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ALLMÄN INFORMATION

1.1

Kontaktuppgifter

Support
Om du inte hittar den information du behöver i denna handbok, eller om du har frågor eller
problem, kan du kontakta Brainlabs support:
Region

Telefon och fax

E-post

USA, Kanada, Central- och
Sydamerika

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

us.support@brainlab.com

Brasilien

Tel: (0800) 892 1217

brazil.support@brainlab.com

Storbritannien

Tel: +44 1223 755 333

Spanien

Tel: +34 900 649 115

Frankrike och fransktalande reTel: +33 800 676 030
gioner
Afrika, Asien, Australien, Europa

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

Japan

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

support@brainlab.com

Förväntad livslängd
Programuppdateringar och fältsupport erbjuds för fem års användning av denna produkt.

Feedback
Trots noggrann granskning kan denna användarhandbok innehålla fel. Kontakta oss på
user.guides@brainlab.com om du har förslag på förbättringar.

Tillverkare
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Tyskland
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Juridisk information

1.2

Juridisk information

Upphovsrätt
Denna handbok innehåller information om äganderätt som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av
denna handbok får reproduceras eller översättas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Brainlab.

Varumärken som tillhör Brainlab
Följande är registrerade varumärken som tillhör Brainlab AG i Tyskland och/eller USA:
• Brainlab®
• iPlan®
• Brainlab Elements®

Varumärken som inte tillhör Brainlab
• Microsoft®, Windows®, Active Directory®, ActiveX® och Internet Explorer® är varumärken som
tillhör Microsoft Corporation, registrerat i USA och andra länder.
• Mozilla Firefox® är ett registrerat varumärke som tillhör Mozilla Foundation i USA och andra
länder.
• Apple™, iPad®, Mac® och macOS®, är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerad i USA
och andra länder.
• Android™ är ett registrerat varumärke som tillhör Google Inc. i USA och andra länder.
• iOS™ är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och
används under licens.

Patentinformation
Denna produkt kan omfattas av ett eller flera patent eller pågående patentansökningar. För
detaljer se: www.brainlab.com/patent.

Integrerad tredjepartsprogramvara
Denna programvara är delvis baserad på följande arbete. Hela licensen och information om
upphovsrätt finns under länkarna nedan:
• Xerces C++ 3.1.1, utvecklad av Apache Software Foundation (http://xerces.apache.org/
xercesc/)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)

DICOM-överensstämmelse
DICOM-överensstämmelsedeklarationer finns på Brainlabs webbplats på: www.brainlab.com/
dicom.

Försäljning i USA
Enligt federal lag i USA får denna produkt endast köpas av eller på order av läkare.
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1.3

Symboler

Varningar
Varning
Varningar anges med triangulära varningssymboler. De innehåller säkerhetskritisk
information om möjliga skador, dödsfall eller andra allvarliga konsekvenser som är
förknippade med användning eller felaktig användning av utrustningen.

Försiktighetsuppmaningar
Försiktighetsuppmaningar anges med runda försiktighetssymboler. De innehåller viktig
information om potentiella funktionsfel på utrustningen, fel på utrustningen, skador på
utrustningen eller skador på egendom.

Anmärkningar
OBS: Anmärkningar är formaterade i kursiv stil och påvisar ytterligare praktiska råd.
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Använda systemet

1.4

Använda systemet

Indikationer för användning
Den avsedda användningen är att få tillgång till både HTML5 eller WPF Elements eller äldre
programvaror på en enda plattform. Ingen behandlingsplanering, ingen behandling eller diagnos
kan utföras med endast Origin Server 3. Därmed släpps Origin Server 3 som en ickemedicinteknisk produkt.

Avsedd målgrupp
Denna användarhandbok är avsedd för kirurger och deras personal som använder Origin Server.

Rimlighetsgranskning
Varning
Innan en patient behandlas ska rimligheten för allt in- och utflöde av information till och
från systemet granskas.
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1.5

Kompatibilitet med medicinteknisk utrustning
och programvara

Kompatibel medicinsk programvara från Brainlab
Endast medicinsk programvara från Brainlab som specificerats av Brainlab får installeras och
användas med systemet. Kontakta Brainlabs support för upplysningar kring kompatibiliteten med
Brainlab-programvara.

Programvara som inte tillhör Brainlab
Förutsättningar för Origin Server är:
• Windows 7 eller senare, eller nyare Microsoft plattformar
• Internet Explorer version 11 eller senare
Origin Server är kompatibel med Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2016. Vänligen
kontakta Brainlabs support för information om kompatibla servicepaket.

Annan programvara som inte tillhör Brainlab
Origin Server kan påverka funktionaliteten för följande:
• Access gateway (Gateway för åtkomst)
• Internet Information Service (IIS)
• Node.js-applikationer
• Remote Desktop Services (Fjärrskrivbordstjänster)
Kontakta Brainlabs support om du är osäker på en programvaras kompatibilitet.

Virusscanning och illasinnad programvara
Brainlab rekommenderar att systemet skyddas med den senaste antivirusprogramvaran.
Tänk på att vissa inställningar för skyddsprogram mot illasinnad programvara (t.ex. virusscannrar)
kan påverka systemets prestanda negativt. Om realtidsscanningar utförs och varje filtillgång
övervakas kommer till exempel inläsning och sparande av patientdata att gå trögt. Brainlab
rekommenderar att realtidsscanningar inaktiveras och att virusscanningar utförs under icke-klinisk
tid.
Varning
Se till att ditt antivirusprogram inte modifierar några Brainlab-kataloger, specifikt:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.
Varning
Ladda inte ned eller installera uppdateringar under behandlingsplanering.
Kontakta Brainlab support för mer information om dessa frågor.

Microsoft säkerhetsuppdateringar för Windows och uppdateringar av drivrutiner
Brainlab medger endast installation av säkerhetspatchar. Installera inte några servicepaket eller
frivilliga uppdateringar. Verifiera dina inställningar för att se till att uppdateringar laddas ned och
installeras korrekt och vid en lämplig tidpunkt. Uppdatera inte drivrutinerna på Brainlabplattformar.
Se Brainlabs webbplats för mer information om inställningar och en lista över
säkerhetsuppdateringar från Microsoft som blockerats av Brainlabs support.
Adress: www.brainlab.com/updates
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Lösenord: WindowsUpdates!89

Uppdateringar
Varning
Uppdateringar av operativsystemet (snabbkorrigeringar) eller tredjepartsprogram ska
göras utanför klinisk arbetstid och i en testmiljö för att verifiera korrekt drift av Brainlabsystemet. Brainlab övervakar utgivna Windows Hotfixes (Windows snabbkorrigeringar) och
kommer att känna till, för vissa uppdateringar, om problem kan förväntas. Kontakta
Brainlabs support vid problem med snabbkorrigeringar av operativsystemet.

Relaterade länkar
2.2 Minimikrav på s. 14
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1.6

Utbildning och dokumentation

Att läsa användarhandböcker
I denna handbok beskrivs komplex medicinsk programvara eller medicinsk utrustning som måste
användas med försiktighet.
Det är därför viktigt att alla användare av systemet, instrumentet eller programvaran:
• Läser denna handbok noggrant innan de hanterar utrustningen
• Alltid har tillgång till denna handbok

Tillgängliga användarhandböcker
OBS: Tillgängliga användarhandböcker varierar beroende på Brainlab-produkt. Kontakta Brainlab
support om du har frågor beträffande användarhandböckerna som du har fått.
Användarhandbok
Användarhandböcker för
programvara
Användarhandböcker för
hårdvara

Innehåll
• Översikt över behandlingsplanering och bildledd navigering
• Beskrivning av inställning av systemet i operationssalen
• Detaljerade programinstruktioner
Detaljerad information om hårdvara för strålbehandling och kirurgi,
vanligtvis definierad som stora komplexa instrument

Användarhandböcker för inDetaljerade anvisningar om hantering av instrument
strument
Handbok för rengöring, des- Detaljinformation om rengöring, desinfektion och sterilisering av ininfektion och sterilisering
strument
Användarhandbok för system

Detaljerad information om systeminstallation

Teknisk användarhandbok

Detaljerad teknisk information om systemet, inklusive specifikationer och efterlevnad

System- och Teknisk använ- Kombinerar innehållet i användarhandbok för system och teknisk
darhandbok
användarhandbok

Utbildning från Brainlab
Innan systemet används rekommenderar Brainlab att alla användare ska delta i ett
utbildningsprogram som hålls av en Brainlab-representant för att garantera säker och lämplig
användning.

Ansvar
Varning
Detta system ger endast assistans till kirurgen, och ersätter inte kirurgens erfarenhet och/
eller ansvar under användningen av det. Det måste alltid vara möjligt för användaren att
fortsätta utan hjälp av systemet.
Endast utbildad medicinsk personal får använda systemets komponenter och tillhörande
instrument.

Förkortningar
Följande förkortningar används i detta avsnitt:
• DNS: Domain Name System (Domännamnsystem)
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• ICMP: Internet Control Message Protocol (Protokoll för kontrollmeddelanden på internet)
• SSL: Secure Sockets Layer
• FQDN: Fully Qualified Domain Name (Fullständigt domännamn)
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KOMMA I GÅNG

2.1

Åtkomst till Origin Server

Åtkomstinformation

Figur 1
Origin Server ger tillgång till planeringsprogram via din webbläsare.
Standardåtkomstadressen utgår från det fullständigt kvalificerade domännamnet (FQDN):
https://<FQDNserver>.<hospitaldomain>
Åtkomstadressen kan dock variera beroende på kundspecifikationer.
Origin Server låter andra Brainlab-applikationer ansluta till sjukhusets PACS-system. På så
sätt behöver endast en Brainlab-specifik DICOM-nod införas i PACS-systemet och den
sammanlagda query/retrieve-konfigurationen för Brainlab-applikationer förenklas. Endast
Brainlab-applikationer kan ansluta till denna tjänst.
Om du vill begränsa tillgången till sjukhusets PACS-system ytterligare för Brainlabapplikationer (t.ex. om du vill ange varje Brainlab-applikation som en separat DICOM-nod
eller om du vill begränsa tillgången till vissa maskiner), ska du kontakta Brainlab support.

Klientvariationer
De skärmdumpar och den ”gör så här”-information som presenteras i denna användarhandbok
kan skilja sig från vad du upplever som användare. Oräkneliga variationer är möjliga, beroende på
din beställning, Windows-version, typ och version av webbläsare, serverkonfigurationer m.m.
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2.2

Minimikrav

Krav på klientdatorn
Origin Server kräver en dator med internetanslutning och muspekare. Klientdatorn måste även
uppfylla följande minimikrav:
Krav

Minimum

Operativsystem

Windows 7, eller nyare Microsoft plattformar

RDP

7.0 eller senare

Webbläsare

Internet Explorer version 11.0 eller senare

Skärm

Upplösningen på klientens skärm: 1 280 x 1 024
• I de flesta webbläsare visas rullningslister om webbläsaren används på
en skärm med lägre upplösning
• En vertikalt justerad monitor med en minsta bredd på 1 024 pixlar stöds
också
• Den maximalt stödda skärmupplösningen (enligt definitionen i RDP 6.0)
är 4 096 x 2 048
Rekommenderat färgdjup: 32 bitar
Minsta färgdjup: 24 bitar
OBS: En klientdator med en bildskärm med färgdjup lägre än 24 bitar kan
fortfarande användas. Användaren kommer att se ett varningsmeddelande med information om det låga färgdjupet.

Klockfrekvens

1 GHz (för optimal grafisk prestanda rekommenderar vi frekvenser högre
än 1 GHz)

Krav på nätverksanslutningen
För att få åtkomst till applikationer via en fjärrsession i Origin Server krävs en god
nätverksanslutning för att säkerställa optimal användbarhet av applikationen.
Kraven definierar bara nedströmsanslutningen, som krävs för att användbarheten för
fjärrprogrammets åtkomst ska vara tillfredsställande. De avser inte dataöverföringen från
klientarbetsstationen till serverns plattform.
Åtkomst

Minimivärde

Rekommenderat värde

LAN (Lokalt nätverk)

10 Mbit LAN, mindre än 20 ms
latens

100 Mbit LAN, mindre än 20 ms latens

Internet

1,5 Mbit (nedströms), mindre än
100 ms latens

4 Mbit (nedströms), mindre än 50 ms
latens

Kundkrav på operativsystem och terminaltjänster
Vid användning av Internet Explorer för att komma åt serverns plattform och starta fjärrprogram på
plattformen måste ActiveX-kontroller aktiveras. Om dessa inte är tillgängliga kräver Windowsklientarbetsstation följande för att öppna program via RDP via Origin Server portalen:
• Microsoft Terminal Service Advanced Client, version 6.3 eller senare och registrering av
ActiveX-komponenten på klientarbetstationens OS
• Windows 7, Windows 8/8.1 eller Windows 10

14
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2.3

Monitorupplösning och färgdjup

Standardupplösning på monitorn
Om du använder två eller fler monitorer med Internet Explorer (t.ex. en bärbar dator med en
extern monitor ansluten) styrs monitorupplösningen av den primära monitorn. Även om
webbläsaren öppnas på den sekundära monitorn upprättas fjärrsessionen via ActiveX med
användning av den primära monitorns upplösning.
Om du använder en konfiguration med två skärmar med olika skärmupplösningar,
rekommenderas Chrome eller Firefox, eftersom upplösningen av den monitor som används känns
igen och kan användas.
OBS: Kontrollera att monitorn är inställd på 100 % för upplösningsinställningen (Windows: Control
Panel (Kontrollpanelen) > All Control Panel Items (Alla objekt på Kontrollpanelen) > Display
(Bildskärm) på klientdatorn.

Vertikalt justerade monitorer
Vertikalt justerade monitorer med en minsta bredd på 1 024 pixlar stöds.

Litet färgdjup
Om du använder en monitor med ett färgdjup som är mindre än 24 bitar visas en varning om att
färgdjupet är för litet.
Det är möjligt att öppna applikationer, men prestandan kan vara påverkad.

Maximal skärmupplösning
En skärmupplösning på högst 4 096 x 2 160 pixlar (4K) stöds.
Du kan manuellt definiera bildskärmsupplösningen som en ingångsparameter på webbadressen
för serverns plattform.

Hur man tar bort rullningslisterna
Om din applikation öppnas i helskärmsläge med rullningslister kan du ta bort rullisterna genom att
manuellt ange en lägre upplösning för monitorn i webbadressen.
Steg
1.

Skriv in bildskärmens upplösning i slutet av inloggnings-URL innan du loggar in.
För att använda en monitor som har 1 280 x 1 024 pixlar skulle du ange följande URL:
https://<dittservernamn>/login.aspx?
ScreenResX=1280&ScreenResY=1024
• ScreenResX= identifierar skärmbredden.
• ScreenResY= identifierar skärmhöjden.

2.

När du matat in URL:en visas de nya upplösningsvärdena i Client Check.
Om rullningslisterna fortfarande visas efter att du angett de nya värdena för upplösning
kan du försöka igen med lägre värden. De aktuella önskade värdena kan variera, eftersom varje klientkonfiguration är olika.

OBS: Detta gäller inte om applikationen har ett krav på lägsta upplösning som är högre än det
som specificerats manuellt (anges med en röd asterisk på applikationsknappen).
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2.4

Inställningar för webbläsare och säkerhet

Allmän information
För att få åtkomst till webbsidan med Origin Server och starta Brainlab-applikationerna måste
korrekta inställningar för webbläsaren och säkerhet vara inställda.
Med hjälp av Internet Explorer med komponenten RDP ActiveX konfigurerad, kan användarna
fjärrstarta applikationen på servern genom att välja den erforderliga applikationsknappen.
Fjärrapplikationen startar omedelbart, med hjälp av användaruppgifterna som krävs för att logga
in på servern.
För webbläsare som inte har stöd för RDP ActiveX-komponenten används HTML5-klienten eller
RDP. Användaren kan fjärrstarta applikationen på servern genom att välja applikationsknappen.
OBS: USB-flashenheter känns inte igen vid användning av en HTML5-klient.
För RDP måste användaren ange sitt användarnamn och lösenord för att logga in på servern.
Detta är en känd begränsning med RDP-metoden.

Så här kontrollerar du inställningarna för Internet Explorer
Steg
1.

Välj Internet Options (Internetalternativ) i menyn Tools (Verktyg) i Internet Explorer.

2.

Välj fliken Security (Säkerhet).

3.

I listan med webbzoner klickar du på ikonen Trusted Sites (Betrodda platser).

4.

Lägg till URL:en för Origin Server i listan.

5.

Gå tillbaka till ikonen Trusted Sites (Betrodda platser) för att konfigurera inställningarna
för ActiveX.

6.

Välj knappen Custom level... (Anpassad nivå...).

7.

Välj följande alternativ i inställningslistan:

16
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Steg
• Download signed ActiveX controls (Hämta signerade ActiveX-kontroller): Enable (Aktivera) eller Prompt (Fråga)
• Run ActiveX controls and plug-ins (Kör ActiveX-kontroller och plugin-program): Enable
(Aktivera)
• Script ActiveX controls marked safe for scripting (Kör skript på ActiveX-kontroller som
markerats som säkra): Enable (Aktivera)

Så här verifierar du säkerhetsinställningarna
Om du har en personlig brandvägg i din dator måste du testa dina säkerhetsinställningar.
Steg
1.

Lägg till URL-adressen för Origin Server (servernamn eller IP-adress) i listan över betrodda webbplatser.

2.

ActiveX-kontroller får inte vara blockerade för några typer av säkerhetsprogram.

3.

Ge om möjligt webbplatsen Origin Server behörighet att ladda ned och köra ActiveXkontroller.

Certifikatvarning
När du går till URL:en för Origin Server kan det hända att du får en säkerhetscertifikatvarning.

Figur 2

Steg
Välj Continue to this website (not recommended) (Fortsätt till denna webbplats (rekommenderas ej)) för att fortsätta.
Origin Server-portalen öppnas.

ActiveX säkerhetsvarning
Beroende på dina ActiveX-säkerhetsinställningar kan du få ett meddelande av Internet Explorer
ActiveX-information.
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Steg
1.

Om du får ett meddelande väljer du Yes (Ja) och följ sedan stegen.
Ett popup-meddelande med en säkerhetsvarning visas.

2.

Välj Yes (Ja) för att fortsätta till Origin Server-portalen.
3.

Alternativt kan en dialogruta med Internet Explorer – Security Warning (Internet Explorer säkerhetsvarning) visas.
Välj Install (Installera) och fortsätt enligt uppmaning.
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2.5

Webbläsarkrav

Krav på webbläsare för RDP
För att öppna webbportalen via RDP kan alla webbläsare som stöder javascript användas. Detta
är möjligt via ActiveX, RDP-fil eller HTML5 (även känd som Ericom AccessNow).
Beroende på operativsystem, webbläsarversion och serverplattforminställningar, kan vissa
webbläsare komma åt serverplattformens alla funktioner.
Vilken webbläsare som stöds beror på konfigurationen av serverprogramvaran. Enligt den
nuvarande konfigurationen måste Client Check-sidan visa om webbläsaren stöds eller inte.
Andra webbläsare än Internet Explorer stöder inte RDP ActiveX-komponenten. Därför kommer
andra webbläsare att använda RDP-filer eller HTML5-klienten. Applikationerna startas omedelbart
med samma användaruppgifter som behövs vid inloggning.
För att öppna RDP-filer, använd funktionen ”open with” (öppna med).

Arbeta med webbläsartillägg
Webbläsartillägg kan förhindra arbete med Origin Server och installerad programvara. Det
rekommenderas att använda webbläsare utan några tillägg.

Kompatibla webbläsare
Dessa webbläsare kan visa webbsidorna på portalen:
• Microsoft Edge version 25 eller senare
• Microsoft Internet Explorer version 11 eller senare
• Mozilla Firefox version 56 eller senare
• Google Chrome version 61 eller senare
• Safari version 9 eller senare

Figur 3
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Webbläsarkrav
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3

ANVÄNDA ORIGIN SERVER
OCH ÖPPNA
APPLIKATIONER

3.1

Origin Server-portalen

Allmän information
Ange dina uppgifter för att logga in på Origin Server.
Med hjälp av Origin Server kan du:
• Välja en server eller domän (vid behov)
• Ändra användare utan att logga ut Windows-användaren

Skärmlayout

②

①

④

③
Figur 4

Nr
①

Komponent

Funktion

Inloggningsuppgifter

Logga in eller ändra användare
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Origin Server-portalen

Nr

Komponent

Funktion

②

AUTO LOGIN

Logga in snabbt när dina inloggningsuppgifter finns i systemet

③

Brainlabs logotyp

Hitta supportnummer och grundläggande information om
Origin Server

④

CLIENT CHECK

Verifiera om anslutningskrav är uppfyllda och öppna användarhandböcker

Inloggningsalternativ
Alternativ
• Om servern är integrerad i ditt nätverks Active Directory väljer du AUTO LOGIN för att använda nätverksuppgifter och enkel inloggning. Det här alternativet är inte tillgängligt för fristående
servrar. Kontakta din IT-administratör för serverintegration.
• Du kan också logga in med ett annat användarnamn genom att välja Use other login credentials.
• Om det behövs, välj en domän från listrutan Log in to:. Detta gör att du kan välja mellan nätverk (t.ex. sjukhusnätverk, avdelningsnätverk eller lokala maskiner).
• Din IT-administratör kan konfigurera detta eller kontakta Brainlab-supporten för ytterligare information.

Så här loggar du in på Origin Server-portalen

RADIOLOGY

①
②

Figur 5

Steg
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1.

Ange relevant URL-adress för att få åtkomst till Origin Server.

2.

Ange ditt användarnamn och lösenord i fälten som tillhandahålls.

3.

Välj en domän i nedrullningslistan ① om det behövs.
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Steg
OBS: Detta stöder även betrodda domäner för autentisering. Detta måste konfigureras i
inställningsfilen. Kontakta Brainlabs support för mer information.
4.

Välj LOGIN ②.
OBS: Om din session löper ut måste du logga in på nytt.
OBS: Du kan ändra användare utan att manuellt logga ut Windows-användaren. Förfarandet är detsamma som vid den initiala inloggningen.
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Grundläggande programfunktioner

3.2

Grundläggande programfunktioner

Skärmlayout

②

③

④⑤

⑥

①

Figur 6
Efter inloggning visas ett antal funktioner:
Nr

Knapp

Funktion

①

Välj en patient

②

Hitta supportinformation och visa grundläggande information om Origin
Server

③

Visa systemmonitor
Visa, ladda ned eller radera skärmdumpar
OBS: Visas endast om ett iPlan-program är tillgängligt.

Hantera användarsessioner på sidan Session Manager (endast administratörer)
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④

Starta Session Sharing, om dina användarinställningar tillåter detta

⑤

Kontrollera om anslutningskrav är uppfyllda med Client Check och öppna:
• Origin Server-användarguide
• Relevanta iPlan- eller Elements-användarguider
• Resursfiler
• Länkar till klientprogramuppdateringar
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Nr

Knapp

⑥

Funktion
Logga ut ur Origin Server-sessionen

Om systemmonitor

①

②

③

④

Figur 7
Systemmonitorn visar belastningen på systemet vid varje vald tidpunkt. Klicka på ikonpilen ① för
att öppna dialogrutan.
• Server Workload ② ger information om serverbelastning och hastighet.
• Sessions: ③ visar hur många sessioner som används och användarnamn för varje session.
• Background Processes ④ visar program som aktivt belastar servern. Medan program i
förgrunden vanligtvis inte använder mycket processorkraft, så gör bakgrundsprocesser det när
de är aktiva.
Färgen på pilikonen för belastning indikerar det genomsnittliga belastningsvärdet för systemet.
Standardkonfigurationen är:
• Under 60 % (grönt): Inga väntetider
• 61-90 % (gult): Viss väntetid eller en fördröjning i program kan uppstå
• Över 90 % (röd): Det rekommenderas inte att systemet används för tidskritiska uppgifter
OBS: Procentvärden kan konfigureras baserat på användarens återkoppling. Kontakta Brainlabs
support för mer information.
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Om skärmdumpar
Välj ikonen Screenshots för att öppna eventuella skärmdumpar som finns tillgängliga för dig med
hjälp av din inloggning via Origin Server. Alla skärmdumpar visas med sina grundläggande
filegenskaper.
Skärmdumpar som skapats med Content Manager, Patient Browser och DICOM Viewer kan
endast visas med DICOM Viewer och visas inte under Screenshots.
OBS: Olika behandlingsrelaterade innehåll (t.ex. i .pdf och .txt-format) finns också under
Screenshots.

Skärmdumpsalternativ

Figur 8

Alternativ
För att visa en fil väljer du antingen:
• Filens namn
• Miniatyrbilden av skärmdumpen
OBS: Inga miniatyrbilder visas om bildfiler inte är tillgängliga.
Välj för att radera en skärmdump.
OBS: Det går inte att ångra en filradering.
Välj för att hämta en skärmdump.
• Om du väljer Save, uppmanas du att ange var du vill spara filen.
• Om du väljer Open, kommer skärmdumpen att öppnas i ditt lokala standardprogram för bildgranskning.
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Om klientkontroll

①

Nr

②

③

④

Rubrik

Beskrivning

①

Client Check

Rapporterar om din webbläsare och anslutning uppfyller kraven för
att ansluta till servern. Resultatet visas för varje värde om det är:
• Inom kraven
• Inte rekommenderat
• Under minimikrav
Om klientdatorn inte uppfyller kraven för ett visst värde visar programmet det rekommenderade värdet.
Granska denna sida för att korrigera problemet om du har svårt att
ansluta.
Granska minsta krav för Origin Server för mer information.

②

System Information

Information om ditt klientsystem.

③

Resources

• Användarhandböcker som PDF-filer finns att hämta
• Inställningsfiler finns att hämta
OBS: Konfigurerad av Brainlab-service. Innehåll som visas här kan
skilja sig från din användarupplevelse.

④

Contact Brainlab
Support

Kontakta Brainlabs support.
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Grundläggande programfunktioner

Ikoner vid klientkontroll

Figur 9
Om klientdatorn inte uppfyller kraven för ett visst värde visar programmet det rekommenderade
värdet och en varningssymbol.
Ikon

Beskrivning
Kontrollerar kraven: Resultaten kommer snart att visas.

Kraven OK: Anslutningskraven är uppfyllda.

Kraven otillräckliga: Användbarheten kan påverkas.

Anslutningskvalitet
CONNECTION: ger information om anslutningskvaliteten mellan servern och klientdatorn (t.ex.
nedladdningshastighet och svarstid) och utgör grunden för anslutningens prestanda. Kontrollera
detta värde om du har prestandaproblem.
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Kontakta Brainlabs support

Figur 10
Välj Contact Brainlab Support för att:
• Kontakta Brainlab support direkt med hjälp av de angivna telefonnumren
• Skicka ett e-postmeddelande till Brainlab genom att fylla i fälten och välj SEND EMAIL
• Skapa en PDF som innehåller information om ditt klientsystem för användning av IT-support
genom att välja Download Client Information
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Åtkomst till program

3.3

Åtkomst till program

Bakgrund
När du har loggat in kan du öppna program på Origin Server från startskärmen.
Du kan öppna Brainlab Elements, använd Brainlab-program och få tillgång till patientdata via
HTML5 eller öppna iPlan via RDP.

Applikationer

④

⑤

③

②

①

Figur 11

Nr
①

Starta en iPlan-session

②

Öppna Tools

③

Öppna Selected Patient för att välja eller ändra patient

④

Öppna DICOM Viewer under Quick Viewing

⑤

Öppna Brainlab Elements för planering
Öppna administrationsverktyg om du har administrativa rättigheter

OBS: Startsidan kan också konfigureras för att visa olika rubriker eller sektioner, efter behov.

Tillgänglighet för applikationer
Tillgängliga program kan variera beroende på användarbehörigheter och licensstatus. När en
applikation inte är tillgänglig visas inte den tillhörande knappen.
Antalet RDP-sessioner är olika och brukar vara begränsade till tre per server. Om alla RDPsessioner används, visas ett licensmeddelande när du försöker starta ännu en RDP-session.
Startsidan för Origin Server hanterar serverns plattformslicens och visar:
• Licensstatus
• Ett fel om licensförfrågan till serverns plattform misslyckades
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Klientvariationer
De skärmdumpar och den ”gör så här”-information som presenteras i denna användarhandbok
kan skilja sig från vad du upplever som användare. Oräkneliga variationer är möjliga, beroende på
din beställning, Windows-version, typ och version av webbläsare, serverkonfigurationer m.m.

Hur man öppnar en applikation med hjälp av en RDP-fil
OBS: Den föredragna anslutningstypen för Internet Explorer är ActiveX. För andra webbläsare
föredras HTML5. RDP rekommenderas när dessa alternativ inte är tillgängliga.
När man använder Internet Explorer med en konfigurerad RDP ActiveX-komponent kan
användare fjärrstarta iPlan eller Brainlab Elements genom att välja programknappen som visas
på startsidan för Origin Server. Fjärrapplikationerna startas omedelbart med samma
användaruppgifter som användes vid inloggning.
Steg
1.

Välj den önskade applikationen.
Dialogrutan Open/Save (Öppna/Spara) öppnas:

2.

Välj Open with (Öppna med) och välj sedan OK. Windows väljer automatiskt det program
som applikationen ska öppnas med.
3.

Om dialogrutan Remote Desktop Connection (Anslutning till fjärrskrivbord) öppnas, kontrollera att ”Remote computer” (Fjärrdator) är korrekt (t.ex. yourcomputer.net).
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Steg
4.

Välj Connect (Ansluta).
Din valda applikation öppnas.
OBS: Aktivera kryssrutor för att säkerställa nödvändig åtkomst av fjärrdatorn (t.ex. för exportera planer).

5.

En dialogruta Remote Desktop Connection Verification (Verifiering av anslutning till
fjärrskrivbord) öppnas. Verifiera att du vill ansluta.

6.

Välj OK. Din applikation öppnas.

Om du inte vill att denna dialogruta ska visas, se rekommendationer för ActiveX-inställningar.

Helskärmsläge

①

Figur 12
Applikationerna öppnas automatiskt i helskärmsläge. Om du vill flytta applikationen till en annan
skärm klickar du på Restore Down (Återställ nedåt) ① i anslutningsfältet för att visa den i
webbläsaren.
När du flyttat webbläsaren till den andra skärmen kan du återställa applikationen till
helskärmsläge genom att trycka på tangentkombinationen: Ctrl + Alt + Break.
OBS: Detta gäller endast för ActiveX- och RDP-anslutningar. HTML5-anslutningar öppnas direkt i
webbläsaren och kan enkelt flyttas.

Sessionsroaming
Du kan visa samma session från olika enheter. Gör så här:
• Logga in på servern från en dator (t.ex. din vanliga dator) och lämna sessionen öppen (dvs.
logga inte ut).
• Logga in på servern från en annan klient (t.ex. iPad) innan en förinställd tidsperiod har
passerats (t.ex. 15 minuter som standard).
Din ursprungliga session på den första klienten öppnas i den nya klienten, med samma bild,
inklusive den valda patienten, öppnade datauppsättningar och layout i programmen.
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3.4

Information om fjärrsession

Allmän information
En fjärransluten session via RDP på Origin Server kan endast skapas genom att öppna ett av
programmen i Origin Server-portalen. Detta garanterar att korrekta anslutningsinställningar som
krävs för iPlan- eller Brainlab Elements-program används.
När man öppnar en applikation från en andra klient samtidigt som en aktiv session med samma
applikation och användare finns någon annanstans, kopplas den första sessionen ifrån och visas
på den nya klienten. Användaren på den första klienten får ett meddelande om frånkopplingen i
Origin Server-portalen.

Innan du öppnar en applikation
Användare kan öppna flera applikationer samtidigt. Men det är dock endast möjligt med en
session per applikation för varje användare.
Om du använder en enhet utan tangentbord (t.ex. en läsplatta) och tangentinmatning krävs under
planeringen, ska du aktivera Windows On-Screen keyboard (Skärmtangentbordet) innan du
öppnar iPlan- eller planeringsapplikationen.

Säkerhetsvarning
När du öppnar en session kan varningen Remote Desktop Connection (Anslutning till
fjärrskrivbord) visas.
Beroende på säkerhetsinställningarna för ActiveX i din webbläsare kan du få en uppmaning att
bekräfta anslutningen av dina lokala diskenheter till fjärrdatorn.
OBS: Det är inte nödvändigt att ansluta dina lokala diskenheter till fjärrdatorn om du inte vill
exportera en behandlingsplan. I så fall kan du inaktivera motsvarande kryssmarkering i
dialogrutan Remote Desktop Connection (Anslutning till fjärrskrivbord).
OBS: Under en HTML5-anslutning går det bara att exportera till en nätverksmapp/-enhet som har
konfigurerats på servern. Enheter på klienten (hårddisk, USB, nätverksenheter) är inte åtkomliga.
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Optimera prestandan

3.5

Optimera prestandan

Optimera prestandan
Prestandan kan förbättras genom att spara på serverns resurser och optimera dina
registerinställningar.

Serverresurser

①

②

Figur 13
Den metod som rekommenderas för att avsluta en applikation är genom att använda Exit inom
Brainlab Elements ① eller i menyn iPlan ②.

Serverresurser och roaming

①

Figur 14
Om du stänger av en applikation genom att välja X ① i webbläsarfältet eller på anslutningsfältet i
Origin Server, förblir sessionen aktiv och fortsätter att använda serverresurser. Genom att
använda samma inloggning kan du då gå till samma session senare (t.ex. från en annan klient).

34

Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 Origin Server Ver. 3.1

ANVÄNDA ORIGIN SERVER OCH ÖPPNA APPLIKATIONER

Detta kan vara bekvämt, men för att undvika att resurser på servern blockeras bör du inte
använda X om du inte planerar att fortsätta din session inom kort. Den rekommenderade metoden
att stänga en applikation är via Exit Application eller Exit i Brainlab Elements eller i menyn iPlan.
Varje applikation har en fast tidsgräns för vilotid. Applikationen stängs av när den fasta
tidsgränsen för vilotid har passerat när sessionen varit frånkopplad.
OBS: Vilotid är tillval och kan konfigureras. Kontakta Brainlabs support för mer information.

Så här optimerar du registerinställningar för intranätet eller internet
För att optimera dina inställningar för intranät eller internetanvändning ska du installera
motsvarande registerfil. Detta ökar prestandahastigheten genom att begränsa antalet tillgängliga
färger och använda det förinställda uppdateringsintervallet för musrörelser.
Steg
1.
Välj Client Check.
Client Check öppnas.
2.

Under Resources, välj och installera den relevanta registerfilen:
• Optimized Settings for fast network connections (intranet)
• Optimized Settings for slow network connections (internet)

Säkerhetsvarning för registerinställningar

Figur 15
Registerinställningarna är inte avgörande för säkerheten, eftersom de endast används för att
justera responsen på musrörelser och tillgången till färger.
OBS: Varningsmeddelanden för registerinställningar är specifika beroende på webbläsare.
Användarens upplevelse kan skilja sig från vad som visas här.
Steg
Klicka på Save File (Spara fil) för att installera registerfilen.
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Sessionsdelning

3.6

Sessionsdelning

Användning av Session Sharing
Med hjälp av Session Sharing kan två användare av Origin Server dela en session och
samarbeta kring en behandlingsplan. Båda användarna har fullständig åtkomst till samtliga
programfunktioner.
OBS: Innan du delar en session måste du tänka på att båda användarna kommer att ha åtkomst
till programmets alla funktioner under Session Sharing.

Så här delar du en session

Figur 16

Steg
1.
Välj Session Sharing från startsidan för Origin Server.
Dialogrutan Session Sharing öppnas.
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2.

Välj en session och välj sedan Join Session.
Sessionsägaren får en begäran om fjärrstyrning.

3.

För att acceptera sessionsdelning måste sessionsägaren klicka på Yes.
Sessionen öppnas. Båda användarna kan använda applikationen samtidigt och se alla
steg som den andra användaren utför.
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OBS: Gästanvändaren har full interaktiv åtkomst till programvaran på målsystemet, medan
sessionen är aktiv.

Så här lämnar du en session
Steg
För att lämna en delad session väljer du knappen Koppla från längst ned
till höger på skärmen.
Applikationen stängs inte av, du har bara lämnat den delade sessionen.
OBS: Frånkopplingen avbryter inte planeringen eller granskningssessionen, utan endast
delningen.
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3.7

Felsökning

Felsökning av Origin Server
Följande beskriver typiska problem som användare kan uppleva med Origin Server och hur man
löser dem.

Obehörig användare

Figur 17
Om denna varning visas är dina uppgifter inte behöriga för att komma åt plattformen.
Kontakta din IT-administratör för att lägga till dig i Active Directory-gruppen eller i
systemdatabasen för Origin Server.

Så här konfigurerar du Firefox för enkel inloggning
Steg
1.

I Firefox anger du about:config. När varningen visas, väljer du knappen för att godkänna.
2.

Skriv network i sökrutan.
Ange värdet example.net i:
• .negotiate-auth.delegation-uris
• .negotiate-auth.trusted-uris
• .automatic-ntlm.trusted-uris
Nu är alla servrar i *.example.net aktiverade för Windows Integrated Authentication
(Windows-integrerad autentisering).
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Alla sessioner i bruk

Figur 18
Om denna varning visas är alla samtidiga sessioner i bruk. Detta innebär att du måste vänta tills
en användare avslutar en session. Du kan också kontakta Brainlab om att uppgradera antalet
samtidiga sessioner.

Krav som inte uppfyllts

Figur 19
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Om den här skärmen visas, betyder det att datorn inte uppfyller minimikraven.
Välj Show the Client Check för att visa vilka krav som inte uppfylls.

Certifikatvarning

Figur 20
När du går till URL:en för Origin Server kan det hända att du får en säkerhetscertifikatvarning.
Detta anger att du använder ett otillförlitligt certifikat.
Alternativ
Välj Continue to this website (not recommended) (Fortsätt till denna webbplats (rekommenderas ej)) för att fortsätta. Origin Server öppnas.
Som ett alternativ kan du installera ett lokalt rotcertifikat på maskinen:
• Hämta certifikatet
• Dubbelklicka på certifikatet för att installera

Hur man åtgärdar en svart skärm på Apple Mac/iPad
Om du bara ser en svart/grå skärm när du loggar in med MacOS eller iOS är det självsignerade
certifikatet (sjukhusets) inte korrekt installerat.
Steg
1.

Logga in på enheten som administratör.

2.

Ladda ner de betrodda rotcertifikaten.
Alternativt kan du skicka certifikaten via e-post eller använd en molnlagringstjänst.

3.

Välj den nedladdade filen och installera den.

4.

Bekräfta varningsmeddelandet och välj Install now (Installera nu).

5.

Välj Done (Klar) för att avsluta skärmen Profile Installed (Profil installerad).

6.

För att aktivera SSL-förtroende för certifikatet, gå till: Settings (Inställningar) > General
(Allmänt) > About (Om) > Certificate Trust Settings (Inställningar för betrott certifikat). Aktivera Full Trust for Installed Root Certificates (Fullständigt betrodda rotcertifikat).

Relaterade länkar
7.5 Göra certifikatet betrott på klienter på s. 67
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4

YTTERLIGARE
FUNKTIONER

4.1

Användning med surfplattor

Användning av Origin Server med surfplattor
Origin Server möjliggör anslutning av surfplatta baserat på HTML5-standarden. Webbläsaren
som används på surfplattenheten måste uppfylla denna standard för att kunna upprätta en
anslutning.
Du måste ansluta till Origin Server med hjälp av en webbläsare på din surfplatta.
OBS: Användningen av surfplattan ska bara vara för information och inte för diagnostiskt
planeringssyfte.

Kompatibilitet
Origin Server är kompatibelt med:
• HTML5-kompatibla webbläsare
• iPad iOS 7.0 och högre
OBS: För helskärmsfunktion rekommenderas användning av Safari på en iPad.
OBS: Andra kompatibla versioner kan tillkomma efter utgivningen av denna handbok. Kontakta
Brainlabs support för frågor kring kompatibilitet.

Rekommendationer för surfplattor
När du använder Origin Server på en surfplatta rekommenderas det att du:
• Använder en webbläsare med funktion för helskärm
• Ser i tillverkarens användarhandbok

Pekkontroll på iPad
Brainlab Elements som körs på iPad har inte stöd för rörelser med flera fingrar. Om du vill zooma
in bilderna, använder du i stället zoomknappen och flyttar sedan fingret uppåt eller neråt.
Du måste vidröra skärmen i ungefär 1-2 sekunder innan pekrörelser överförs till programmet (t.ex.
välj rullning, tryck på skärmen i ungefär 1-2 sekunder och rulla sedan).
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Så här installerar du en genväg på en iPad

②

③

④

①

Figur 21
För bästa möjliga vy rekommenderar Brainlab att man visar Origin Server i helskärmsläge.
Lägg till serverns webbadress på startskärmen för att se till att Origin Server öppnas varje gång
i helskärmsläge.
Steg
1.

Öppna Safari och ange serverns webbadress.

2.

Logga ut för att visa sidan LOGIN.

3.
Välj ② för att öppna dialogrutan.

4.

Välj Add to Home Screen ① (Lägg till på startskärmen).
Dialogrutan Add to Home (Lägg till i hem) öppnas.

5.

Väl Add ③ (Lägg till) i dialogrutan.
En ikon läggs till på startskärmen ④.

Hur man kommer till Origin Server från startskärmen
Steg

Starta Origin Server genom att välja den ikon du skapade från startskärmen.
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Starta iPlan
Det rekommenderas att du använder en webbläsare med funktion för helskärm när du visar
Origin Server.

①
Figur 22

Steg
Växla mellan hel- och standardskärm med hjälp av ikonerna på skärmen ①.
OBS: Den exakta visningsfunktionen är beroende av webbläsaren, och den valda applikationen
passar kanske inte alltid exakt med skärmens storlek.
OBS: Navigera inte bakåt och framåt i webbläsaren när du planerar för kirurgi.
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Tangentbordsåtkomst

Figur 23

Steg
För att öppna tangentbordet trycker du med tre fingrar på den nedre delen av pekskärmen.

Hur man startar Brainlab Elements på iPad

①

②
Figur 24

Steg
1.

44

Välj Brainlab Elements för att starta.
Programvaran öppnas in automatiskt.

Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 Origin Server Ver. 3.1

YTTERLIGARE FUNKTIONER

Steg
2.

Välkomstskärmen är större än iPads fysiska skärm ①. Efter att ha startat ett Brainlab Element, använder du en dra ihop-rörelse för att zooma ut applikationsvyn så den passar
iPad ②.
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4.2

Dataöverföring och export

Dataöverföring
Använd iPlan eller Brainlab Elements för att importera data från DICOM-format.
Definiera så många destinationsarkiv som behövs och tilldela dem till olika platser i
patientkatalogen.
OBS: Endast användare med administrativa rättigheter kan ändra PatXfer-arkiven. Ändringar som
görs av PatXfer-inställningarna av normala användare sparas inte efter utloggningen.

Dataexport
Användarna kan definiera exportdestinationen och därefter exportera behandlingsplanen till ett
lagringsmedium (USB-minne) eller till hårddisken på klientdatorn med hjälp av iPlan eller Brainlab
Elements.
• Minst en exportdestination måste vara definierad för målplattformen (t.ex. Curve, Kick, Buzz).
• Med en HTML5-anslutning är det inte möjligt att exportera behandlingsplaner till ett USB-minne
på klientenheten. Verifiera nuvarande läge i Client Check. Du kan bara använda USB-enheter
när du använder en RDP-fil eller ActiveX-läge.
• Vid export till en klientdator måste du se till att kryssrutorna i popup-rutan Remote Desktop
Connection (Anslutning till fjärrskrivbord) som visas när man öppnar en applikation, är
markerade.
OBS: Under en HTML5-RDP anslutning går det bara att exportera till en nätverksmapp/-enhet
som har konfigurerats på servern. Enheter på klienten (hårddisk, USB, nätverksenheter) är inte
åtkomliga via HTML5. Detta är bara möjligt i RDP- eller ActiveX-läge. Kontrollera vilket läge som
är aktivt i Client Check.

USB-minnen
USB-mninnen som är anslutna till klienten är endast tillgängliga från servern när de sätts in innan
fjärranslutningen till servern upprättas.

Så här exporterar du en plan
Steg
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1.

Anslut lagringsmediet på klientdatorn.

2.

Öppna iPlan eller önskat Brainlab Element från startskärmen.

3.

Utför uppgiften som du vill genomföra.

4.

Välj Save and Export i iPlan Navigator i planeringsprogrammet.

5.

Välj din Export Location i listan i dialogrutan Export.
OBS: Om exportdestinationerna i din dator inte finns med i listan kontaktar du serveradministratören för att aktivera din dator för export av behandlingsplaner.

6.

När exporten är klar tar du ut lagringsmediet ur klientdatorn med hjälp av funktionen Safely Remove Hardware (Säker borttagning av maskinvara) i Windows.
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ADMINISTRATION AV
ORIGIN SERVER

5.1

Server Desktop (Serverskrivbordet)

Funktioner och åtkomst
Med hjälp av funktionen Server Desktop (Serverskrivbord) kan en administratör få åtkomst till
serverskrivbordet på distans, med full funktionalitet.
OBS: Administratörsuppgifter kan inte utföras från iOS- eller Mac-enheter.

Krypterad åtkomst
Origin Server stöder kommunikation över HTTPS. Detta ger möjlighet till en hög
säkerhetsstandard och därmed en enklare brandväggskonfiguration (behövs normalt ej) vid
anslutning över internet.
Om klientdatorn använder personliga brandväggar måste Origin Server-anslutningen (t.ex.
servernamn eller IP-adress) läggas till i listan över tillåtna anslutningar.

Så här kommer du åt serverskrivbordet
Steg
1.

Öppna Session Manager.

2.

Välj server genom att klicka på motsvarande namn eller ikon.
Serverskrivbordet på distans öppnas på skärmen.
OBS: Om det är tillämpligt väljer du den önskade servern från listan som visas.
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5.2

Hantering av användare

Dialogrutan Computer Management (Datorhantering)

Figur 25
Du kan lägga till eller ta bort användare som tillåts använda vissa Origin Server-funktioner via
dialogrutan Computer Management (Datorhantering).

Så här lägger du till en lokal användare
Steg
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1.

Välj Server Desktop (Serverskrivbordet).

2.

Öppna dialogrutan Computer Management (Datorhantering):
• Välj Control panel (kontrollpanelen) på startmenyn
• Välj Administrative tools (Administrationsverktyg)
• Välj Computer Management (Datorhantering)

3.

På vänsterpanelen expanderar du grenen Local Users and Groups (Lokala användare
och grupper) och klickar på Users (Användare).
OBS: Om du arbetar med en server på en Windows-domän går du till steg 7.

4.

I den översta menyn klickar du på Action (Åtgärd) och väljer New user (Ny användare).

5.

Ange användarnamn, en beskrivning och lösenord.

6.

På vänsterpanelen expanderar du grenen Users and Groups (Användare och grupper)
och väljer Groups (Grupper).

7.

I högerpanelen dubbelklickar du på den grupp som du vill att användaren ska tillhöra.
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Steg
Välj till exempel:
• BL_OriginAdministrators
• BL_OriginUsers
• Remote Desktop Users (Användare av fjärrskrivbord)
• BL_All
OBS: Alla användare ska inte ha administratörsrättigheter. Normala användare ska endast ha åtkomst till applikationerna i iPlan samt skrivåtkomst till patientkatalogerna.
8.

Välj Add (Lägg till) och infoga alla användare som ska ha motsvarande grupprättigheter.

9.

Klicka på OK för att bekräfta.
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5.3

Domängrupper

Domängrupper
Om Origin Server är integrerad i en Windows-domän ska hanteringen av användare göras i
Active Directory.
I ett normalt integrationsscenario för Origin Server mappas följande domängrupper i lokala
Origin Server-grupper:
Lokal grupp

Motsvarande domängrupp

BL_OriginAdministrators

Sjukhusets Origin-administratörsgrupp

BL_OriginUsers

Sjukhusets Origin-användargrupp

Remote Desktop Users
(Användare av fjärrskrivbord)

Alla domängrupper i Origin Server mappas till den lokala gruppen
Remote Desktop Users (Användare av fjärrskrivbord)

Så här godkänner du en domänanvändare
Steg
1.

Öppna Active Directory Users and Computers (Active Directory - användare och datorer) (t.ex. på domänkontrollenheten).

2.

Klicka på Users (Användare) och högerklicka på den användare du vill godkänna.

3.

Öppna User Properties (Användaregenskaper) och välj sedan fliken Member of (Medlem i).

4.

Välj Add... (Lägg till...) och välj de användargrupper i Origin Server för vilka användaren
ska ha motsvarande grupprättigheter.

5.

Klicka på OK för att bekräfta.

Så här tar du bort en användare
Steg
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1.

Dubbelklicka på relevant grupp i högerpanelen på dialogrutan Computer Management
(Datorhantering).

2.

Välj användaren och klicka på Remove (Ta bort).

3.

Klicka på OK för att bekräfta.

Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 Origin Server Ver. 3.1

ADMINISTRATION AV ORIGIN SERVER

5.4

Session Manager

Att använda Session Manager

Figur 26
Session Manager visar en lista över alla användare som för närvarande är inloggade i systemet.
En administratör kan avsluta en av dessa användarsessioner om det behövs (t.ex. om sessionen
inte svarar).

Belastningsbalansering
När mer än en server används optimerar Origin Server automatiskt prestandan genom så kallad
belastningsbalansering. Serverprioriteringarna definieras i inställningarna för Origin Server.
Vi rekommenderar att identiska hårdvaru- och programvarukonfigurationer används för samtliga
servrar för att optimera belastningsbalanseringen.
Kontakta Brainlabs support för att finjustera systemets effektivitet.

Så här avslutar du en session
Steg
1.
Välj ikonen Session Manager från startsidan.
Dialogrutan Session Manager öppnas.
2.

Välj den session du vill avsluta och välj Terminate.
Dialogrutan Session Manager stängs.

OBS: Terminate får endast användas i undantagsfall, dvs. då applikationen inte svarar och måste
startas om.
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5.5

Konfigurera återkallningskontroller

Att undvika fördröjningar under uppkopplingen
Om en klient inte är ansluten till internet, och ingen återkallningsserver har konfigureras av
sjukhusets IT-tjänst kan du uppleva fördröjningar vid anslutning till Origin Server. Detta beror på
att klienten försöker validera SSL-certifikatet för utgivaren och återkallningslistan.
Återkallningskontrollen misslyckas och ett tidsfel uppstår utan internetanslutning, vilket orsakar en
fördröjning på cirka 15-20 sekunder.
För att undvika denna fördröjning ska återkallningskontrollerna inaktiveras på klienten.

Så här inaktiverar du återkallningskontroller

①

Figur 27
Windows har en lokal gruppolicy för att inaktivera återkallningskontroller.
Steg
1.

I Windows Start-meny väljer du Run (Kör) och skriver gpedit.msc.
Dialogrutan Group Policy (Grupprincip) öppnas.
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2.

Under Local Computer Policy (Lokal datorprincip) väljer du Windows Settings (Windows-inställningar) och sedan Security Settings (Säkerhetsinställningar).

3.

Välj Public Key Policies (Principer för offentliga nycklar) så öppnas Certificate Path Validation (Validering av certifikatsökväg).
Dialogrutan Certificate Path Validation Settings Properties (Inställningar för egenskaper för validering av certifikatsökväg) öppnas.

4.

Inaktivera kryssrutan ① Automatically update certificates in the Microsoft Root Certificate Program (Uppdatera automatiskt certifikat i Microsoft rootcertifikatprogram) på fliken Network Retrieval (Nätverkshämtningar).

5.

Välj OK.
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5.6

Konfiguration av webbläsare

Tillförlitliga anslutningar

Figur 28
Alla webbläsare verifierar sina säkerhetscertifikat före åtkomst till en fjärrserver. Om du ser detta
meddelande kan det beror på följande orsaker:
• Certifikatet har gått ut och måste förnyas
• Du använder ett kort namn för åtkomst till servern, istället för att ange FQDN som URL i
webbläsaren
• Certifikatet har skapats med en gammal hash-algoritm (ska vara minst SHA-2) och certifikatet
behöver förnyas
• Du använder ett certifikat (t.ex. självsignerad eller självskapad certifikatutfärdare) som inte är
betrott av klienten

Så här lägger du till ett säkerhetsundantag för din webbläsare
Om du vill ignorera varningen för säker anslutning och fortsätta, kan du lägga till ett
säkerhetsundantag i webbläsaren. Om Active Connection Mode är RDP eller ActiveX, kan du
fortsätta genom att utföra följande:
Steg
1.

Kontrollera att fjärrservern är korrekt.

2.

Välj I understand the Risks (Jag förstår riskerna).

3.

Välj Add Exception (Lägg till undantag).

4.

Markera Permanently store this exception (Lagra detta undantag permanent).

5.

Välj Confirm Security Exception (Bekräfta säkerhetsundantag).

Om Active Connection Mode är HTML5 måste du lägga till två säkerhetsundantag.
• Det första undantaget är som beskrivet ovan.
• Det andra undantaget måste läggas till i port 8080.
För att göra detta, öppna webbplatsen via följande URL:
https://<servernamn>:8080
Se till att du bekräftar säkerhetsundantaget en gång.
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Efter godkännande öppnas en dialogruta med ett felmeddelande och du omdirigeras till portalen.
Därifrån kan du fortsätta arbeta som vanligt.
OBS: Kontakta nätverksadministratören för att ändra certifikatets konfiguration eller för mer
information.

Hur man skapar en genväg på skrivbordet

①

②
③

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

④

iPlanRT

Figur 29
Du kan hoppa över applikationsstartsidan och starta applikationer direkt från serverskrivbordet
genom att skapa genvägar.
Steg
1.

Högerklicka med musen på skrivbordet och välj New (Ny).
Den utökade dialogrutan öppnas.

2.

Välj Shortcut (Genväg) från den utökade dialogrutan.
Dialogrutan Create Shortcut (Skapa genväg) öppnas.

3.

Lägg till/kopiera den fullständiga serveradressen
(t.ex. http://servernamn/Appportal/Login.aspx?apptype=iPlanRT).

4.

Välj Next (Nästa).
OBS: Namnet efter ”apptype=” måste vara samma som det som angetts i inställningsfilen
settings.xml.
OBS: Exakt sökväg eller plats för servern kan variera beroende på vad som krävs. Kontakta din IT-avdelning om du är osäker.
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5.

Ange ett namn för genvägen
(t.ex. iPlanRT).
OBS: Namnet måste stämma överens med det applikationsnamn som används i
settings.xml.

6.

Välj Finish (Slutför).
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Steg
Genvägen skapas på skrivbordet.
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5.7

Exportplatser

Definiera exportkataloger
Exportkataloger kan delas genom nätverket så att de är åtkomliga från andra arbetsstationer eller
planeringsplattformar (t.ex. Buzz, Curve eller Kick).
I följande instruktioner används exportkatalogen som exempel av patientdata som ligger på
Origin Server. Om en filserver används eller om exportkatalogen ligger någon annanstans, ska
sökvägen anpassas därefter.
Standardplatsen för patientdata är F:\PatientsData\.
Beroende på exporttypen ligger målkatalogen under patientdatakatalogen (t.ex. F:
\PatientsData\Navigation).
För att exportera med hjälp av iPlan måste minst en exportdestination måste vara definierad för
målplattformen (t.ex. Curve). Detta kan göras genom att starta iPlan och definiera en ny
exportnod i planeringsprogrammet vid exportsteget.
Skapa en exportmapp för varje målplattform.
OBS: Om du arbetar i RDP via ActiveX eller med en RDP-fil, sätt in lagringsmediet i klientdatorn
innan du öppnar iPlan eller en Brainlab Elements-applikation.

Hur man delar exportkataloger

SERVERNAME\Navigation

Figur 30

Steg
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1.

Öppna katalogegenskaperna.

2.

Välj Advanced Sharing (Avancerad delning).
Delning kan också göras på den högre katalognivån.

Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 Origin Server Ver. 3.1

ADMINISTRATION AV ORIGIN SERVER

Steg
3.

Ställ in delningsbehörigheter på den delade mappen.
Tilldela en läsbehörighet till mappen.
Tilldela fullständig kontrollbehörighet på delmappen endast om det behövs.

OBS: I allmänhet går den gemensamma mappen att komma åt från andra datorer i nätverket med
UNC-sökvägen: \\<Servernamn>\<Delningsnamn>.
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5.8

iHelp (kundsupport på distans)

Använda iHelp
På begäran kan Origin Server utrustas med fjärråtkomst till Brainlabs support. Du kan aktivera
denna fjärråtkomst genom att välja Start iHelp i Windows Start-meny.
OBS: Om du vill använda funktionen iHelp, kontakta Brainlab-supporten. iHelp måste
konfigureras individuellt för ditt system.

Start-menyn

Då iHelp har aktiverats visas motsvarande ikoner i Windows
Start-meny ①.
Brainlab support kan nu få fjärråtkomst till Origin Server
(t.ex. för att utföra diagnostik).
OBS: För att avaktivera fjärråtkomst väljer du Stop iHelp i
Windows Start-meny.

①

Hur iHelp fungerar
Programmet iHelp som finns installerat på Origin Server, pingar iHelp-servern på port 443 eller
17002. Båda är utgående anslutningar där port 17002 är snabbare. För varje ping försöker Origin
Server upprätta en SSL-tunnel.
• För att få åtkomst till din Origin Server, ansluter Brainlabs support först till iHelp-servern med
hjälp av en SSL-tunnel.
• iHelp-servern slår ihop de båda tunnlarna och Brainlabs support kan komma åt din Origin
Server.

Installationskrav
Du behöver inte göra några ändringar av brandväggsinställningarna (såvida du inte vill ge
Brainlabs support en snabbare anslutning till din Origin Server).
• Förutsatt att din brandvägg redan tillåter anslutning till internet inifrån ditt nätverk kommer iHelp
att kunna ge fjärrassistans.
• För att säkerställa att Brainlab-support har åtkomst måste du starta iHelp på Origin Server.
• Inga patientdata överförs.
För mer information, kontakta iHelp.support@brainlab.com.
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KONFIGURATION AV IHE

6.1

Skapa en IHE-länk

Om IHE
IHE tillhandahåller en standard för delning av vårdinformation. En IHE-länk kan användas för att
hämta patientdata.
Läs IHE-standarden innan du skapar en IHE-länk: http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/
Radiology/IHE_RAD_Suppl_IID.pdf
OBS: Om du ansluter till systemet via en IHE-länk visas endast den angivna patienten. Du kan
inte söka efter andra patienter.

Länkens syntax
En länk har följande struktur:
https://<plats>/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&AnyParameter=AnyValue& AnyParameter=AnyValue&…
Värde

Anmärkningar

https://<plats>

IHE-servern som du vill ansluta till.

IHEInvokeImageDisplay

Skiftlägeskänsligt.

requestType

Skiftlägeskänsligt. Möjliga värden:
• PATIENT
• STUDY

AnyParameter=AnyValue

Parametrarna som är tillgängliga för varje typ
är listade nedan.

Till exempel:
https://thisnode.brainlab.com/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=PATIENT&patientID=033
Om en studie/patient inte hittas eller inte finns i PACS visas ett felmeddelande 404 Not Found
(404 Kunde inte hittas).

Flera parametrar
Om du vill söka efter flera värden för en parameter (t.ex. flera StudyUID) kan du använda
antingen:
• En standard metod för IHE-standard genom att använda ett kommatecken för att skilja
sökvärdena, eller
• Upprepa parametern och värdet par separerade med en ampersand &.
Följande exempel visar hur du använder dessa två olika metoder:
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,...

Parametrar för typ av förfrågan = PATIENT
I tabellen beskrivs parametrarna för PATIENT-förfrågningstypen i IHE-länken som stöds av Origin
Server. Denna tabell är en delreferens från Tabell 4.106.4.1.2-1 i IHE-standarden.
Parameter

REQ

Beskrivning

Anmärkningar

PatientID

R

Identifierar ämnet för de studier som begärs. Dess värde
ska innehålla identifiering av
tilldelande myndighet.

Ska formateras som HL7®
CX-datatyp enligt kraven för
patientidentitetstransaktionen (se ITI TF-2a:
3.8.4.1.2.3).

patientName

O

Hjälper till att identifiera ämnet
Ska kodas i DICOM PN-forför de studier som begärs, om
mat.
patientID inte känns igen.

lowerDateTime

O

Används för att begränsa stu- Ska kodas i XML:s primitivt
diens tidigaste datum/tidpunkt. dateTime-format.

upperDateTime

O

Används för att begränsa studiens senaste datum/tidpunkt.

Ska kodas i XML:s primitivt
dateTime-format.

O

Antalet senaste studier som
ska ingå i svaret.

Om du utelämnar denna parameter innebär det att servern bestämmer hur många
eller hur få resultat som ska
återges.

O

Det här attributet identifierar
en eller flera modaliteter som
begärs, med kommaseparerade DICOM-modalitetsvärden.

Väljer alla studier som innehåller en serie med något av
de angivna modalitetsvärdena.

mostRecentResults

modalitiesInStudy

Parametrar för typ av förfrågan = STUDY
I tabellen beskrivs parametrarna för STUDY-förfrågningstypen i IHE-länken som stöds av Origin
Server. Denna tabell är en delreferens från Tabell 4.106.4.1.2-2 i IHE-standarden.
Parameter

REQ

Beskrivning

Anmärkningar

studyUID

C

Identifierar en eller flera DICOM-studier som begärs.

Ska innehålla en kommaseparerad lista över UID-värden för studietillfälle.

Identifierar en eller flera DICOM-studier som begärs.

Ska innehålla en kommaseparerad lista över UID-värden för åtkomstnummer.
Krävs om studyUID inte
finns. Ska inte finnas i annat
fall.

accessionNumber

C

OBS: Ytterligare två parametrar (diagnosticQuality, keyImagesOnly) stöds av IHE-standarden,
men inte av Origin Server.

Parametrar för typ av förfrågan = ViewerType
Det är möjligt att definiera en standardapplikation som startas med den angivna patienten. Det
beror på tillgängliga program som har installerats på servern och kundspecifika inställningar av
integrationsscenariot.
Kontakta Brainlabs support för mer information.
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SKAPA ETT NYTT SSLCERTIFIKAT

7.1

Om SSL-certifikat

Allmän information
I detta kapitel beskrivs hur man skapar och installerar ett nytt SSL-certifikat för Origin Server.
Olika typer av certifikat kan installeras, beroende på hur servern används. Följande
tillvägagångssätt är lämpliga för att skapa ett SSL-certifikat för Origin Server:
• En officiell certifikatutfärdare, till exempel GlobalSign, Thawte, Comodo, EssentialSSL,
Symantec, DigiCert eller LetsEncrypt (eventuellt mot avgift)
• Ett självsignerat certifikat
• En egen SSL-certifikatutfärdare

Användning av en officiell Certification Authority (Certifikatutfärdare)
Användning av en officiell certifikatutfärdare har fördelen att konfiguration endast är nödvändig på
servern.
På klienterna är de flesta officiella certifikat automatiskt betrodda (uppdateras via
programuppdateringar från respektive operativsystem). Dessutom är ett officiellt certifikat att
föredra på grund av den förbättrade säkerheten och pålitligheten, särskilt om servern är ansluten
till allmänt tillgängliga nätverk eller internet.
Vid ansökan om ett certifikat kräver certifikatutfärdaren vissa steg för att verifiera att den person
som ansöker om certifikatet har behörighet för att beställa ett certifikat för respektive domän.

Användning av ett självsignerat certifikat
Även om ett officiellt signerat certifikat är att föredra på grund av den förbättrade säkerheten och
pålitligheten, kan det finnas vissa omständigheter som kräver användning av ett självsignerat
certifikat. Ett självsignerat certifikat kan till exempel användas om servern eller klientdatorn inte
har någon internetanslutning.
Vissa enheter eller webbläsare, t.ex. Apple iPad, tillåter dock inte anslutning till fjärrstationer vid
användning av självsignerade SSL-certifikat. I detta fall måste ett certifikat från en egen SSLcertifikatutfärdare eller ett officiellt signerat SSL-certifikat användas.

Användning av en egen SSL Certification Authority (SSL-certifikatutfärdare)
Självadministrerade SSL-certifikatutfärdare för intranetapplikationer finns redan för många
nätverk. Många av dessa certifikatutfärdare har skapats baserade på Active Directory Certificate
Services (Active Directory-certifikattjänster) eller OpenSSL.
Det kostar ingenting att skapa en egen SSL-certifikatutfärdare. Insatsen, tiden och kunskaperna
som krävs för konfigurationen är större i början (för den första applikationen) jämfört med ett
självsignerat certifikat.
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Fördelen är att rotcertifikatet på klienterna endast behöver anges för den första
intranetapplikationen. Senare SSL-certifikat kräver ingen ytterligare justering på klienterna,
eftersom de redan är betrodda av rotcertifikatet.
SSL-certifikatet och rotcertifikatet kan distribueras automatiskt via Active Directory Services
(Active Directory-tjänster) (med Group Policies (Grupprinciper) eller skript).

SSL-certifikats giltighet
SSL-certifikat har en begränsad giltighetsperiod. Ansvaret för att kontrollera utgångsdatumet
ligger hos serveradministratören av Origin Server.
Vid användning av officiella certifikat skickar SSL-certifikatutfärdaren vanligtvis en påminnelse till
en registrerad e-postadress tre månader innan certifikatet går ut. Vid användning av
självsignerade certifikat eller en egen SSL-certifikatutfärdare, bör en påminnelse om deadline
ställas in före utgångsdatumet.

Beslutsmatris för val av lämpligt certifikat
Egenskaper/begränsningar

Självsignerat certifikat

• Certifikatet måste
konfigureras på
klienterna
• Fungerar inte för
iPad

Insats vid ska- Insats vid
pande
distribution

Kostnad

Låg

Måttlig

Ingen

Låg

Ingen

Låg (endast
på server)

Beroende på giltighetstid och leverantör cirka
€20-180 per år

Certifikatutfärdaren
En egen SSLmåste konfigureras på
Hög
certifikatutfärdare klienterna för det första
certifikatet

Officiell certifikatutfärdare

• Behörighet måste verifieras vid beställning
Måttlig
• Kräver internetanslutning

Kontakta Brainlabs support vid ytterligare frågor.
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7.2

Användning av en officiell certifikatutfärdare

Allmän information
En officiell certifikatutfärdare kan erbjuda skapande och formulering av ett certifikat. Beroende på
certifikatutfärdaren och typ av certifikat krävs olika arbetssteg.
Detta är den typiska processen från val till installation av certifikat:
Nödvändiga steg

Process

Välj certifikat

• Välj ett lämpligt certifikat: (t.ex. standard, wildcard)
• Bestäm hur behörigheten ska valideras (t.ex. domänvaliderad, organisationsvaliderad, utökad auktorisering)
• Fastställ giltighetsperioden

Fyll i förfrågan

• Fyll i Certificate Signing Requests (Begäran om certifikatsignering)
(CSR): med denna digitala ansökan måste kundspecifika attribut ställas in (t.ex. fullständigt domännamn i domänen, namn på kontaktperson, e-postadress)
• Ett CSR kan skapas direkt på Origin Server samt direkt hos certifikatutfärdaren (auto-CSR)

Verifiera behörighet

• Beroende på leverantör finns olika tillgängliga metoder för att verifiera
om den sökande är behörig att ansöka om ett certifikat för domänen
• Med den vanligaste metoden, domänvalidering, skickas ett e-postmeddelande med en länk till respektive domäns e-postadministratör

Betalning

Hämta certifikat

Installera certifikat

Olika kostnader kan uppstå beroende på vald leverantör, metod och giltighetstid
• Certifikatet måste laddas ned från certifikatutfärdaren via en säker internetanslutning
• Vanligtvis är certifikatet krypterat med ett lösenord som kan anges fritt
i certifikatansökan
Certifikatet kan nu installeras på Origin Server

Giltiga/rekommenderade certifikat för Origin Server
Alla certifikat av typen TLS/SSL är lämpliga. Dessa certifikat används i allmänhet för att skydda
webbservrar.
Origin Server har även stöd för SSL-certifikat av wildcard-typ som kan användas för att skydda
flera servrar, underdomäner eller till och med för att skydda en hel domän.
I allmänhet ska endast certifikat användas som skapats med, minst, SHA-2-metoder och som har
en minsta teckenlängd på 2 048 bitar.

Ytterligare information om skapande och formulering av certifikat
Leverantörer av officiella certifikatutfärdare har ytterligare teknisk information på sina webbplatser:
• 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

Skapa ett självsignerat SSL-certifikat

Allmän information
Om du har administratörsbehörigheter kan du skapa ett självsignerat SSL-certifikat.

Hur man skapar ett självsignerat certifikat
Steg
1.

Logga in på Origin Server som lokal administratör.

2.

Starta Windows PowerShell (högerklicka på ikonen PowerShell och välj Run as Administrator (Kör som administratör)).

3.

Verkställ följande kommando för att skapa certifikatet:
New-SelfSignedCertificate -DnsName ”despnode02.brainlab.net” CertStoreLocation ”cert:\LocalMachine\My”
OBS: Ändra parametern -DnsName till FQDN för Origin Server.
Med detta kommando skapas ett självsignerat certifikat med hash-algoritmen SHA-2.

PowerShell-exempel för att exportera och importera självsignerade certifikat
Exportera certifikat till en fil:

Figur 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
Importera certifikat från en fil (t.ex. på en klient eller en annan server):
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Figur 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

Aktivera ett certifikat för RDP, TS Gateway och
Ericom HTML5

Allmän information
För att aktivera ett certifikat måste du ha administratörsbehörigheter. Vilken metod som används
för aktivering av ett certifikat beror på serverkonfigurationen.

Så här aktiverar du ett certifikat
Gör följande för att aktivera ett certifikat:
Steg
1.

Logga in på Origin Server som lokal administratör.

2.

Med hjälp av filläsaren öppnar du katalogen:
%BRAINLAB_PATH%\OriginDeployment\.

3.

Starta PowerShell-skriptet i den här katalogen
ChangeOriginServerCertificate.ps1
genom att högerklicka på musen och välja Run PowerShell (Kör PowerShell).
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4.

Windows PowerShell öppnas, där du väljer det certifikat från listan som du vill aktivera för
Origin Server.

5.

Vid Enter selection (Ange val) anger du motsvarande nummer på certifikatet.

6.

Skriptet konfigurerar och aktiverar det certifikat som valts för Origin Server.
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7.5

Göra certifikatet betrott på klienter

Manuell installation eller automatisk distribution av självsignerade SSL-certifikat
För att installera ett självsignerat certifikat manuellt, loggar du in på en klientdator med dina
inloggningsuppgifter.
• Om en dator används av flera användare, måste stegen upprepas för varje användare
(alternativ 1).
• Om många delade klientdatorer används, rekommenderas automatisk distribution med policyn
för Active Directory (alternativ 2).

Relaterade länkar
3.7.1 Hur man åtgärdar en svart skärm på Apple Mac/iPad på s. 40

Så här installerar du självsignerade certifikat manuellt
Steg
1.

Öppna webbläsaren (t.ex. i Internet Explorer) och ange webbadressen (URL) för din Origin Server.
Varningen för säkerhetscertifikat visas.

2.

Välj Continue to this website (not recommended) (Fortsätt till denna webbplats (rekommenderas ej)).
Inloggningssidan för Origin Server visas.

3.

Välj Certificate error (Certifikatfel) i webbläsarens adressfält.
Dialogrutan Untrusted Certificate (Certifikatet är inte betrott) öppnas.

4.

Välj View certificates (Visa certifikat).
Dialogrutan Certificate (Certifikat) öppnas.

5.

Välj Install Certificate... (Installera certifikat...).
Certificate Import Wizard (Guiden Importera certifikat) startar.
Följ stegen för att ladda ner certifikatet och välj sedan Finish (Slutför).

6.

En Security Warning (Säkerhetsvarning) visas.
Bekräfta säkerhetsundantaget genom att välja Yes (Ja).

7.

Ett meddelande visas när importen är slutförd. Välj OK.

8.

Stäng webbläsaren och öppna den igen.
Säkerhetsvarningen visas inte längre och en sluten låssymbol bör nu visas. Om du väljer
låset visas certifikatets status som OK.

Så här distribuerar du automatiskt enligt Active Directory Policy (Active Directory-princip)
Innan du kan distribuera det självsignerade certifikatet till alla klienter via en grupprincip för
domänen, ska du ladda ned certifikatet från servern. För att göra detta loggar du in på en klient
som är ansluten till Origin Server och utför följande steg.
Steg
1.

Öppna webbläsaren (t.ex. i Internet Explorer) och ange webbadressen (URL) för din Origin Server.
Varningen för säkerhetscertifikat visas.

2.

Välj Continue to this website (not recommended) (Fortsätt till denna webbplats (rekommenderas ej)).
Inloggningssidan för Origin Server visas.
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Steg
Välj Certificate error (Certifikatfel) i webbläsarens adressfält.
3.

Dialogrutan Untrusted Certificate (Certifikatet är inte betrott) öppnas.

4.

Välj View certificates (Visa certifikat).
Dialogrutan Certificate (Certifikat) öppnas.

5.

Välj fliken Details (Information) och klicka på Copy to File (Kopiera till fil).
Certificate Import Wizard (Guiden Importera certifikat) startar.
Följ stegen för att ladda ner certifikatet och välj sedan Finish (Slutför).

6.

Ett meddelande visas när importen är slutförd. Välj OK.

7.

Stäng dialogrutan Certificate (Certifikat) genom att välja OK.
Det exporterade certifikatet visas på skrivbordet.

Distribuera certifikatet
När du har exporterat certifikatet måste du kopiera det.
Alternativ

Anslut till domänkontrollern och öppna Group
Policy Editor (Redigerare grupprincip)

Importera certifikatet till:
Computer Configuration (Datorkonfiguration) >
Policies (Principer) > Windows Settings (Windows-inställningar) > Security Settings (Säkerhetsinställningar) > Public Key Policies (Principer för offentliga nycklar) > Trusted Root Authorities (Betrodda rotcertifikatutfärdare)

Registrera på domänkontrollern

Logga in med tillräckliga privilegier och arbeta
med Group Policy Management (Grupprinciphantering)

OBS: Om standardinställningen Authenticated Users (Autentiserade användare) används,
tillämpas principen på alla datorer i domänen.

Så här testar du ett nyligen skapat eller konfigurerat GPO

Figur 33
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Ändringar som gjorts till ett Group Policy Object (grupprincip-objekt) äger rum på en Windowsdomänkontroller. Ändringen replikeras inom Active Directory inom 120 minuter efter
implementeringen.
Om du vill testa ett nyskapat eller konfigurerat GPO från klientsidan direkt efter skapandet,
använd då kommandot gpupdate /force. Detta utlöser omedelbart uppdateringsprocessen.
Steg
Logga in på en klient och uppdatera principerna med kommandoraden:
gpupdate /force
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7.6

Säker åtkomst till Origin Server-webbportalen

Allmän information
För en säkrare anslutning till Origin Server använder du krypterat hypertext-överföringsprotokoll
(https).
Efter att certifikatet har ändrats, måste alltid Origin Server-portalen benämnas med det FQDN för
vilket det nya certifikatet har skapats.
Som ett exempel: https://<servernamn>
Detta innebär att alla länkar måste uppdateras till den nya URL-adressen.

Så här omdirigerar du nya URL-adresser till tidigare adress/serverns korta namn (valfritt)
Detta avsnittt beskriver stegen för att konfigurera Origin Server:ns webbadress från
webbadressen som nu innehåller FQDN (t.ex. originserver.<servernamn>) till en tidigare
adress som exempelvis originserver.
Steg
1.

Logga in på Origin Server-servern med RDP som en användare med behörigheter som
lokal administratör.

2.

Starta IIS Manager (IIS-hanteraren).

3.

Expandera den post som tillhör din server (FQDN). Högerklicka på Sites (Platser) och
välj Add Website… (Lägg till webbplats).

4.

I dialogrutan Add Website (Lägg till webbplats):
• Ställ in Site name/former address (webbplatsens namn/tidigare adress) (t.ex.
originserver)
• Ställ in Physical path (Fysisk bana) (t.ex. skapa katalog med Create Folder (Skapa
mapp) eller skapa en tom mapp på din Brainlab-sökväg)
• Ställ in värdnamnet (t.ex. origin)

5.

Bekräfta med OK.

6.

I IIS Manager (IIS-hanteraren) högerklickar du på den nyligen skapade webbplatsen, t.ex.
origin.
• Välj Edit Bindings… (Redigera bindningar...)
• Klicka på Add (Lägg till) för att skapa en https-bindning för origin
• Ändra typen till https och välj det nyligen skapade SSL-certifikatet
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7.

Bekräfta med OK.

8.

Välj origin igen och skapa en HTTP Redirect (Omdirigering till HTPP) i IIS Manager
(IIS-hanteraren).

9.

Konfigurera HTTP Redirect (Omdirigering till HTPP).
Aktivera kryssrutan för Redirect requests to this destination (Omdirigera begäranden
till denna destination) och ange en destination i textfältet.
Destinationen beror på serverns FQDN:
• origin är det korta servernamnet och <dittdomännamn> är exempel på domännamn
• $S$Q gör det möjligt att behålla parametrar (t.ex. QuickStartApp) under omdirigeringen

10.

Överst i den högra kolumnen väljer du Apply (Tillämpa).

11.

Testa konfigurationen med följande:
http://origin -> https://origin.<dittdomännamn>
https://origin -> https://origin.<dittdomännamn>
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8.1

Information om felsökning

Avsedd målgrupp
Den information som presenteras i avsnittet Felsökning vänder sig till serveradministratörer för
att besvara vanliga frågor som kan uppstå vid användning av Origin Server.

Vanliga frågor om hur man får åtkomst till Origin Server
Vanliga frågor

Förslag

När jag gått till URL:en Origin
Server så laddas inte sidan.

URL:en måste lösas via antingen en DNS eller vara angiven i
den lokala värdfilen på datorn. Pinga serverns namn och kontrollera att namnet kan omvandlas till en IP-adress.
Det måste finnas en nätverksanslutning mellan klienten och
servern. Servern måste svara på ett ping från serverns IPadress. I vissa nätverk är ICMP inaktiverat så att ett ping inte
kommer igenom.
Det får inte finnas någon brandvägg som blockerar port 443.
Kontrollera att du kan ansluta till port 443 via telnet.

Under SSL-anslutningen kontrolleras återkallning av alla certifiDen första anslutningen till Ori- kat som innehåller root-rättigheter.
gin Server tar lång tid (15-20
Om klienten inte har någon internetanslutning misslyckas densekunder). Inget fel eller varna återkallningskontroll efter ett tidsfel. För att undvika denna
ning visas.
fördröjning måste återkallningskontroller inaktiveras.

När jag öppnar Origin Serverportalen visas en varning om
att certifikatet inte är giltigt.

Klicka på låssymbolen i webbläsaren för att se efter varför certifikatet är ogiltigt. Möjliga orsaker kan vara:
• Certifikatets nätverksnamn motsvarar inte webbserverns
namn. Då kan du antingen ändra det lösta namnet i DNS- eller värdfilen eller ändra certifikatet på Origin Server-servern
(kontakta Brainlabs support).
• En länk saknas i listan Certification Authorities (Certifikatutfärdare). Anslut klienten till internet så att Certification Authorities (Certifikatutfärdare) kan uppdateras.
• Certifikatet har gått ut och måste förnyas. Kontakta Brainlabs
support för att förnya certifikat.
Ladda ned och installera certifikatfilen för att ta bort denna varning.
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Logga in på Origin Server
Vanliga frågor

Förslag

Jag ser sidan Login men jag
kan inte logga in.

Du måste ange en giltig domänanvändare eller en giltig lokal
användare i fältet User name. Om det inte går att logga in med
ett domänanvändarnamn kan du prova att logga in på din Windows-klient. Ingen varning om att lösenordet har gått ut får visas.
Om du inte kan logga in på din lokala dator ska du kontakta din
IT-administratör för att återställa dina användarautentiseringsuppgifter.

Ditt konto har inte behörighet att använda Origin Server. Ditt
Efter att jag loggat in kunde jag konto måste läggas till i gruppen OriginUsers.
inte se några applikationsknapOm detta problem gäller alla användare är User Management
par.
(Användarhantering) inte korrekt konfigurerat.

Efter att jag loggat in visas en
varning om att skärmupplösningen är otillräcklig.
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Det finns ett minimikrav på skärmupplösning som krävs av varje konfigurerad applikation.
Sessionen kommer ändå att starta om upplösningen är otillräcklig, men rullister kommer att visas på applikationens sidor.
Visningen av medicinska bilddata förändras eller deformeras
inte.
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8.2

Vanliga frågor om Origin Server-applikationer

Vanliga frågor om applikationernas funktioner
Vanliga frågor

Förslag

När jag klickat på en applikationsknapp startar inte applikationen.

Användaren måste läggas till i gruppen Remote Desktop
Users (Användare av fjärrskrivbord). Detta kan göras antingen
direkt eller via en Active Directory-grupp.

I en belastningsbalanseringsmiljö kan det hända att en av servHögsta antal tillgängliga sessio- rarna ligger nere eller inte är tillgänglig via nätverket.
ner som visas på Origin Server-portalen är färre än antalet Kontrollera konfigurationsfilen för Origin Server för att se om
alla servrarna visas i listan samt om belastningsbalansering
inköpta licenser.
har aktiverats.
Client Check visar att det finns
ett fel med Remote Desktop
Connection (Anslutning till
fjärrskrivbord).

Detta fel kan inträffa om du använder någon annan webbläsare
än Internet Explorer.
Kontrollera dina webbläsar- och säkerhetsinställningar enligt
proceduren.

Applikationernas prestanda
Vanliga frågor

Förslag
Kontrollera hur många sessioner som är igång på Origin Server-portalen. Om många sessioner körs kan serverns prestanda försämras. Administratörerna kan använda Session Manager för att avsluta oanvända sessioner som inte har stängts av
på korrekt sätt, om det behövs.

Prestanda för den valda applikationen är låg.

Origin Server-sessionen körs,
men applikationen öppnas inte
eller ett fel visas.

Kontrollera Connection Quality på sidan Client Check och
kontrollera att nedladdningshastighet och svarstid är tillräckliga.
Om din anslutning görs över det lokala nätverket/intranätet och
resultaten av Client Check är otillräckliga, ska du kontakta din
IT-administratör för att förbättra nätverksanslutningen. Om resultatet av Client Check är tillräckligt kan du öka applikationens prestanda genom att aktivera intranätsoptimerade inställningar.
Om anslutningen görs över internet kan prestandaproblem
som beror på en långsam internetanslutning förbättras genom
att aktivera internetoptimerade inställningar. Att abonnera på
en ”snabb väg”, vilket erbjuds av många internetleverantörer,
kan också förbättra svarstiden.
Om Origin Server visar ett felmeddelande ska du noga läsa
det meddelande som visas för att få en förklaring. Möjliga fel
kan vara:
• Licensfel på grund av för många öppna sessioner.
• Sökvägarna är inte korrekt konfigurerade i Origin Server:s
konfigurationsfil.
• Användaren har inte tillräckliga åtkomsträttigheter i applikationskatalogen.
• I en belastningsbalanseringsmiljö: Identisk serverhårdvara
eller en identisk VM-konfiguration samt identiska programversioner av Origin Server måste vara installerade. Alla installerade applikationer måste finnas på samma installationssökväg, och konfigurationsfilerna på båda servrarna måste
vara identiska.
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Vanliga frågor

Förslag

Min applikation startar endast
korrekt på en server.

Kontrollera att applikationerna är installerade på identiskt sätt
på alla servrar i gruppen. Applikationskatalogen måste ha tillräckliga åtkomsträttigheter på samtliga servrar.
Konfigurationsfilen för Origin Server måste också vara identisk på samtliga servrar.

När jag klickat på en applikationsknapp visas en certifikatvarning.

Läs informationen i dialogrutan med varningen. Möjliga orsaker
till varningen kan vara:
• Certifikatets nätverksnamn är inte detsamma som webbserverns namn. Det konfigurerade servernamnet i Origin Server-konfigurationsfilen måste vara detsamma som nätverksnamnet i certifikatet. Kontakta Brainlabs support för att ändra
antingen servernamnet eller nätverksnamnet. Klienten måste
kunna lösa ändrade servernamn via DNS eller värdfilen.
• En länk saknas i listan Certification Authorities (Certifikatutfärdare). Anslut klienten till internet för att uppdatera Certification Authorities (Certifikatutfärdare).
• Certifikatet har gått ut och måste förnyas. Kontakta Brainlabs
support för att förnya certifikat.

Dela sessioner och överföra data
Vanliga frågor

Förslag
Kontrollera att USB-minnet är insatt innan fjärrsessionen startas.
OBS: Det finns inget stöd för detta om du använder HTML5anslutningar.

Jag vill exportera data till eller
importera data från min lokala
enhet eller ett USB-minne, men Användare kan komma åt flyttbara enheter på klientenheten
jag hittar inte de lokala enheter- under en RDP-fjärranslutning men den flyttbara enheten måste
anslutas innan fjärranslutningen startas.
na.
Kontrollera att du har aktiverat kryssrutan för export till lokala
enheter i dialogrutan Remote Desktop Connection (Anslutning till fjärrskrivbord).
Kontrollera att användaren har rätt att läsa och skriva på nätverksenheten.
Försök komma åt nätverksenheten via sökvägen Universal
Naming Convention (Universell namnkonvention, UNC) (\
Efter att jag startat en session
kan jag inte mappa nätverksen- \<servernamn>\<Delningsnamn>).
heter som innehåller patientdaIbland kan det inloggningsskript som mappar en nätverksenhet
ta.
till en viss bokstav vara för långsamt. Konfigurera mappningen
av enheter i konfigurationsfilen för Origin Server så att programmet mappar enheten varje gång en session startas, i stället för inloggningsskriptet.

När jag startar sessionsdelning ansluts inte målet automatiskt.
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Möjliga orsaker kan vara:
• Domänprinciper har skrivit över konfigurationen för den lokala terminalservern.
• Användaren av målsessionen har inte accepterat din delningsförfrågan.
• I en belastningsbalanseringsmiljö: Brandväggen har blockerat delningsförfrågan till sessionen på den andra servern.
Därefter kopplas målsessionen ifrån.
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SSL-certifiering vid användning av olika webbläsare
Vanliga frågor

Förslag

Jag får en säkerhetscertifikatvarning när jag öppnar en session i Google Chrome.

Möjliga lösningar:
• Kontrollera kompatibilitet för webbläsare/operativsystem.
• Skapa ett självsignerat certifikat baserat på lokala interna inställningar.

Jag får en säkerhetscertifikatvarning när jag öppnar en session i Firefox.

Firefox innehåller en separat certifieringslista utanför det operativsystem du använder. Du behöver lägga till domänen i listan manuellt. Detta gör du genom att använda ett FQDN
(<servernamn>.<domän>.com).

SSL-certifiering vid användning av surfplattor
Vanliga frågor

Förslag

Jag får en säkerhetscertifikatvarning när jag öppnar en session i Google Chrome.

Möjliga lösningar: Om Origin Server använder ett självsignerat
certifikat, försäkra dig då om att certifikatutfärdaren är känd för
klientdatorn, genom att kontrollera den lokala datorns certifikatarkiv, Trusted Certification Authorities (Betrodda certifikatutfärdare).
OBS: Även när du använder ett giltigt självsignerat certifikat, visar alltid Google Chrome en varning om certifikatet inte innehåller ett servernamn som överensstämmer med FQDN.

Vanliga frågor

Förslag

Kompatibiliteten för webbläsare/operativsystem gick inte att
kontrollera i Safari för Windows.

Denna konfiguration har inte testats helt.
Använd Internet Explorer med Windows för bästa användargränssnitt.

Vanliga frågor

Förslag

Jag kan inte skriva ut när jag
använder en HTML5-anslutning.

Du måste välja Ericom AccessNow Printer (Ericom AccessNow-skrivare) från listan över tillgängliga skrivare.
Om detta alternativ inte finns, kontakta då Brainlabs support.

Safari för Windows

Utskrift i HTML5
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