Origin Server Ver. 3.1
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• ICMP: Internet Control Message Protocol (Protokol ICMP)
• SSL: Secure Sockets Layer (Protokol SSL)
• FQDN: Fully Qualified Domain Name (Úplný názov domény)
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2

ZAČÍNAME

2.1

Prístup k Origin Server

Prístupové informácie

Obrázok 1
Origin Server zabezpečuje prístup do softvéru na plánovanie prostredníctvom vášho
internetového prehliadača.
Štandardný prístupový URL berie ako východisko úplný názov domény (FQDN):
https://<FQDNserver>.<hospitaldomain>
Prístupový URL sa však môže líšiť v závislosti od špecifikácií zákazníka.
Origin Server umožňuje ostatným aplikáciám od spoločnosti Brainlab pripojiť sa do
nemocničného systému PACS. Je preto potrebné do systému PACS zadať len jeden uzol
DICOM špecifický pre aplikácie Brainlab, čím sa zjednoduší celková konfigurácia dotazu/
obnovenia pre aplikácie od spoločnosti Brainlab. K tejto službe sa môžu pripojiť len
aplikácie od spoločnosti Brainlab.
Ak si želáte obmedziť prístup do nemocničného systému PACS pre aplikácie spoločnosti
Brainlab (napr. zadať každú aplikáciu Brainlab ako samostatný uzol DICOM alebo obmedziť
prístup k určitým zariadeniam), kontaktujte podporu Brainlab.

Varianty klientskych zariadení
Snímky obrazovky a praktické rady uvedené v tejto príručke sa môžu líšiť v závislosti od vašich
špecifických používateľských skúseností. V závislosti od vašej objednávky, verzie systému

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.0 Origin Server Ver. 3.1
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Windows, typu a verzie internetového prehliadača, konfigurácií servera atď. je možné vytvoriť
nespočetné množstvo variantov.
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2.2

Minimálne požiadavky

Požiadavky na klientsky počítač
Origin Server si vyžaduje počítač s internetovým pripojením a myšou. Klientsky počítač musí tiež
spĺňať nasledujúce minimálne požiadavky:
Požiadavka

Minimum

Operačný systém

Windows 7 alebo novšie platformy Microsoft

RDP

7.0 alebo novší

Internetový prehliadač

Verzia Internet Explorer 11.0 alebo novšia

Displej

Rozlíšenie displeja klientskeho zariadenia: 1 280 x 1 024
• Pri väčšine prehliadačov sa objavia posuvníky, ak sa používa na displeji
s nižším rozlíšením
• Podporovaný je aj vertikálne zarovnaný monitor s minimálnou šírkou
rozlíšenia obrazovky 1 024 pixelov
• Maximálne podporované rozlíšenie obrazovky (definované programom
RDP 6.0) je 4 096 x 2 048
Odporúčaná farebná hĺbka: 32 bitov
Minimálna farebná hĺbka: 24 bitov
POZNÁMKA: Môže sa používať aj klientsky počítač s monitorom, ktorý
má farebnú hĺbku nižšiu ako 24 bitov. Používateľovi sa zobrazí výstražné
hlásenie s informáciou o nízkej farebnej hĺbke.

Frekvencia CPU

1 GHz (pre optimálny výkon grafiky odporúčame používať frekvencie vyššie ako 1 GHz)

Požiadavky na sieťové pripojenie
Prístup k aplikáciám prostredníctvom vzdialenej relácie Origin Server si vyžaduje dobré sieťové
pripojenie pre zabezpečenie optimálnej použiteľnosti aplikácie.
Požiadavky definujú len pripojenie zo servera ku klientovi (downstream), ktoré sa vyžaduje pre
dobrú použiteľnosť prístupu vzdialenej aplikácie. Nezohľadňujú prenos údajov z pracovnej stanice
klientskeho zariadenia na platformu servera.
Prístup

Minimálna hodnota

Odporúčaná hodnota

Lokálna počítačová
sieť (LAN)

10 Mbit LAN, oneskorenie menej 100 Mbit LAN, oneskorenie menej ako
ako 20 ms
20 ms

Internet

1,5 Mbit (zo servera ku klientovi), oneskorenie menej ako 100
ms

4 Mbit (zo servera ku klientovi), oneskorenie menej ako 50 ms

Požiadavky na operačný systém a terminálové služby klientskeho zariadenia
Ak na prístup k platforme servera a na spustenie vzdialených aplikácií na tejto platforme
používate Internet Explorer, musíte povoliť ovládacie prvky ActiveX. Ak nie sú k dispozícii,
Windows pracovná stanica klientského zariadenia si na prístup k aplikáciám prostredníctvom RDP
cez portál Origin Server vyžaduje nasledujúce:
• Microsoft Terminal Service Advanced Client, verzia 6.3 alebo novšia a registrácia
komponentu ActiveX v klientskom OS
• Windows 7, Windows 8/8.1 alebo Windows 10

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.0 Origin Server Ver. 3.1
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2.3

Rozlíšenie monitora a farebná hĺbka

Predvolené rozlíšenie monitora
Ak používate dva alebo viac monitorov s prehliadačom Internet Explorer (napr. notebook s
pripojeným externým monitorom), rozlíšenie monitora je určené na základe primárneho monitora.
Aj v prípade, že je prehliadač otvorený na druhom monitore, vzdialená relácia je zriadená
prostredníctvom programu ActiveX s použitím rozlíšenia primárneho monitora.
Ak používate zostavu dvoch monitorov s rôznym rozlíšením obrazoviek, odporúča sa používať
prehliadač Chrome alebo Firefox, pretože rozoznáva a používa rozlíšenie práve používaného
monitora.
POZNÁMKA: Uistite sa, že je váš monitor na klientskom počítači nastavený na 100% rozlíšenie
(Windows: Control Panel (Ovládací panel) > All Control Panel Items (Všetky položky ovládacieho
panela) > Display (Displej)).

Vertikálne zarovnané monitory
Podporované sú vertikálne zarovnané monitory s minimálnou šírkou 1 024 pixelov.

Nízka farebná hĺbka
Ak používate monitor s farebnou hĺbkou nižšou ako 24 bitov, zobrazí sa výstraha s informáciou o
príliš nízkej farebnej hĺbke.
Na takomto monitore je možné otvárať aplikácie, avšak môže to mať vplyv na ich výkon.

Maximálne rozlíšenie obrazovky
Podporované je maximálne rozlíšenie obrazovky 4 096 x 2 160 pixelov (4K).
Na URL platforme servera môžete manuálne nastaviť rozlíšenie monitora ako vstupný parameter.

Ako odstrániť posuvníky
Ak sa vaša aplikácia otvorí na celú obrazovku s posuvníkmi, môžete ich odstrániť manuálnym
zadaním nižšieho rozlíšenia monitora do URL.
Krok
1.

Zadajte rozlíšenie monitora na konci prihlasovacieho URL ešte pred prihlásením.
Napríklad pre použitie monitora s rozlíšením 1 280 x 1 024 pixelov, zadajte nasledujúci
URL:
https://<vasnazovservera>/login.aspx?
ScreenResX=1280&ScreenResY=1024
• ScreenResX= určuje šírku obrazovky.
• ScreenResY= určuje výšku obrazovky.

2.

Po zadaní URL sa nové hodnoty rozlíšenia zobrazia v časti Client Check.
Ak sa aj po zadaní nových hodnôt rozlíšenia zobrazujú posuvníky, skúste to znova s nižšími hodnotami. Skutočne požadované hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od klientskej
konfigurácie.

POZNÁMKA: Toto neplatí v prípade, ak má aplikácia požiadavku minimálneho rozlíšenia, ktoré je
vyššie ako manuálne zadané rozlíšenie (označené červenou hviezdičkou na tlačidle aplikácie).
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2.4

Nastavenia prehliadača a bezpečnostné
nastavenia

Všeobecné informácie
Pre prístup na webovú stránku Origin Server a spustenie aplikácií Brainlab je nutné nastaviť
správne nastavenia internetového prehliadača a bezpečnostné nastavenia.
Pri použití prehliadača Internet Explorer s nakonfigurovaným komponentom RDP ActiveX môžu
používatelia na serveri na diaľku spustiť aplikáciu zvolením požadovaného tlačidla aplikácie.
Vzdialená aplikácia sa spustí okamžite pomocou prihlasovacích údajov používateľa, ktoré sú
potrebné na prihlásenie do servera.
V prípade internetových prehliadačov, ktoré nepodporujú komponent RDP ActiveX, sa používa
HTML5 klient alebo RDP. Používatelia môžu na serveri na diaľku spustiť aplikáciu zvolením
tlačidla aplikácie.
POZNÁMKA: USB kľúče nie sú pri použití s HTML5 klientom rozpoznávané.
Pri RDP musí používateľ pre prihlásenie na server zadať svoje používateľské meno a heslo. Toto
je známe obmedzenie pri použití metódy RDP.

Ako overiť nastavenia prehliadača Internet Explorer
Krok
1.

V ponuke Tools (Nástroje) prehliadača Internet Explorer vyberte Internet Options (Možnosti siete Internet).

2.

Vyberte záložku Security (Zabezpečenie).

3.

V zozname ikon webových zón vyberte ikonu Trusted Sites (Dôveryhodné
lokality).

4.

Pridajte do zoznamu URL Origin Server.

5.

Vráťte sa na ikonu Trusted Sites (Dôveryhodné lokality), aby ste nakonfigurovali nastavenia ActiveX.

6.

Vyberte tlačidlo Custom level... (Vlastná úroveň...).

7.

Zo zoznamu nastavení vyberte nasledujúce možnosti:
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Krok
• Download signed ActiveX controls (Stiahnuť označené ovládacie prvky ActiveX): Enable (Povoliť) alebo Prompt (Zobraziť výzvu)
• Run ActiveX controls and plug-ins (Spustiť ovládacie prvky a prídavné moduly ActiveX): Enable (Povoliť)
• Script ActiveX controls marked safe for scripting (Zapísať ovládacie prvky ActiveX označené ako bezpečné pre skriptovanie): Enable (Povoliť)

Ako overiť bezpečnostné nastavenia
Ak váš počítač používa osobný softvér firewall, vyskúšajte svoje bezpečnostné nastavenia.
Krok
1.

Pridajte URL Origin Server (názov servera alebo IP adresu) do zoznamu dôveryhodných
stránok.

2.

Pri všetkých typoch bezpečnostného softvéru nesmú byť zablokované ovládacie prvky
programu ActiveX.

3.

Ak je to možné, udeľte stránke Origin Server právo sťahovať a spúšťať ovládacie prvky
ActiveX.

Upozornenie o certifikáte
Pri vstupe do URL Origin Server môžete dostať bezpečnostné upozornenie o certifikáte.

Obrázok 2

Krok
Ak chcete pokračovať, vyberte Continue to this website (not recommended) (Pokračovať v
používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa)).
Otvorí sa portál Origin Server.

Bezpečnostné upozornenie ActiveX
V závislosti od vašich bezpečnostných nastavení ActiveX môžete dostať informačnú upomienku
Internet Explorer ActiveX.
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Krok
1.

Ak dostanete upomienku, vyberte Yes (Áno) a pokračujte podľa krokov.
Zobrazí sa vyskakovacie okno bezpečnostnej výstrahy.

2.

Vyberte Yes (Áno) a pokračujte na portál Origin Server.
3.

Poprípade sa môže zobraziť dialógové okno bezpečnostnej výstrahy Internet Explorer –
Security Warning (Internet Explorer - Upozornenie zabezpečenia).
Vyberte Install (Inštalovať) a pokračujte podľa krokov.
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2.5

Požiadavky na internetový prehliadač

Požiadavky na internetový prehliadač pre RDP
Na prístup na webový portál prostredníctvom RDP možno použiť akýkoľvek prehliadač, ktorý
podporuje javascript. Je to možné prostredníctvom ActiveX, súboru RDP, alebo HTML5 (tiež
známy ako Ericom AccessNow).
V závislosti od operačného systému, verzie prehliadača a vašich nastavení platformy servera sa
môže stať, že niektoré internetové prehliadače nebudú mať prístup k úplnému rozsahu funkcií
platformy servera.
Podporovaný internetový prehliadač závisí od konfigurácie softvéru servera. Podľa aktuálnej
konfigurácie sa na stránke Client Check musí zobraziť informácia, či je daný prehliadač
podporovaný, alebo nie je.
Internetové prehliadače iné ako Internet Explorer nepodporujú komponent RDP ActiveX. Iné
prehliadače preto používajú súbory RDP alebo HTML5 klient. Aplikácie sa spustia okamžite
pomocou prihlasovacích údajov používateľa, ktoré sú potrebné na prihlásenie.
Na otvorenie súborov RDP použite funkciu „open with“ (otvoriť pomocou).

Práca s prídavnými funkciami prehliadača
Prídavné funkcie prehliadača môžu brániť práci so Origin Server a nainštalovaným softvérom.
Odporúča sa používať internetové prehliadače bez prídavných funkcií.

Kompatibilné prehliadače
Tieto prehliadače môžu zobraziť webové stránky na portáli:
• Microsoft Edge verzia 25 alebo novšia
• Microsoft Internet Explorer verzia 11 alebo novšia
• Mozilla Firefox verzia 56 alebo novšia
• Google Chrome verzia 61 alebo novšia
• Safari verzia 9 alebo novšia

Obrázok 3
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POUŽITIE ORIGIN SERVER
A PRÍSTUP K APLIKÁCIÁM

3.1

Portál Origin Server

Všeobecné informácie
Zadajte vaše prihlasovacie údaje pre prihlásenie do Origin Server.
Origin Server vám umožňuje:
• Vybrať server alebo doménu (ak sa vyžaduje)
• Zmeniť používateľov bez odhlásenia používateľa systému Windows

Usporiadanie obrazovky

②

①

④

③
Obrázok 4

Č.

Komponent

Funkcia

①

Prihlasovacie údaje

Prihláste sa alebo zmeňte používateľa

②

AUTO LOGIN

Rýchle prihlásenie po zadaní prihlasovacích údajov do systému
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Portál Origin Server

Č.

Komponent

Funkcia

③

Logo Brainlab

Vyhľadajte čísla podpory a základné informácie o Origin
Server

④

CLIENT CHECK

Overte, či boli splnené požiadavky na pripojenie a vstúpte
do príručiek pre používateľov

Možnosti prihlásenia
Možnosti
• Ak je server integrovaný do Active Directory vašej siete, vyberte AUTO LOGIN a používajte
svoje sieťové prihlasovacie údaje a jednorazové prihlásenie. Táto možnosť nie je k dispozícii
pre samostatné servery. Pre integráciu servera kontaktujte svojho správcu IT.
• Ak vyberiete možnosť Use other login credentials, môžete sa prihlásiť pod iným používateľským menom.
• Ak je to potrebné, vyberte doménu z rozbaľovacieho zoznamu Log in to:. Toto vám umožní
vyberať si medzi sieťami (napr. nemocničná sieť, sieť oddelenia alebo lokálne zariadenia).
• Nastaviť to môže váš správca IT alebo kontaktujte podporu Brainlab pre viac informácií.

Ako sa prihlásiť na portál Origin Server

RADIOLOGY

①
②

Obrázok 5

Krok
1.

Pre prístup do Origin Server zadajte príslušné URL.

2.

Do príslušných polí zadajte svoje používateľské meno a heslo.

3.

Ak je to potrebné, vyberte doménu z rozbaľovacieho zoznamu ①.
POZNÁMKA: Podporuje aj overenie dôveryhodných domén. Musí sa to nakonfigurovať v
súbore nastavení. Ďalšie informácie poskytne podpora spoločnosti Brainlab.

4.
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Vyberte LOGIN ②.
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Krok
POZNÁMKA: Ak vyprší čas vašej relácie, musíte sa znova prihlásiť.
POZNÁMKA: Používateľov môžete zmeniť bez manuálneho odhlásenia používateľa systému Windows. Postup je rovnaký ako v prípade počiatočného prihlásenia.
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Základné funkcie softvéru

3.2

Základné funkcie softvéru

Usporiadanie obrazovky

②

③

④⑤

⑥

①

Obrázok 6
Po prihlásení sa zobrazí niekoľko funkcií:
Č.

Tlačidlo

Funkcia

①

Vyberte pacienta

②

Vyhľadajte informácie o podpore a zobrazte základné informácie o Origin Server

③

Zobraziť monitor systému
Zobraziť, stiahnuť alebo vymazať snímky obrazovky
POZNÁMKA: Zobrazuje sa, len ak je k dispozícii možnosť aplikácie
iPlan.

Spravujte relácie na stránke Session Manager (len pre správcov)
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④

Ak to vaše používateľské nastavenia umožňujú, spustite Session Sharing

⑤

Overte, či sú splnené požiadavky na pripojenie s Client Check a vstúpte
do:
• Príručky používateľa Origin Server
• Relevantných príručiek používateľov iPlan alebo Elements
• Zdrojových súborov
• Odkazov na aktualizácie softvéru klientskeho zariadenia
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Č.

Tlačidlo

⑥

Funkcia
Odhláste sa z Origin Server

Informácie o monitore systému

①

②

③

④

Obrázok 7
Monitor systému zobrazuje zaťaženie systému v ktoromkoľvek čase. Na otvorenie dialógového
okna kliknite na ikonu šípky zaťaženia ①.
• Server Workload ② poskytuje informácie o zaťažení a rýchlosti servera.
• Sessions: ③ zobrazuje počet aktuálne používaných relácií a používateľské mená použité pri
každej relácii.
• Background Processes ④ zobrazuje aplikácie, ktoré aktívne zaťažujú server. Zatiaľ čo
aplikácie v popredí zvyčajne nemajú vysokú spotrebu CPU, procesy na pozadí majú vysokú
spotrebu CPU keď sú aktívne.
Farba ikony šípky zaťaženia označuje priemernú hodnotu zaťaženia systému. Štandardná
konfigurácia je:
• Menej ako 60% (zelená): Žiadna čakacia doba
• 61 - 90% (žltá): Môže nastať čakacia doba alebo oneskorenie aplikácií
• Viac ako 90% (červená): Neodporúča sa používať systém na úlohy, pri ktorých je čas
rozhodujúci
POZNÁMKA: Percentuálne hodnoty možno nakonfigurovať na základe spätnej väzby
používateľov. Ďalšie informácie poskytne podpora spoločnosti Brainlab.
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Informácie o snímkach obrazovky
Ak chcete zobraziť snímky obrazovky, ku ktorým máte prístup na základe prihlásenia do Origin
Server, vyberte ikonu Screenshots. Všetky snímky obrazovky sa zobrazujú spolu so základnými
vlastnosťami súboru.
Snímky obrazovky vytvorené pomocou Content Manager, Patient Browser a DICOM Viewer
možno zobraziť len s použitím DICOM Viewer a nezobrazujú sa v ponuke Screenshots.
POZNÁMKA: V ponuke Screenshots sú k dispozícii taktiež rôzne informácie týkajúce sa liečby
(napr. vo formáte .pdf a .txt).

Možnosti snímok obrazovky

Obrázok 8

Možnosti
Pre zobrazenie súboru vyberte jednu z možností:
• Názov súboru
• Náhľad snímky obrazovky
POZNÁMKA: Ak súbory obrazov nie sú k dispozícii, nezobrazia sa žiadne náhľady.
Vyberte, ak chcete snímku obrazovky vymazať.
POZNÁMKA: Po vymazaní sa už snímka nedá obnoviť.
Vyberte, ak chcete snímku obrazovky stiahnuť.
• Ak vyberiete možnosť Save, musíte definovať, kam chcete súbor uložiť.
• Ak vyberiete možnosť Open, snímka obrazovky sa otvorí vo vašom
miestnom predvolenom programe na zobrazovanie obrazov.
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Informácie o funkcii Client Check

①

Č.

②

③

④

Nadpis

Opis

①

Client Check

Funkcia informuje, či váš prehliadač a pripojenie spĺňa požiadavky
na pripojenie k serveru. Pri každej hodnote sa zobrazuje, či je:
• V rámci požiadaviek
• Neodporúčané
• Nespĺňa minimálne požiadavky
Ak klientsky počítač nespĺňa požiadavky pre určitú hodnotu, softvér
zobrazí odporúčanú hodnotu.
Ak máte problémy s pripojením, prečítajte si túto stranu, aby ste
problém odstránili.
Viac informácií nájdete v minimálnych požiadavkách Origin Server.

②

System Information

Informácie o vašom klientskom systéme

③

Resources

• Príručky používateľov vo formáte PDF na stiahnutie
• Súbory nastavení k dispozícii na stiahnutie
POZNÁMKA: Nakonfigurované službou Brainlab. Zobrazený obsah
sa môže líšiť v závislosti od vašich používateľských skúseností.

④

Contact Brainlab
Support

Kontaktujte podporu Brainlab
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Ikony funkcie Client Check

Obrázok 9
Ak klientsky počítač nespĺňa požiadavky pre určitú hodnotu, softvér zobrazí odporúčanú hodnotu
a výstražný symbol.
Ikona

Opis
Kontrolovanie požiadavky: Výsledok sa zobrazí v krátkom čase.

Požiadavka je OK: Požiadavka na pripojenie je postačujúca.

Požiadavka nie je postačujúca: Môže to mať vplyv na použiteľnosť.

Kvalita pripojenia
CONNECTION: poskytuje informácie o kvalite pripojenia medzi serverom a klientskym počítačom
(napr. rýchlosť sťahovania a čas odozvy) a základ pre výkon. Ak zaznamenáte problémy s
výkonom, skontrolujte túto hodnotu.
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Kontaktovanie podpory Brainlab

Obrázok 10
Vyberte Contact Brainlab Support, ak chcete:
• Kontaktovať podporu Brainlab priamo s použitím uvedených telefónnych čísiel
• Poslať spoločnosti Brainlab e-mail po vyplnení požadovaných polí a zvolením možnosti SEND
EMAIL
• Vytvoriť súbor PDF obsahujúci informácie o vašom klientskom systéme pre IT podporu po
zvolení možnosti Download Client Information
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Prístup k aplikáciám

3.3

Prístup k aplikáciám

Základné informácie
Po prihlásení budete mať k aplikáciám na Origin Server prístup z vašej domovskej obrazovky.
Prostredníctvom HTML5 môžete otvoriť systém Brainlab Elements, používať softvér Brainlab a
získať prístup k údajom pacienta, alebo prostredníctvom RDP môžete mať prístup do iPlan.

Aplikácie

④

⑤

③

②

①

Obrázok 11
Č.
①

Spustite iPlan

②

Otvorte Tools

③

Otvorte Selected Patient pre výber alebo zmenu pacienta

④

Do programu DICOM Viewer získajte prístup cez funkciu Quick Viewing

⑤

Otvorte softvér Brainlab Elements na plánovanie
Ak máte správcovské práva, máte prístup k správcovským nástrojom

POZNÁMKA: Domovskú stránku tiež možno nakonfigurovať tak, aby zobrazovala rôzne nadpisy
alebo časti podľa potreby.

Dostupnosť aplikácií
Dostupné aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od povolení a stavu licencie. Ak aplikácia nie je k
dispozícii, nezobrazuje sa príslušné tlačidlo.
Počet relácií RDP je rôzny a zvyčajne obmedzený na tri prístupy na jeden server. Ak sa všetky
relácie RDP používajú a niekto sa pokúša o spustenie ďalšej relácie, zobrazí sa oznámenie o
licencii.
Domovská stránka Origin Server spracuje licenciu platformy servera a zobrazí:
• Stav licencie
• Chybu, ak zlyhá dotaz na licenciu platformy servera
30
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Varianty klientskych zariadení
Snímky obrazovky a praktické rady uvedené v tejto príručke sa môžu líšiť v závislosti od vašich
špecifických používateľských skúseností. V závislosti od vašej objednávky, verzie systému
Windows, typu a verzie internetového prehliadača, konfigurácií servera atď. je možné vytvoriť
nespočetné množstvo variantov.

Ako otvoriť aplikáciu pomocou súboru RDP
POZNÁMKA: Preferovaný typ pripojenia pre Internet Explorer je ActiveX. Pri iných prehliadačoch
sa uprednostňuje HTML5. RDP sa odporúča, ak tieto možnosti nie sú k dispozícii.
Pri použití prehliadača Internet Explorer s nakonfigurovaným komponentom RDP ActiveX môžu
používatelia spustiť program iPlan alebo Brainlab Elements na diaľku zvolením tlačidla aplikácie,
ktoré sa zobrazuje na domovskej stránke Origin Server. Vzdialené aplikácie sa spustia okamžite
pomocou rovnakých prihlasovacích údajov používateľa, ktoré používa pri prihlásení.
Krok
1.

Vyberte želanú aplikáciu.
Zobrazí sa dialógové okno Open/Save (otvoriť/uložiť):

2.

Vyberte možnosť Open with (Otvoriť v programe) a následne vyberte OK. Systém Windows automaticky vyberie program, ktorý sa má použiť na otvorenie aplikácie.
3.
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Krok
Ak sa otvorí dialógové okno Remote Desktop Connection (Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy), overte, či je „Remote computer“ (vzdialený počítač) správny (napr. yourcomputer.net).
4.

Vyberte možnosť Connect (Pripojiť).
Otvorí sa vami zvolená aplikácia.
POZNÁMKA: Aktivujte zaškrtávacie políčka pre zabezpečenie nevyhnutného prístupu zo
vzdialeného počítača (napr. na exportovanie plánov).

5.

Otvorí sa dialógové okno Remote Desktop Connection Verification (Overenie pripojenia vzdialenej pracovnej plochy). Potvrďte, že sa chcete pripojiť.

6.

Vyberte OK. Otvorí sa vaša aplikácia.

Ak nechcete, aby sa vám toto dialógové okno zobrazovalo, pozrite odporúčania pre nastavenia
systému ActiveX.

Režim celej obrazovky

①

Obrázok 12
Aplikácie sa automaticky otvárajú v režime celej obrazovky. Ak chcete aplikáciu presunúť na iný
monitor, kliknite na funkciu Restore Down (Obnoviť nadol) ① na spojovacej lište, aby sa zobrazila
v rámci prehliadača.
Po presunutí prehliadača na iný monitor môžete zobrazenie aplikácie vrátiť do režimu celej
obrazovky stlačením kombinácie klávesov: Ctrl + Alt + Break.
POZNÁMKA: Platí to len pre pripojenia ActiveX a RDP. Pripojenia cez HTML5 sa otvárajú priamo
v prehliadači a je možné ich jednoducho presúvať.

Roaming relácie
Tú istú reláciu môžete zobraziť na rôznych zariadeniach. Postupujte nasledovne:
• Prihláste na sa server na jednom počítači (napr. na vašom bežnom počítači) a nechajte reláciu
otvorenú (t. j. neodhlasujte sa).
• Prihláste sa na server cez iné zariadenie (napr. iPad) pred uplynutím predvolenej časovej doby
(napr. prednastavená na 15 minút).
Pôvodná relácia z prvého zariadenia sa otvorí na novom zariadení s rovnakým zobrazením
vrátane vybratého pacienta, otvorenej množiny údajov a usporiadania v aplikácii.
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3.4

Informácie o vzdialenej relácii

Všeobecné informácie
Vzdialená relácia prostredníctvom RDP na Origin Server môžno zriadiť len otvorením jednej z
aplikácií na portáli Origin Server. Tým sa zabezpečí správne nastavenie pripojenia, ktoré je
potrebné pre softvér iPlan alebo Brainlab Elements.
Ak otvoríte aplikáciu na druhom klientskom zariadení, pričom pre tú istú aplikáciu a používateľa je
aktívna relácia na inom zariadení, predchádzajúca relácia bude odpojená a zobrazí sa na novom
klientskom zariadení. Používateľ na prvom klientskom zariadení dostane oznámenie o odpojení z
portálu Origin Server.

Pred otvorením aplikácie
Používatelia môžu naraz otvárať viacero aplikácií. Jeden používateľ má však povolenú len jednu
reláciu k jednej aplikácii.
Ak používate zariadenie bez klávesnice (napr. tablet) a počas plánovania sa vyžaduje používať
vstup cez klávesnicu, pred otvorením programu iPlan alebo aplikácie na plánovanie aktivujte
Windows On-Screen keyboard (klávesnicu na obrazovke).

Bezpečnostné upozornenie
Pri otváraní relácie sa môže zobraziť upozornenie Remote Desktop Connection (Pripojenie
vzdialenej pracovnej plochy).
V závislosti od bezpečnostných nastavení systému ActiveX vášho prehliadača môžete byť
vyzvaní, aby ste potvrdili pripojenie vašich lokálnych pevných diskov k vzdialenému počítaču.
POZNÁMKA: Nie je potrebné pripájať lokálne pevné disky k vzdialenému počítaču, ak si neželáte
exportovať plán liečby. V takom prípade môžete zrušiť označenie príslušného začiarkavacieho
políčka v dialógovom okne Remote Desktop Connection (Pripojenie vzdialenej pracovnej
plochy).
POZNÁMKA: Počas pripojenia prostredníctvom HTML5 je možné exportovať súbory len do
sieťového priečinka/na sieťovú mechaniku, ktorá je na serveri nakonfigurovaná. Jednotky na
klientskom zariadení (pevný disk, USB, sieťové jednotky) nie sú prístupné.
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3.5

Optimalizácia výkonu

Optimalizácia výkonu
Výkon možno zlepšiť šetrením zdrojov servera a optimalizáciou vašich nastavení registra.

Zdroje servera

①

②

Obrázok 13
Odporúčaný spôsob zatvárania aplikácie je pomocou možnosti Exit v rámci Brainlab Elements ①
alebo v ponuke iPlan ②.

Zdroje servera a roaming

①

Obrázok 14
Ak aplikáciu zavriete stlačením X ① na lište internetového prehliadača alebo na spojovacej lište
Origin Server, relácie zostane aktívna a naďalej bude používať zdroje servera. Pomocou
rovnakého prihlásenia máte neskôr prístup k tej istej relácii (napr. na inom klientskom zariadení).
Toto riešenie môže byť praktické, no ak neplánujete vo vašej relácii ihneď pokračovať, vyhnite sa
blokovaniu zdrojov servera a nepoužívajte symbol X. Odporúčaný spôsob pri zatváraní aplikácie
je s použitím funkcie Exit Application alebo Exit v Brainlab Elements alebo v ponuke iPlan.
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Každá aplikácia ma stanovený časový limit nečinnosti. Aplikácia sa ukončí po uplynutí
nastaveného časového limitu nečinnosti, počas ktorého bola relácia odpojená.
POZNÁMKA: Časový limit nečinnosti je voliteľný a možno ho konfigurovať. Ďalšie informácie
poskytne podpora spoločnosti Brainlab.

Ako optimalizovať nastavenia registra intranetu alebo internetu
Pre optimalizáciu nastavení pri používaní intranetu alebo internetu nainštalujte príslušný súbor
registra. Zvýši to rýchlosť výkonu obmedzením počtu dostupných farieb a použitím predvoleného
intervalu aktualizácie pohybu myši.
Krok
1.
Vyberte možnosť Client Check.
Otvorí sa Client Check.
2.

V ponuke Resources vyberte a nainštalujte príslušný súbor registra:
• Optimized Settings for fast network connections (intranet)
• Optimized Settings for slow network connections (internet)

Bezpečnostné upozornenia nastavení registra

Obrázok 15
Nastavenia registra nie sú dôležité pre bezpečnosť, pretože slúžia len na úpravu odozvy pohybu
myši a dostupnosti farieb.
POZNÁMKA: Výstražné hlásenia nastavení registra sú špecifické pre prehliadač. Skúsenosti
používateľov sa môžu líšiť od informácií uvedených v tejto príručke.
Krok
Ak chcete nainštalovať súbor registra, vyberte možnosť Save File.
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3.6

Session Sharing

Použitie Session Sharing
Pomocou funkcie Session Sharing môžu dvaja používatelia na Origin Server zdieľať jednu
reláciu a spolupracovať na pláne liečby. Obidvaja používatelia majú plný prístup ku všetkým
funkciám softvéru.
POZNÁMKA: Pred aktiváciou zdieľanej relácie zvážte, že obidvaja používatelia budú mať počas
Session Sharing prístup ku všetkým funkciám softvéru.

Ako zdieľať reláciu

Obrázok 16

Krok
1.
Na domovskej stránke Origin Server vyberte možnosť Session Sharing.
Otvorí sa dialógové okno Session Sharing.
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2.

Vyberte reláciu a potom vyberte Join Session.
Majiteľ relácie dostane žiadosť o vzdialené ovládanie.

3.

Pre schválenie zdieľanej relácie musí jej majiteľ vybrať možnosť Yes.
Relácia sa otvorí. Obidvaja používatelia môžu naraz používať danú aplikáciu a vidieť
všetky kroky, ktoré vykonal druhý používateľ.
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POZNÁMKA: Kým je relácia aktívna, pridaný používateľ má plný interaktívny prístup k softvéru
cieľového systému.

Ako opustiť reláciu
Krok
Pre opustenie zdieľanej relácie stlačte tlačidlo odpojenia v pravom dolnom
rohu obrazovky.
Aplikácia sa nezavrie; ukončili ste len zdieľanú reláciu.
POZNÁMKA: Odpojenie nepreruší reláciu plánovania alebo zobrazenia, iba jej zdieľanie.
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3.7

Riešenie problémov

Riešenie problémov Origin Server
V nasledujúcej časti sú uvedené bežné problémy, s ktorými sa používatelia stretávajú pri práci s
Origin Server a ich riešenia.

Neoprávnený používateľ

Obrázok 17
Ak sa zobrazí toto upozornenie, vaše prihlasovacie údaje nemajú oprávnenie na prístup na
platformu.
Kontaktujte svojho správcu IT, aby vás pridal do skupiny Active Directory alebo do systémovej
databázy Origin Server.

Ako nakonfigurovať Firefox pre jednorazové prihlásenie
Krok
1.

V prehliadači Firefox zadajte about:config. Keď sa zobrazí upozornenie, stlačte tlačidlo pre prijatie.
2.

Do vyhľadávacieho poľa napíšte network.
Nastavte hodnotu example.net na:
• .negotiate-auth.delegation-uris
• .negotiate-auth.trusted-uris
• .automatic-ntlm.trusted-uris
Následne sú všetky servery v časti *.example.net povolené pre integrované overenie
Windows Integrated Authentication (Integrované overovanie systému Windows).
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Všetky relácie sa používajú

Obrázok 18
Ak sa zobrazí toto upozornenie, súbežne sa používajú všetky relácie. Znamená to, že musíte
počkať, kým používateľ zatvorí reláciu. Môžete tiež kontaktovať spoločnosť Brainlab a žiadať o
zvýšenie počtu súbežných relácii.

Požiadavky nie sú splnené

Obrázok 19
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Ak sa zobrazí táto obrazovka, znamená to, že váš počítač nespĺňa minimálne požiadavky.
Vyberte možnosť Show the Client Check, aby sa zobrazili požiadavky, ktoré nie sú splnené.

Upozornenie o certifikáte

Obrázok 20
Pri vstupe do URL Origin Server môžete dostať bezpečnostné upozornenie o certifikáte.
Znamená to, že používate nedôveryhodný certifikát.
Možnosti
Ak chcete pokračovať, vyberte Continue to this website (not recommended) (Pokračovať v
používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa)). Otvorí sa Origin Server.
Prípadne môžete do zariadenia nainštalovať lokálny zdrojový certifikát:
• Stiahnite certifikát
• Nainštalujte ho dvojitým kliknutím

Ako vyriešiť čiernu obrazovku na zariadení Apple Mac/iPad
Ak sa vám po prihlásení prostredníctvom MacOS alebo iOS zobrazí čierna/sivá obrazovka,
(nemocničný) certifikát s vlastným podpisom nie je nainštalovaný správne.
Krok
1.

Prihláste sa do zariadenia ako správca.

2.

Stiahnite certifikáty dôveryhodných zdrojov.
Prípadne môžete certifikáty odoslať prostredníctvom e-mailu alebo použiť úložisko na
cloude.

3.

Vyberte stiahnutý súbor a nainštalujte ho.

4.

Potvrďte výstražné hlásenie a vyberte možnosť Install Now (Inštalovať teraz).

5.

Pre odchod z obrazovky Profile Installed (Profil nainštalovaný) vyberte možnosť Done
(Hotovo).

6.

Pre zapnutie dôveryhodnosti SSL pre certifikát, prejdite na: Settings (Nastavenia) > General (Všeobecné) > About (O systéme) > Certificate Trust Settings (Nastavenia dôveryhodných certifikátov). Aktivujte možnosť Full Trust for Installed Root Certificates.

Súvisiace odkazy
7.5 Dôveryhodnosť certifikátu na klientskom zariadení na str. 69
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ĎALŠIE FUNKCIE

4.1

Použitie na tabletoch

Použitie Origin Server na tabletoch
Origin Server umožňuje pripojenie na tablet na základe štandardu HTML5. Aby bolo pripojenie
možné, internetový prehliadač používaný na tablete musí spĺňať tento štandard.
Na Origin Server sa musíte pripojiť pomocou internetového prehliadača vo svojom tablete.
POZNÁMKA: Tablet by sa mal používať len na informačné účely a nie na účely diagnostického
plánovania.

Kompatibilita
Origin Server je kompatibilný s nasledujúcimi systémami:
• prehliadače kompatibilné s HTML5
• iPad iOS 7.0 a vyššia
POZNÁMKA: Pre zabezpečenie funkcie zobrazovania na celú obrazovku sa na zariadení iPad
odporúča používať prehliadač Safari.
POZNÁMKA: Po uverejnení tejto príručky používateľa môžu byť k dispozícii aj iné kompatibilné
verzie. Pre viac informácií o kompatibilite kontaktujte podporu Brainlab.

Odporúčania pre tablet
Ak Origin Server používate na tablete, odporúča sa:
• Používať prehliadač s možnosťou zobrazenia na celú obrazovku
• Prečítať si príručku používateľa dodanú výrobcom

Dotykové ovládacie prvky na zariadení iPad
Softvér Brainlab Elements na zariadení iPad nepodporuje dotyky viacerými prstami. Preto ak
chcete obrazy približovať, použite tlačidlo priblíženia/oddialenia a pohybujte prstom nahor alebo
nadol.
Musíte sa obrazovky dotýkať približne 1 - 2 sekundy pred tým, ako sa pokyny zadané dotykom
prenesú do aplikácie (napr. vyberte funkciu posúvania, dotknite sa obrazovky po dobu cca 1 - 2
sekúnd a následne môžete posúvať).
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Ako nainštalovať odkaz na plochu na zariadení iPad

②

③

④

①

Obrázok 21
Pre optimálne zobrazenie spoločnosť Brainlab odporúča zobrazovať Origin Server v režime celej
obrazovky.
Zadajte URL servera do funkcie Home Screen (Domovská obrazovka), aby ste zabezpečili, že
sa Origin Server vždy otvorí v režime celej obrazovky.
Krok
1.

Otvorte prehliadač Safari a zadajte URL servera.

2.

Odhláste sa, aby sa zobrazila stránka LOGIN.

3.
Pre otvorenie dialógového okna vyberte ②.

4.

Vyberte možnosť Add to Home Screen (Pridať na domovskú obrazovku)
①.
Otvorí sa dialógové okno Add to Home (Pridať na domovskú).

5.

V dialógovom okne vyberte Add (Pridať) ③.
K vašej Home Screen (Domovská obrazovka) ④ sa pridá ikona.

Ako vstúpiť do Origin Server z domovskej obrazovky
Krok

Spustite Origin Server zvolením ikony, ktorú ste vytvorili na Home Screen
(Domovská obrazovka).
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Spustenie programu iPlan
Pri zobrazovaní Origin Server sa odporúča používať prehliadač s možnosťou zobrazenia na celú
obrazovku.

①
Obrázok 22

Krok
Prepínajte medzi celou a štandardnou obrazovkou pomocou ikon na obrazovke ①.
POZNÁMKA: Presná funkcia zobrazovania závisí od prehliadača a zvolená aplikácia nemusí vždy
presne pasovať na veľkosť obrazovky.
POZNÁMKA: Počas plánovania operácie nepoužívajte na prehliadači funkciu na prechod dozadu
a dopredu.
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Prístup ku klávesnici

Obrázok 23

Krok
Pre otvorenie dotykovej klávesnice ťuknite tromi prstami na spodnú časť dotykovej obrazovky.

Ako spustiť Brainlab Elements na zariadení iPad

①

②
Obrázok 24

Krok
1.

44

Pre spustenie vyberte softvér Brainlab Elements.
Softvér sa otvorí automaticky.
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Krok
2.

Úvodná obrazovka je väčšia ako fyzická obrazovka zariadenia iPad ①. Po spustení programu Brainlab Element použite dotyk na oddialenie zobrazenia aplikácie tak, aby pasovalo na obrazovku zariadenia iPad ②.
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4.2

Prenos a export údajov

Prenos údajov
Na importovanie údajov z formátu DICOM použite program iPlan alebo Brainlab Elements.
Zadajte potrebné množstvo cieľových archívov a prideľte im rôzne umiestnenia v rámci priečinku
pacienta.
POZNÁMKA: Archívy PatXfer môžu upravovať len používatelia so správcovským oprávnením.
Zmeny, ktoré v nastaveniach PatXfer vykonajú bežní používatelia, sa po ich odhlásení neuložia.

Exportovanie údajov
Používatelia môžu definovať miesto exportu a následne exportovať plán liečby na pamäťové
médium (napr. USB flash disk) alebo na pevný disk klientskeho počítača pomocou programu
iPlan alebo Brainlab Elements.
• Pre cieľovú platformu musí byť definované aspoň jedno miesto exportu (napr. Curve, Kick,
Buzz).
• V prípade pripojenia prostredníctvom HTML5 nie je možné exportovať plány liečby na USB
flash disk v klientskom zariadení. Svoj aktuálny režim overte v časti Client Check. Disky USB
môžete používať, len keď používate režim súboru RDP alebo ActiveX.
• Pri exportovaní do klientskeho počítača sa uistite, že sú vybraté začiarkavacie políčka vo
vyskakovacom okne Remote Desktop Connection (Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy),
ktoré sa zobrazí po otvorení aplikácie.
POZNÁMKA: Počas pripojenia prostredníctvom HTML5-RDP je možné exportovať súbory len do
sieťového priečinka/na sieťovú mechaniku, ktorá je na serveri nakonfigurovaná. Jednotky na
klientskom zariadení (pevný disk, USB, sieťové jednotky) cez HTML5 nie sú prístupné. Je to
možné len v režime RDP alebo ActiveX. V časti Client Check overte, ktorý režim je aktívny.

USB flash disky
USB flash disky pripojené ku klientskemu zariadeniu sú zo servera prístupné len vtedy, ak sú
vložené pred zriadením vzdialeného pripojenia k serveru.

Ako exportovať plán
Krok
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1.

Vložte pamäťové médium do klientskeho počítača.

2.

Otvorte iPlan alebo požadovaný Brainlab Element z domovskej obrazovky.

3.

Vykonajte požadovanú úlohu.

4.

Vyberte možnosť Save and Export v časti iPlan Navigator softvéru na plánovanie.

5.

Vyberte Export Location zo zoznamu v dialógovom okne Export.
POZNÁMKA: Ak umiestnenia pre exportovanie do vášho počítača nie sú uvedené, kontaktujte správcu servera, aby aktivoval váš počítač pre export plánu liečby.

6.

Po dokončení exportu odstráňte pamäťové médium z klientskeho počítača pomocou
funkcie Windows Safely Remove Hardware (Bezpečné odstránenie hardvéru).
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SPRÁVA ORIGIN SERVER

5.1

Server Desktop (Pracovná plocha servera)

Rozsah funkcií a prístup
Pomocou funkcie Server Desktop (Pracovná plocha servera) môže správca vzdialene vstupovať
na plochu servera s celým rozsahom funkcií.
POZNÁMKA: Úlohy správcu sa nemôžu vykonávať zo zariadení iOS alebo Mac.

Kódovaný prístup
Origin Server podporuje komunikáciu prostredníctvom HTTPS. Umožňuje to vyššie
bezpečnostné štandardy, a tým aj jednoduchšiu konfiguráciu firewall (bežne nie je potrebná) pri
pripájaní cez internet.
Ak klientsky počítač používa osobný softvér firewall, musí sa pripojenie k Origin Server (napr.
názov servera alebo IP adresa) pridať do zoznamu povolených pripojení.

Ako pristúpiť k pracovnej ploche servera
Krok
1.

Otvorte funkciu Session Manager.

2.

Vyberte server kliknutím na jeho názov.
Na obrazovke sa otvorí plocha vzdialeného servera.
POZNÁMKA: Ak je to možné, vyberte požadovaný server zo zobrazeného zoznamu.
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5.2

Správa používateľov

Dialógové okno Computer Management (Správy počítača)

Obrázok 25
Pridávať alebo odoberať používateľov, ktorí majú povolenie používať určité funkcie Origin Server,
môžete pomocou dialógového okna Computer Management (Správa počítača).

Ako pridať lokálneho používateľa
Krok
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1.

Vyberte funkciu Server Desktop (Pracovná plocha servera).

2.

Otvorte dialógové okno Computer Management (Správa počítača):
• V ponuke Start (Štart) vyberte možnosť Control panel (Ovládací panel)
• Vyberte možnosť Administrative tools (Nástroje na správu)
• Vyberte Computer Management> (Správa počítača)

3.

Na ľavom paneli rozbaľte ponuku Local Users and Groups (Lokálni používatelia a skupiny) a kliknite na možnosť Users (Používatelia).
POZNÁMKA: Ak pracujete so serverom na doméne systému Windows, prejdite na krok 7.

4.

V hornej ponuke vyberte Action (Akcia) a následne New user (Nový používateľ).

5.

Zadajte používateľské meno, opis a heslo.

6.

Na ľavom paneli rozbaľte ponuku Local Users and Groups (Lokálni používatelia a skupiny) a vyberte možnosť Groups (Skupiny).

7.

Na pravom paneli dvakrát kliknite na skupinu, do ktorej chcete pridať používateľa.
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Krok
Vyberte napríklad:
• BL_OriginAdministrators
• BL_OriginUsers
• Remote Desktop Users (Používatelia vzdialenej plochy)
• BL_All
POZNÁMKA: Nie všetci používatelia by mali mať správcovské práva. Bežní používatelia
by mali mať prístup len k aplikáciám iPlan a možnosť zápisu do priečinkov pacientov.
8.

Vyberte možnosť Add (Pridať) a vložte všetkých používateľov, ktorí majú mať práva zodpovedajúce danej skupine.

9.

Pre potvrdenie vyberte OK.
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5.3

Skupiny domén

Skupiny domén
Ak je Origin Server integrovaný do domény systému Windows, používateľov môžete spravovať v
rámci funkcie Active Directory.
Pri bežnom scenári integrácie Origin Server sú nasledujúce skupiny domén zmapované v
lokálnych skupinách Origin Server:
Lokálna skupina

Zodpovedajúca skupina domén

BL_OriginAdministrators

Skupina nemocničných správcov

BL_OriginUsers

Skupina nemocničných používateľov

Remote Desktop Users
(Používatelia vzdialenej
plochy)

Všetky skupiny domén Origin Server sú zmapované v lokálnej
skupine Remote Desktop Users (používateľov vzdialenej plochy)

Ako povoliť používateľa domény
Krok
1.

Otvorte funkciu Active Directory Users and Computers (Používatelia a počítače služby
Active Directory) (napr. na ovládači domény).

2.

Vyberte možnosť Users (Používatelia) a pravým tlačidlom kliknite na používateľa, ktorého
chcete povoliť.

3.

Otvorte možnosť User Properties (Vlastnosti používateľa) a vyberte záložku Member of
(Člen).

4.

Vyberte možnosť Add... (Pridať...) a potom vyberte skupiny používateľov Origin Server,
ktorých práva si želáte používateľovi prideliť.

5.

Pre potvrdenie vyberte OK.

Ako odstrániť používateľa
Krok
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1.

Na pravom paneli dialógového okna Computer Management (Správa počítača) dvakrát
kliknite na príslušnú skupinu.

2.

Vyberte používateľa a následne vyberte možnosť Remove (Odstrániť).

3.

Pre potvrdenie vyberte OK.
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5.4

Session Manager

Použitie funkcie Session Manager

Obrázok 26
Session Manager zobrazuje zoznam všetkých používateľov, ktorí sú aktuálne prihlásení do
systému. Správca môže v prípade potreby ukončiť jednu z týchto relácii používateľov (napr.
relácia nereaguje).

Vyváženie zaťaženia
Ak sa používa viac ako jeden server, Origin Server automaticky optimalizuje svoj výkon
prostredníctvom tzv. vyváženia zaťaženia. Priorita servera je definovaná v nastaveniach Origin
Server.
Na optimalizáciu vyváženia zaťaženia odporúčame používať rovnaké konfigurácie hardvéru a
softvéru pre všetky servery.
Pre doladenie efektívnosti systému kontaktujte podporu Brainlab.

Ako ukončiť reláciu
Krok
1.
Na domovskej stránke vyberte ikonu Session Manager.
Otvorí sa dialógové okno Session Manager.
2.

Vyberte reláciu, ktorú chcete ukončiť a zvoľte možnosť Terminate.
Dialógové okno Session Manager sa zatvorí.

POZNÁMKA: Možnosť Terminate by sa mala používať len vo výnimočných prípadoch (napr. ak
aplikácia nereaguje a je nutné ju reštartovať).
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5.5

Konfigurácia revokačných kontrol

Vyhýbanie sa oneskoreniam počas pripojenia
Ak klientske zariadenie nie je pripojené na internet a IT nemocnice nenakonfigurovalo žiadny
revokačný server, môžete zaznamenať oneskorenia pri pripájaní na Origin Server. Dôvodom je,
že sa klientske zariadenie pokúša potvrdiť certifikát SSL pre vydavateľa a revokačný zoznam.
Revokačná kontrola zlyhá a vyprší bez pripojenia na internet, čo spôsobí oneskorenie približne
15 - 20 sekúnd.
Aby ste sa tomuto oneskoreniu vyhli, deaktivujte revokačné kontroly na klientskom zariadení.

Ako deaktivovať revokačné kontroly

①

Obrázok 27
Systém Windows má lokálnu skupinovú politiku na deaktiváciu revokačných kontrol.
Krok
1.

V ponuke Start (Štart) systému Windows vyberte Run (Spustiť) a zadajte gpedit.msc.
Otvorí sa dialógové okno Group Policy (Skupinová politika).
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2.

V časti Local Computer Policy (Politika lokálneho počítača) vyberte Windows Settings
(Nastavenie systému Windows) a následne Security Settings (Nastavenia zabezpečenia).

3.

Vyberte možnosť Public Key Policies (Politiky verejného kľúča) a otvorte Certificate
Path Validation (Overenie cesty k certifikátu).
Otvorí sa dialógové okno Certificate Path Validation Settings Properties (Vlastnosti
nastavení overenia cesty k certifikátu).

4.

Na záložke Network Retrieval (Načítanie siete) zrušte označenie začiarkavacieho políčka Automatically update certificates in the Microsoft Root Certificate Program (Automaticky aktualizovať certifikáty v programe Koreňové certifikáty Microsoft) ①.

5.

Vyberte OK.
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5.6

Konfigurácia prehliadača

Dôveryhodné pripojenia

Obrázok 28
Všetky internetové prehliadače pred prístupom na vzdialený server overujú svoje bezpečnostné
certifikáty. Ak sa vám zobrazí táto správa, môže to byť z nasledujúcich príčin:
• Čas certifikátu vypršal a musí sa obnoviť
• Pristupujete na server s krátkym menom, namiesto toho, aby ste vo vašom prehliadači
špecifikovali FQDN ako URL
• Certifikát bol vytvorený so zastaraným hašovacím algoritmom (mal by byť minimálne SHA-2) a
musí sa obnoviť
• Používate certifikát (napr. s vlastným podpisom alebo vlastnú certifikačnú autoritu), ktorý
klientske zariadenie nepovažuje za dôveryhodný

Ako pridať bezpečnostnú výnimku pre váš prehliadač
Ak si želáte ignorovať upozornenie o bezpečnosti pripojenia a chcete pokračovať, môžete vo
vašom prehliadači pridať bezpečnostnú výnimku. Ak Active Connection Mode je RDP alebo
ActiveX, môžete pokračovať nasledujúcimi krokmi:
Krok
1.

Overte, či je vzdialený server správny.

2.

Vyberte možnosť I understand the Risks (Rozumiem rizikám).

3.

Vyberte možnosť Add Exception (Pridať výnimku).

4.

Označte Permanently store this exception (Trvale uložiť túto výnimku).

5.

Vyberte možnosť Confirm Security Exception (Potvrdiť výnimku zabezpečenia).

Ak Active Connection Mode je HTML5, musíte pridať dve bezpečnostné výnimky.
• Prvá výnimka sa zadáva podľa vyššie uvedeného opisu.
• Druhú výnimku je nutné zadať pre port 8080.
Aby ste to dosiahli, vstúpte na stránku prostredníctvom nasledujúceho URL:
https://<nazovservera>:8080
Uistite sa, že bezpečnostnú výnimku potvrdíte raz.
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Po prijatí sa zobrazí chybové dialógové okno a budete presmerovaní na portál. Potom už môžete
normálne pracovať.
POZNÁMKA: Pre zmenu konfigurácie certifikátu alebo pre viac informácií kontaktujte svojho
správcu siete.

Ako vytvoriť odkaz na ploche

①

②
③

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

④

iPlanRT

Obrázok 29
Vytvorením odkazov na ploche môžete preskočiť úvodnú stránku aplikácie a spustiť aplikácie
priamo z plochy servera.
Krok
1.

Kliknite pravým tlačidlom myši na plochu a vyberte New (Nový).
Otvorí sa rozšírené dialógové okno.

2.

V rozšírenom dialógovom okne vyberte možnosť Shortcut (Odkaz).
Otvorí sa dialógové okno Create shortcut (Vytvoriť odkaz).

3.

Pridajte/skopírujte celé umiestnenie servera.
(napr. http://nazovservera/Appportal/Login.aspx?apptype=iPlanRT)

4.

Vyberte Next (Ďalej).
POZNÁMKA: Názov nasledujúci po „apptype=“ musí byť rovnaký ako ten, ktorý je špecifikovaný v súbore nastavení settings.xml.
POZNÁMKA: Presná adresa a umiestnenie servera sa môže líšiť v závislosti od požiadaviek. Ak máte pochybnosti, kontaktujte oddelenie IT.
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5.

Pridajte názov pre odkaz na ploche.
(napr. iPlanRT)
POZNÁMKA: Názov sa musí zhodovať s názvom aplikácie uvedenej v settings.xml.

6.

Vyberte možnosť Finish (Dokončiť).
Na ploche sa vytvorí odkaz.
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5.7

Miesta exportu

Stanovenie adresárov pre export
Adresáre pre export možno zdieľať prostredníctvom siete tak, aby boli dostupné z iných
pracovných staníc alebo platforiem na plánovanie (napr. Buzz, Curve alebo Kick).
Nasledujúce pokyny používajú adresáre pre export ako príklad údajov pacienta umiestnených na
Origin Server. Ak je použitý súborový server alebo ak je adresár pre export umiestnený niekde
inde, prispôsobte podľa toho zadanú cestu.
Predvolené umiestnenie údajov o pacientoch je F:\PatientsData\.
V závislosti od typu exportu je cieľový adresár umiestnený pod adresárom údajov o pacientovi
(napr. F:\PatientsData\Navigation).
Pri exportovaní pomocou iPlan musí byť pre cieľovú platformu definované aspoň jedno miesto
exportu (napr. Curve). Možno to urobiť spustením aplikácie iPlan a definovaním nového uzla
exportu v softvéri na plánovanie pri kroku exportovania.
Vytvorte jeden priečinok pre export pre každú cieľovú platformu.
POZNÁMKA: Ak pracujete v RDP cez ActiveX alebo so súborom RDP, vložte pamäťové médium
do klientskeho počítača pred otvorením aplikácie iPlan alebo Brainlab Elements.

Ako zdieľať adresáre pre export

SERVERNAME\Navigation

Obrázok 30

Krok
1.

Otvorte vlastnosti adresára.

2.

Vyberte možnosť Advanced Sharing (Rozšírenie zdieľanie).
Zdieľanie sa môže uskutočniť aj na vyššej úrovni adresára.
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Krok
3.

Nastavte povolenia na zdieľanie pre zdieľaný priečinok.
K priečinku priraďte povolenie len na čítanie.
Povolenie úplnej kontroly zdieľaného priečinka priraďte len v prípade, že je to nevyhnutné.

POZNÁMKA: Vo všeobecnosti je prístup k zdieľanému priečinku z iných počítačov na sieti možný
pomocou UNC adresy: \\<nazovservera>\<NazovZdielanehoProstriedku>.
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5.8

iHelp (Zákaznícka podpora na diaľku)

Používanie podpory iHelp
Origin Server môže byť na požiadanie vybavený vzdialeným prístupom k podpore Brainlab. Tento
vzdialený prístup môžete aktivovať zvolením Start iHelp v ponuke Start (Štart) systému Windows.
POZNÁMKA: Ak chcete používať funkciu iHelp, kontaktujte podporu Brainlab. Podpora iHelp
musí byť pre váš systém nakonfigurovaná samostatne.

Ponuka Start (Štart)

Po aktivovaní podpory iHelp sa príslušné ikony zobrazujú v
ponuke Start (Štart) systému Windows ①.
Podpora Brainlab má teraz vzdialený prístup k Origin Server
(napr. pre vykonanie diagnostiky).
POZNÁMKA: Ak chcete vzdialený prístup deaktivovať, vyberte možnosť Stop iHelp v ponuke Start (Štart) systému Windows.

①

Ako funguje pomoc iHelp
Softvér iHelp nainštalovaný na Origin Server testuje dostupnosť servera iHelp pomocou príkazu
ping na port 443 alebo 17002. Obe možnosti sú odchádzajúce pripojenia, pričom port 17002 je
rýchlejší. S každým použitím príkazu ping sa Origin Server snaží vytvoriť tunel SSL.
• Pre prístup na Origin Server sa podpora spoločnosti Brainlab najprv pripojí na server iHelp
pomocou tunela SSL.
• V serveri iHelp sa tieto dva tunely spoja a podpora spoločnosti Brainlab získa prístup k Origin
Server.

Požiadavky na inštaláciu
Zmeny nastavení v aplikácii firewall nie sú potrebné (pokiaľ nechcete zabezpečiť rýchlejšie
pripojenie k Origin Server pre podporu spoločnosti Brainlab).
• Pokiaľ aplikácia firewall umožňuje internetové pripojenia zvnútra siete, funkcia iHelp bude
môcť poskytovať vzdialenú pomoc.
• Pre zabezpečenie prístupu podpory Brainlab musíte spustiť softvér iHelp na vašom Origin
Server.
• Nedochádza k prenosu údajov o pacientoch.
Pre viac informácií kontaktujte iHelp.support@brainlab.com.
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NASTAVENIE IHE

6.1

Vytvorenie odkazu IHE

Informácie o IHE
IHE zabezpečuje štandard pre zdieľanie zdravotníckych informácií. Odkaz IHE sa môže použiť na
načítanie údajov pacienta.
Pred nastavením odkazu IHE si prečítajte štandard IHE: http://www.ihe.net/uploadedFiles/
Documents/Radiology/IHE_RAD_Suppl_IID.pdf
POZNÁMKA: Ak sa k systému pripájate prostredníctvom odkazu IHE, zobrazí sa len určený
pacient. Nemôžete vyhľadávať iných pacientov.

Zloženie odkazu
Odkaz má nasledujúcu štruktúru:
https://<umiestnenie>/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&AnyParameter=AnyValue& AnyParameter=AnyValue&…
Hodnota

Poznámky

https://<umiestnenie>

Server IHE, ku ktorému sa chcete pripojiť

IHEInvokeImageDisplay

Rozlišuje veľkosť písmen

requestType

Rozlišuje veľkosť písmen. Možné hodnoty:
• PATIENT
• STUDY

AnyParameter=AnyValue

Parametre, ktoré sú k dispozícii pre každý typ,
sú uvedené nižšie

Príklad:
https://thisnode.brainlab.com/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=PATIENT&patientID=033
Ak sa nenájde štúdia/pacient alebo ak v PACS neexistuje, zobrazí sa chybové hlásenie 404 Not
Found (404 Nenájdené).

Viacnásobné parametre
Ak chcete vyhľadávať viacero hodnôt jedného parametra (napr. viacnásobné StudyUID), môžete
použiť:
• Predvolenú metódu štandardu IHE s použitím čiarky na oddelenie jednotlivých vyhľadávaných
hodnôt, alebo
• Opakovať páry parametrov a hodnôt oddelené symbolom &.
Nasledujúci príklad ukazuje spôsob použitia týchto dvoch rôznych spôsobov:
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,...

Parametre pre typ žiadosti = PATIENT
Táto tabuľka opisuje parametre pre typ žiadosti PATIENT v odkaze IHE, ktorý podporuje Origin
Server. Táto tabuľka je čiastočne prevzatá z Tabuľky 4.106.4.1.2-1 v štandarde IHE.
Parameter

Žiadosť

Opis

Poznámky

R

Identifikuje predmet štúdií, ktoré sa požadovali. Jeho hodnota musí obsahovať identifikáciu zadávajúceho orgánu.

Musí byť vo formáte typu
údajov HL7® CX podľa požiadaviek špecifikovaných
pre zadávanie identifikácie
pacienta (pozri ITI TF-2a:
3.8.4.1.2.3).

patientName

O

Pomáha pri identifikácii predmetu štúdií, ktoré sa požado- Musí byť zakódovaný vo forvali v prípade, že patientID ne- máte DICOM PN.
bolo rozpoznané.

lowerDateTime

O

Používa sa na vymedzenie
Musí byť zakódovaný v jednajskoršieho dátumu/času štú- noduchom formáte XML dadie.
teTime.

upperDateTime

O

Používa sa na vymedzenie
najneskoršieho dátumu/času
štúdie.

Musí byť zakódovaný v jednoduchom formáte XML dateTime.

mostRecentResults

O

Počet najnovších štúdií, ktoré
sa majú zahrnúť do výsledku
vyhľadávania.

Ak sa tento parameter vynechá, server rozhodne, koľko
výsledkov doručí.

O

Tento atribút definuje jednu
alebo viacero požadovaných
modalít prostredníctvom hodnôt modality DICOM oddelených čiarkami.

Vyberie akúkoľvek štúdiu,
ktorá obsahuje série akýchkoľvek zo špecifikovaných
hodnôt modality.

PatientID

modalitiesInStudy

Parametre pre typ žiadosti = STUDY
Táto tabuľka opisuje parametre pre typ žiadosti STUDY v odkaze IHE, ktorý podporuje Origin
Server. Táto tabuľka je čiastočne prevzatá z Tabuľky 4.106.4.1.2-2 v štandarde IHE.
Parameter

Žiadosť

studyUID

C

accessionNumber

C

Opis

Poznámky

Identifikuje jednu alebo viacero
požadovaných štúdií DICOM.

Musí obsahovať zoznam
hodnôt Study Instance UID
oddelených čiarkami.

Identifikuje jednu alebo viacero
požadovaných štúdií DICOM.

Musí obsahovať zoznam
hodnôt Accession Number
oddelených čiarkami. Vyžaduje sa, ak studyUID nie je
uvedené. V opačnom prípade sa neuvádza.

POZNÁMKA: Štandard IHE podporuje ďalšie dva parametre (diagnosticQuality, keyImagesOnly),
tieto však nie sú podporované v Origin Server.
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Parametre pre typ žiadosti = viewerType
Je možné nastaviť predvolenú aplikáciu, ktorá sa spustí pri uvedenom pacientovi. Závisí to od
dostupných aplikácií, ktoré sú nainštalované na serveri a od špecifických nastavení integračného
scenára zákazníka.
Ďalšie informácie poskytne podpora spoločnosti Brainlab.
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VYTVORENIE NOVÉHO
CERTIFIKÁTU SSL

7.1

Informácie o certifikátoch SSL

Všeobecné informácie
Táto kapitola opisuje vytvorenie a inštaláciu nového certifikátu SSL pre Origin Server.
Je možné nainštalovať rôzne typy certifikátov v závislosti od spôsobu používania servera.
Nasledujúce prístupy sú vhodné na vytvorenie certifikátu SSL pre Origin Server:
• Oficiálna certifikačná autorita, akou je GlobalSign, Thawte, Comodo, EssentialSSL, Symantec,
DigiCert alebo LetsEncrypt (poprípade na základe poplatku)
• Certifikát s vlastným podpisom
• Vaša vlastná certifikačná autorita SSL

Použitie oficiálnej Certification Authority (Certifikačnej autority)
Výhodou používania oficiálnej certifikačnej autority je, že konfigurácia je nutná len na serveri.
Na klientskych zariadeniach je väčšina oficiálnych certifikátov automaticky uznaná za
dôveryhodnú (aktualizácie prostredníctvom softvérových aktualizácií z príslušného operačného
systému). Okrem toho oficiálny certifikát je vhodnejší z dôvodu zvýšenej bezpečnosti a
dôveryhodnosti, najmä ak je server pripojený k verejne dostupným sieťam alebo k internetu.
Pri žiadosti o certifikát vyžaduje certifikačná autorita určité kroky, aby si overila, že osoba, ktorá o
certifikát žiada, je oprávnená objednávať certifikát pre príslušnú doménu.

Použitie certifikátu s vlastným podpisom
Napriek tomu, že oficiálny certifikát je vhodnejší z dôvodu zvýšenej bezpečnosti a dôveryhodnosti,
môžu nastať určité okolnosti, ktoré si vyžadujú použitie certifikátu s vlastným podpisom.
Napríklad, certifikát s vlastným podpisom sa môže použiť, ak server alebo klientsky PC nemá
internetové pripojenie.
Niektoré zariadenia alebo prehliadače, napr. Apple iPad, však nepovoľujú pripojenie k vzdialeným
staniciam s použitím certifikátu s vlastným podpisom. V takom prípade sa musí použiť certifikát od
vašej vlastnej certifikačnej autority SSL alebo oficiálne podpísaný SSL certifikát.

Použitie vašej vlastnej certifikačnej autority SSL
Pre mnoho sietí už existujú samostatne spravované certifikačné autority SSL pre aplikácie na
intranete. Mnoho týchto certifikačných autorít bolo vytvorených na základe Active Directory
Certificate Services (Certifikačných služieb Active Directory) alebo OpenSSL.
Vytvorenie vašej vlastnej certifikačnej autority SSL je bezplatné. Úsilie, čas a vedomosti
požadované pre nastavenie sú však na začiatku (pre prvú aplikáciu) vyššie ako pri certifikáte s
vlastným podpisom.
Výhodou je, že koreňový certifikát na klientskom zariadení musí byť zadaný len pri prvej aplikácii
na intranete. Každý ďalší certifikát SSL si nevyžaduje dodatočnú úpravu na klientskom zariadení,
lebo už je koreňovým certifikátom považovaný za dôveryhodný.
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Certifikát SSL, ako aj koreňový certifikát, možno automaticky distribuovať prostredníctvom Active
Directory Services (Služieb Active Directory) (pomocou Group Policies (skupinových politík) alebo
skriptov).

Platnosť certifikátov SSL
Certifikáty SSL majú obmedzenú dobu platnosti. Zodpovednosť za sledovanie dátumov ukončenia
platnosti nesie správca servera Origin Server.
Ak používate oficiálne certifikáty, certifikačná autorita SSL zvyčajne posiela pripomienku na
zaregistrovanú e-mailovú adresu tri mesiace pred ukončením platnosti certifikátu. Ak používate
certifikáty s vlastným podpisom alebo vaše vlastné certifikačné autority SSL, mali by ste si
nastaviť pripomienku blížiaceho sa ukončenia platnosti.

Matica rozhodovania pri výbere vhodného certifikátu
Vlastnosti/Obmedzenia

Certifikát s vlastným podpisom

• Certifikát musí byť
nakonfigurovaný na
klientskych zariadeniach
• Nevhodný pre iPad

Úsilie pri vytvorení

Úsilie pri distribúcii

Náklady

Nízke

Stredné

Žiadne

Nízke

Žiadne

Nízke (len na
serveri)

V závislosti od
doby platnosti a
poskytovateľa,
cca 20 - 180 €
ročne

Certifikačná autorita sa
Vaša vlastná cermusí na klientskom zatifikačná autorita
Vysoké
riadení nastaviť s prSSL
vým použitím certifikátu

Oficiálna certifikačná autorita

• Pri objednávaní je
nutné overiť oprávnenie
Stredné
• Požaduje sa pripojenie na internet

V prípade ďalších otázok kontaktujte podporu Brainlab.
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7.2

Použitie oficiálnej Certification Authority
(Certifikačnej autority)

Všeobecné informácie
Oficiálna certifikačná autorita môže zabezpečiť vytvorenie a označenie certifikátu. V závislosti od
certifikačnej autority a typu certifikátu sa musia vykonať rôzne pracovné kroky.
Toto je bežný proces od výberu až po inštaláciu certifikátu:
Požadované kroky

Proces

Výber certifikátu

• Vyberte vhodný certifikát (napr. štandardný, zástupný)
• Stanovte spôsob potvrdenia platnosti oprávnenia (napr. potvrdenie
platnosti domény, potvrdenie platnosti organizácie, rozšírené oprávnenie)
• Stanovte obdobie platnosti

Vyplnenie žiadosti

• Vyplňte Certificate Signing Requests (CSR) (Žiadosti o podpísanie
certifikátu): spolu s touto digitálnou žiadosťou musia byť uvedené atribúty špecifické pre zákazníka (napr. presne stanovený názov servera
v doméne, meno kontaktnej osoby, e-mailová adresa)
• Žiadosť CSR možno vytvoriť priamo na Origin Server, ako aj priamo
v certifikačnej autorite (auto-CSR)

Overenie oprávnenia

• V závislosti od poskytovateľa existujú rôzne mechanizmy na overenie
toho, či má žiadateľ oprávnenia žiadať o certifikát pre túto doménu
• Pri použití najbežnejšieho spôsobu, ktorým je overenie platnosti domény, bude správcovi príslušnej domény odoslaný e-mail s odkazom

Platba

Stiahnutie certifikátu

Inštalácia certifikátu

Náklady sa môžu líšiť v závislosti od zvoleného poskytovateľa, prístupu
a obdobia platnosti
• Certifikát si musíte stiahnuť z certifikačnej autority cez bezpečné internetové pripojenie
• Certifikát je zvyčajne zakódovaný heslom, ktoré je voľne priradené pri
podaní žiadosti o certifikát
Teraz možno certifikát nainštalovať na Origin Server

Platné/odporúčané certifikáty pre Origin Server
Vhodné sú všetky certifikáty typu TLS/SSL. Tieto certifikáty sa všeobecne používajú na ochranu
webových serverov.
Origin Server podporuje aj zástupné certifikáty SSL, ktoré sa môžu použiť na ochranu niekoľkých
serverov, poddomén alebo na ochranu celej domény.
Vo všeobecnosti používajte len tie certifikáty, ktoré boli vytvorené minimálne s mechanizmami
SHA-2 a majú minimálnu dĺžku kľúča 2 048 bitov.

Ďalšie informácie o tvorbe a označovaní certifikátov
Poskytovatelia oficiálnych certifikačných autorít na svojich webových stránkach ponúkajú ďalšie
technické informácie:
• 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

Vytvorenie SSL certifikátu s vlastným podpisom

Všeobecné informácie
Ak máte správcovské práva, môžete vytvoriť certifikát SSL s vlastným podpisom.

Ako vytvoriť certifikát s vlastným podpisom
Krok
1.

Prihláste sa na Origin Server ako lokálny správca.

2.

Spustite program Windows PowerShell (pravým tlačidlom kliknite na ikonu programu PowerShell) a vyberte Run as Administrator (Spustiť ako správca).

3.

Pre vytvorenie certifikátu vykonajte nasledujúci príkaz:
New-SelfSignedCertificate -DnsName „despnode02.brainlab.net“ CertStoreLocation „cert:\LocalMachine\My“
POZNÁMKA: Zmeňte parameter -DnsName na FQDN servera Origin Server.
Tento príkaz vytvorí certifikát s vlastným podpisom s hašovacím algoritmom SHA-2.

Príklady v PowerShell pre exportovanie a importovanie certifikátov s vlastným podpisom
Exportujte certifikát do súboru:

Obrázok 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
Importujte certifikát zo súboru (napr. na klientskom zariadení alebo inom serveri):
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Obrázok 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

Aktivácia certifikátu pre RDP, TS Gateway a
Ericom HTML5

Všeobecné informácie
Na aktiváciu certifikátu potrebujete správcovské oprávnenia. Spôsob aktivácie certifikátu závisí od
konfigurácie vášho servera.

Ako aktivovať certifikát
Pre aktiváciu certifikátu vykonajte nasledujúce:
Krok
1.

Prihláste sa na Origin Server ako lokálny správca.

2.

Pomocou prehliadača súborov otvorte adresár:
%BRAINLAB_PATH%\OriginDeployment\.

3.

V tomto adresári spustite PowerShell skript
ChangeOriginServerCertificate.ps1
kliknutím pravým tlačidlom myši a vybratím Run PowerShell (Spustiť PowerShell).
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4.

V otvorenom Windows PowerShell vyberte zo zoznamu certifikát, ktorý chcete aktivovať
pre Origin Server.

5.

Zadajte príslušné číslo certifikátu do časti Enter selection (Zadať výber).

6.

Skript nakonfiguruje a aktivuje vybraný certifikát pre Origin Server.
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7.5

Dôveryhodnosť certifikátu na klientskom
zariadení

Manuálna inštalácia alebo automatická distribúcia SSL certifikátov s vlastným podpisom
Pre manuálnu inštaláciu certifikátu s vlastným podpisom sa pomocou svojich prihlasovacích
údajov prihláste na klientsky počítač.
• Ak jeden počítač používa viacero používateľov, kroky sa musia opakovať pri každom
používateľovi (Možnosť 1).
• Ak sa používa veľa zdieľaných klientskych počítačov, odporúča sa použiť automatickú
distribúciu prostredníctvom politiky Active Directory (Možnosť 2).

Súvisiace odkazy
3.7.1 Ako vyriešiť čiernu obrazovku na zariadení Apple Mac/iPad na str. 40

Ako manuálne nainštalovať certifikáty s vlastným podpisom
Krok
1.

Otvorte internetový prehliadač (napr. Internet Explorer) a zadajte webovú adresu (URL)
vášho Origin Server.
Zobrazí sa bezpečnostné upozornenie pre certifikát.

2.

Vyberte možnosť Continue to this website (not recommended) (Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa)).
Zobrazí sa stránka prihlásenia do Origin Server.

3.

Na lište adresy prehliadača vyberte možnosť Certificate error (Chyba certifikátu).
Zobrazí sa dialógové okno Untrusted Certificate (Nedôveryhodný certifikát).

4.

Vyberte možnosť View certificates (Zobraziť certifikáty).
Zobrazí sa dialógové okno Certificate (Certifikát).

5.

Vyberte možnosť Install Certificate... (Inštalovať certifikát...).
Spustí sa pomocník Certificate Import Wizard (Sprievodca importom certifikátov).
Postupujte podľa krokov na stiahnutie certifikátu a vyberte možnosť Finish (Dokončiť).

6.

Zobrazí sa Security Warning (Upozornenie zabezpečenia).
Potvrďte bezpečnostnú výnimku výberom možnosti Yes (Áno).

7.

Po dokončení importovania sa zobrazí správa. Vyberte OK.

8.

Zatvorte prehliadač a znova ho otvorte.
Už sa nezobrazuje bezpečnostné upozornenie a zobrazí sa symbol zamknutej zámky. Ak
zvolíte možnosť zámky, stav certifikátu sa zobrazí ako OK.

Ako automaticky distribuovať certifikát prostredníctvom Active Directory Policy (politiky Active Directory)
Pred distribúciou certifikátu s vlastným podpisom na všetky klientske zariadenia s použitím politiky
skupiny domén ho musíte stiahnuť zo servera. Na tento účel sa prihláste na klientske zariadenie
pripojené k Origin Server a vykonajte nasledujúce kroky.
Krok
1.

Otvorte internetový prehliadač (napr. Internet Explorer) a zadajte webovú adresu (URL)
vášho Origin Server.
Zobrazí sa bezpečnostné upozornenie pre certifikát.
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Krok
2.

Vyberte možnosť Continue to this website (not recommended) (Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa)).
Zobrazí sa stránka prihlásenia do Origin Server.
Na lište adresy prehliadača vyberte možnosť Certificate error (Chyba certifikátu).

3.

Zobrazí sa dialógové okno Untrusted Certificate (Nedôveryhodný certifikát).

4.

Vyberte možnosť View certificates (Zobraziť certifikáty).
Zobrazí sa dialógové okno Certificate (Certifikát).

5.

Vyberte záložku Details (Podrobnosti) a následne vyberte možnosť Copy to File (Kopírovať do súboru).
Spustí sa pomocník Certificate Import Wizard (Sprievodca importom certifikátov).
Postupujte podľa krokov na stiahnutie certifikátu a vyberte možnosť Finish (Dokončiť).

6.

Po dokončení importovania sa zobrazí správa. Vyberte OK.

7.

Kliknutím na OK zavrite dialógové okno Certificate (Certifikát).
Na ploche sa zobrazí exportovaný certifikát.

Distribúcia certifikátu
Po exportovaní musíte certifikát skopírovať.
Možnosti

Pripojte sa na ovládač domény a otvorte
Group Policy Editor (Editor skupinovej politiky)

Importujte certifikát do:
Computer Configuration (Konfigurácia počítača) > Policies (Politiky) > Windows Settings
(Nastavenia systému Windows) > Security Settings (Nastavenia zabezpečenia) > Public Key
Policies (Politiky verejných kľúčov) > Trusted
Root Authorities (Dôveryhodné koreňové autority)

Zaregistrujte sa v ovládači domény

Prihláste sa s dostatočnými oprávneniami a
pracujte s Group Policy Management (Správou
politiky skupiny)

POZNÁMKA: Pri použití predvoleného nastavenia Authenticated Users (Overení používatelia)
platí politika pre všetky počítače domény.
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Ako odskúšať novovytvorený alebo nakonfigurovaný GPO

Obrázok 33
Zmeny vykonané v Group Policy Object (objekte politiky skupiny) sa uskutočňujú v ovládači
domény systému Windows. Zmena sa replikuje v rámci Active Directory do 120 minút od jej
zavedenia.
Ak chcete odskúšať novovytvorený alebo nakonfigurovaný GPO z klientskeho zariadenia
okamžite po vytvorení, použite príkaz gpupdate /force. Toto okamžite spustí proces
aktualizácie.
Krok
Prihláste sa na klientske zariadenie a aktualizujte politiky pomocou príkazového riadku:
gpupdate /force
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7.6

Bezpečný prístup k webovému portálu Origin
Server

Všeobecné informácie
Pre bezpečnejšie pripojenie k Origin Server používajte kódovaný hypertextový prenosový
protokol (https).
Po zmene certifikátu musí byť portál Origin Server vždy nazývaný svojim FQDN, pre ktoré bol
nový certifikát vytvorený.
Napríklad: https://<nazovservera>
To znamená, že všetky odkazy musia byť aktualizované pre novú URL.

Ako presmerovať nové adresy URL na predchádzajúcu adresu/skrátený názov servera (voliteľné)
Táto časť opisuje kroky pre zriadenie presmerovania URL Origin Server z URL, ktorá teraz
obsahuje FQDN (napr. originserver.<nazovservera>) na predchádzajúcu adresu, napr.
originserver.
Krok
1.

Prihláste sa na server Origin Server pomocou RDP ako používateľ s lokálnymi správcovskými právami.

2.

Spustite funkciu IIS Manager (Správca IIS).

3.

Rozšírte položku, ktorá patrí k vášmu serveru (FQDN) Pravým tlačidlom kliknite na Sites
(Lokality) a vyberte možnosť Add Website… (Pridať webovú lokalitu...).

4.

V dialógovom okne Add Website (Pridať webovú lokalitu):
• Nastavte Site name/former address (Názov lokality/predchádzajúca adresa) (napr.
originserver)
• Nastavte Physical path (Fyzická cesta) (napr. vytvorte adresár pomocou funkcie
Create Folder (Vytvoriť priečinok), alebo vytvorte prázdny priečinok v ceste Brainlab)
• Nastavte názov hostiteľa (napr. origin)

5.

Potvrďte pomocou OK.

6.

Vo funkcii IIS Manager (Správca IIS) kliknite pravým tlačidlom na novovytvorenú webovú
stránku (napr. origin).
• Vyberte možnosť Edit Bindings… (Upraviť väzby…)
• Kliknite na Add (Pridať) a vytvorte https spojené s origin
• Zmeňte typ na https a vyberte novovytvorený certifikát SSL

7.

Potvrďte pomocou OK.

8.

Znova vyberte možnosť origin a vo funkcii IIS Manager (Správca ISS) vytvorte HTTP
Redirect (Presmerovanie HTTP).

9.

Konfigurujte HTTP Redirect (Presmerovanie HTTP).
Označte začiarkavacie políčko pre Redirect requests to this destination (Presmerovať
žiadosti do tejto cieľovej adresy) a do nasledujúceho poľa zadajte cieľovú adresu.
Cieľová adresa závisí od FQDN servera:
• origin je skrátený názov servera, <vasnazovdomeny> je príklad názvu domény
• $S$Q umožňuje zachovanie parametrov (napr. QuickStartApp) počas presmerovania

72

10.

Na vrchu pravého stĺpca vyberte možnosť Apply (Použiť).

11.

Odskúšajte konfiguráciu pomocou nasledujúcich adries:
http://origin -> https://origin.<vasnazovdomeny>
https://origin -> https://origin.<vasnazovdomeny>
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8.1

Informácie o riešení problémov

Cieľoví príjemcovia
Informácie uvedené v časti Riešenie problémov sú určené pre správcov serveru, aby im pomohli
pri často kladených otázkach, ktoré môžu nastať pri používaní Origin Server.

Často kladené otázky o prístupe na Origin Server
FAQ

Navrhované riešenie

Po zadaní URL adresy Origin
Server sa stránka nenačíta.

URL sa musí preložiť buď prostredníctvom DNS alebo sa musí
zadať do lokálneho súboru hostiteľa v počítači. Použite príkaz
ping pre názov servera a overte, či sa názov môže preložiť na
IP adresu.
Medzi klientskym zariadením a serverom musí byť sieťové pripojenie. Server musí reagovať na príkaz ping IP adresy servera. V niektorých sieťach je ICMP zablokovaný, aby príkaz ping
neprešiel.
Žiadny firewall nesmie blokovať port 443. Skontrolujte, či sa
pomocou protokolu telnet môžete pripojiť k portu 443.

Počas pripájania SSL sa vykonávajú revokačné kontroly všetPrvé pripájanie k Origin Server kých certifikátov, ktoré obsahujú koreňové autority.
trvá dlho (15 - 20 sekúnd). Nezobrazuje sa žiadna chyba ale- Ak klientske zariadenie nemá pripojenie na internet, revokačné
kontroly po vypršaní stanoveného času zlyhajú. Aby ste sa tobo upozornenie.
muto oneskoreniu vyhli, musíte zrušiť revokačné kontroly.
Kliknite na symbol zámky vo vašom internetovom prehliadači,
aby ste zistili, prečo bol certifikát označený za neplatný. Možné
príčiny sú:
• Bežný názov certifikátu sa nezhoduje s názvom webového
servera. Zmeňte preložený názov v DNS alebo v súbore hostiteľa, alebo zmeňte certifikát na Origin Server (kontaktujte
podporu
Brainlab).
Pri otváraní portálu Origin Server sa zobrazuje upozornenie,
• V zozname Certification Authorities (Certifikačných autorít)
chýba odkaz. Pripojte klientske zariadenie k internetu, aby
že certifikát je neplatný.
sa Certification Authorities (Certifikačné autority) mohli aktualizovať.
• Certifikát je zastaraný a musí sa obnoviť. Pre obnovenie certifikátu kontaktujte podporu spoločnosti Brainlab.
Pre odstránenie tohto upozornenia stiahnite a nainštalujte súbor certifikátu.
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Prihlasovanie na Origin Server
FAQ

Navrhované riešenie

Do poľa User name (Meno používateľa) musíte zadať platného používateľa domény alebo platného lokálneho používateľa.
Ak prihlásenie pomocou používateľského mena domény zlyhá,
Zobrazuje sa mi stránka Login, skúste sa prihlásiť na klientske zariadenie systému Windows.
Nesmie sa zobraziť žiadne upozornenie na vypršanie platnosti
ale nemôžem sa prihlásiť.
hesla.
Ak sa nemôžete prihlásiť na svoj lokálny počítač, kontaktujte
svojho správcu IT a žiadajte o obnovenie prístupových údajov.
Váš účet nebol oprávnený na používanie Origin Server. Váš
účet sa musí pridať do skupiny OriginUsers.
Po prihlásení sa mi nezobrazuAk sa tento problém týka všetkých používateľov, funkcia User
jú žiadne tlačidlá aplikácií.
Management (Správa používateľov) nie je správne nakonfigurovaná.

Po prihlásení sa mi zobrazuje
upozornenie, že rozlíšenie obrazovky nie je dostatočné.
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Každá konfigurovaná aplikácia má požiadavku minimálneho
rozlíšenia displeja.
Relácia sa spustí, aj keď rozlíšenie nie je dostatočné, ale na
bokoch aplikácie sa vám budú zobrazovať rolovacie lišty. Zobrazenie údajov zdravotníckych obrazov nebude zmenené alebo deformované.
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8.2

Často kladené otázky o aplikáciách Origin Server

Často kladené otázky týkajúce sa rozsahu funkcií aplikácií
FAQ

Navrhované riešenie

Po kliknutí na tlačidlo aplikácie
sa aplikácia nespustí.

Používateľa je nutné pridať do skupiny Remote Desktop Users (Používatelia vzdialenej pracovnej plochy). Možno to urobiť
priamo alebo cez skupinu Active Directory.

V prostredí vyváženia zaťaženia sa môže stať, že jeden zo serMaximálne množstvo dostupverov padol alebo nie je cez sieť prístupný.
ných relácii zobrazených na poSkontrolujte konfiguračný súbor Origin Server, aby ste sa uirtáli Origin Server je nižšie,
ako počet zakúpených licencií. stili, či sú uvedené všetky servery a či je povolené vyvažovanie
zaťaženia.
Client Check zobrazuje chybu
týkajúcu sa Remote Desktop
Connection (Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy).

Táto chyba sa môže zobraziť, ak používate iný prehliadač ako
Internet Explorer.
Overte svoj prehliadač a bezpečnostné nastavenia podľa daného postupu.

FAQ

Navrhované riešenie

Výkon aplikácie

Na portáli Origin Server skontrolujte, koľko relácii je práve
spustených. Nadmerný počet spustených relácii môže spomaliť
výkon servera. Ak je to potrebné, správcovia môžu použiť funkciu Session Manager (Správca relácií) na ukončenie nepoužívaných relácii, ktoré boli nesprávne zatvorené.
Skontrolujte Connection Quality na stránke Client Check a
potvrďte, že rýchlosť sťahovania a čas odozvy sú postačujúce.
Ak je vaše pripojenie zabezpečené cez lokálnu sieť/intranet a
Výkon vybranej aplikácie je po- výsledky Client Check nie sú dostatočné, kontaktujte svojho
malý.
správcu IT pre zlepšenie sieťového pripojenia. Ak sú výsledky
kontroly Client Check dostatočné, výkon aplikácie môžete
zvýšiť povolením optimalizovaných nastavení intranetu.
Ak je pripojenie zabezpečené cez internet, problémy s výkonom spôsobené pomalým internetovým pripojením možno
zlepšiť povolením optimalizovaných nastavení internetu.
Okrem toho, prihlásenie na odber možnosti „fast path“ (rýchla
cesta), ktorú ponúka mnoho poskytovateľov internetu, môže
tiež zlepšiť čas odozvy.
Ak sa na Origin Server zobrazí chybové hlásenie, pozorne si
prečítajte zobrazenú správu. Možné chyby sú:
• Chyba licencie spôsobená príliš vysokým počtom otvorených
relácii.
• Cesty nie sú správne nakonfigurované v konfiguračnom súRelácia Origin Server je spubore Origin Server.
stená, ale aplikácia sa neotvára • Používateľ nemá dostatočné prístupové práva pre priečinok
alebo sa zobrazuje chyba.
aplikácií.
• V prostredí vyváženia zaťaženia: Musí sa nainštalovať identický hardvér servera alebo identická konfigurácia VM, ako aj
identické verzie Origin Server. Všetky nainštalované aplikácie musia mať tú istú inštalačnú cestu a konfiguračné súbory
obidvoch serverov musia byť identické.
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Často kladené otázky o aplikáciách Origin Server

FAQ

Navrhované riešenie

Overte, či sú aplikácie identicky nainštalované na všetkých serveroch farmy. Priečinok aplikácie musí mať dostatočné prístuMoja aplikácia sa spúšťa správ- pové práva na všetkých serveroch.
ne len na jednom serveri.
Konfiguračný súbor Origin Server musí byť tiež na všetkých
serveroch identický.
Prečítajte si potrebnejšie informácie v dialógovom okne. Možné dôvody pre toto upozornenie sú:
• Bežný názov certifikátu sa nezhoduje s názvom webového
servera. Nakonfigurovaný názov servera v konfiguračnom
súbore Origin Server sa musí zhodovať s „bežným názvom“
certifikátu. Pre zmenu názvu servera alebo bežného názvu
kontaktujte podporu Brainlab. Klientske zariadenie musí byť
Po kliknutí na tlačidlo aplikácie
schopné preložiť zmenené názvy serverov prostredníctvom
sa zobrazí upozornenie na cerDNS alebo súboru hostiteľa.
tifikát.
• V zozname Certification Authorities (Certifikačných autorít)
chýba odkaz. Pripojte klientske zariadenie k internetu, aby
sa Certification Authorities (Certifikačné autority) mohli aktualizovať.
• Certifikát je zastaraný a musí sa obnoviť. Pre obnovenie certifikátu kontaktujte podporu spoločnosti Brainlab.

Zdieľanie prístupu a prenos údajov
FAQ

Chcem exportovať alebo importovať údaje z môjho lokálneho
disku alebo USB flash disku,
ale lokálne disky sa nezobrazujú.

Navrhované riešenie
Uistite sa, že USB flash disk vložíte pred spustením vzdialenej
relácie.
POZNÁMKA: Ak používate pripojenie HTML5, táto možnosť
nie je podporovaná.
Používatelia majú prístup k vymeniteľným médiám na klientskom disku počas vzdialeného spojenia RDP, ale vymeniteľné
médium musí byť pripojené pred spustením vzdialeného spojenia.
Uistite sa, že ste v dialógovom okne Remote Desktop Connection (Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy) označili zaškrtávacie políčko pre export na lokálne disky.
Overte, či má používateľ prístupové práva na čítanie a zápis
na sieťový disk.

Pokúste sa pristúpiť na sieťový disk prostredníctvom cesty
konvencie Universal Naming Convention (UNC) (\
Po spustení relácie nemôžem
mapovať sieťové disky obsahu- \<nazovservera>\<NazovZdielanehoProstriedku>).
júce údaje pacienta.
Niekedy je prihlasovací skript, ktorý mapuje sieťový disk na označenie disku, príliš pomalý. Nakonfigurujte mapovanie disku v
konfiguračnom súbore Origin Server tak, aby softvér mapoval
disk vždy pri spustení relácie, namiesto skriptu prihlásenia.

Pri spustení funkcie Session
Sharing (Zdieľanie relácií) sa
cieľ nepripojí automaticky.
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Možné príčiny sú:
• Politiky domény prepísali konfigurácie lokálneho terminálového servera.
• Používateľ cieľovej relácie neprijal žiadosť o zdieľanie.
• V prostredí vyváženia zaťaženia: Firewal zablokoval žiadosť
o zdieľanie relácie na druhom serveri. Cieľová relácia bude
následne odpojená.
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Certifikácia SSL pri použití rôznych internetových prehliadačov
FAQ

Navrhované riešenie

Pri otváraní relácie v prehliada- Možné riešenia:
či Google Chrome sa zobrazuje • Overte kompatibilitu prehliadača/OS.
bezpečnostné upozornenie cer- • Na základe lokálnych interných nastavení vytvorte certifikát s
tifikátu.
vlastným podpisom.
Firefox obsahuje samostatný certifikačný zoznam mimo rozsaPri otváraní relácie v prehliadahu OS, ktorý používate. Musíte pridať doménu do zoznamu
či Firefox sa zobrazuje bezpečmanuálne. Urobte tak s použitím FQDN
nostné upozornenie certifikátu.
(<nazovservera>.<domena>.com)

Certifikácia SSL pri použití tabletu
FAQ

Navrhované riešenie

Možné riešenia: Ak Origin Server používa certifikát s vlastným
podpisom, uistite sa, že certifikačná autorita je na klientskom
počítači rozpoznaná skontrolovaním priestoru na uloženie cerPri otváraní relácie v prehliada- tifikátov lokálneho počítača (Trusted Certification Authorities
či Google Chrome sa zobrazuje (Dôveryhodné certifikačné autority)).
bezpečnostné upozornenie cer- POZNÁMKA: Aj keď použijete platný certifikát s vlastným podtifikátu.
pisom, prehliadač Google Chrome bude vždy zobrazovať upozornenie, ak certifikát neobsahuje názov servera, ktorý sa zhoduje s FQDN.

Safari pre Windows
FAQ

Navrhované riešenie

V prehliadači Safari pre systém Táto konfigurácia ešte nebola plne otestovaná.
Windows nebolo možné overiť Pre zabezpečenie najlepšieho fungovania používajte so systékompatibilitu prehliadača/OS.
mom Windows prehliadač Internet Explorer.

Tlač v HTML5
FAQ

Navrhované riešenie

Keď používam pripojenie
HTML5, nemôžem vykonávať
tlač.

Zo zoznamu dostupných tlačiarní musíte vybrať Ericom AccessNow Printer.
Ak táto možnosť nie je k dispozícii, kontaktujte podporu Brainlab.
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