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1

GENERELLE
OPLYSNINGER

1.1

Kontaktoplysninger

Support
Hvis du ikke kan finde de oplysninger, som du har brug for i denne vejledning, eller hvis du har
spørgsmål eller problemer, skal du kontakte Brainlab-support:
Region

Telefon og fax

E-mail

USA, Canada, Central- og Syd- Tlf.: +1 800 597 5911
amerika
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasilien

Tlf.: (0800) 892 1217

brazil.support@brainlab.com

Storbritannien

Tlf.: +44 1223 755 333

Spanien

Tlf.: +34 900 649 115

Frankrig og fransktalende regioner

Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Europa

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

Japan

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

support@brainlab.com

Forventet brugslevetid
Der tilbydes softwareopdateringer og support på brugsstedet med fem års service for dette
produkt.

Feedback
På trods af omhyggelig korrekturlæsning kan denne brugervejledning indeholde fejl. Kontakt os på
user.guides@brainlab.com, hvis du har forslag til forbedring.

Producent
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Tyskland
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Juridiske oplysninger

1.2

Juridiske oplysninger

Ophavsret
Denne vejledning indeholder eneretsinformation, der er beskyttet af ophavsret. Ingen del af denne
vejledning må gengives eller oversættes uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Brainlab.

Brainlab-varemærker
Nedenstående er registrerede varemærker tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA:
• Brainlab®
• iPlan®
• Brainlab Elements®

Varemærker, som ikke tilhører Brainlab
• Microsoft®, Windows®, Active Directory®, ActiveX® og Internet Explorer® er varemærker, der
tilhører Microsoft Corporation, registreret i USA og andre lande.
• Mozilla Firefox® er et varemærke, der tilhører Mozilla Foundation, registreret i USA og andre
lande.
• Apple™, iPad®, Mac® og macOS® er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og
andre lande.
• Android™ er et varemærke, der tilhører Google Inc., registreret i USA og andre lande.
• iOS™ er et varemærke eller registreret varemærke, der tilhører Cisco i USA og andre lande, og
som anvendes under licens.

Patentoplysninger
Dette produkt kan være dækket af en eller flere patenter, eller afventende patentansøgninger. For
yderligere oplysninger, se: www.brainlab.com/patent.

Integreret tredjepartssoftware
Denne software er delvist baseret på følgende arbejde. Meddelelsen om den fulde licens og
ophavsret kan findes på linkene herunder:
• Xerces C++ 3.1.1, udviklet af Apache Software Foundation (http://xerces.apache.org/xercesc/)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)

DICOM-overensstemmelse
DICOM-overensstemmelseserklæringerne findes på Brainlabs hjemmeside på:
www.brainlab.com/dicom.

Salg i USA
Amerikansk føderal lovgivning begrænser denne anordning til udelukkende at måtte sælges af
eller efter ordre fra en læge.
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1.3

Symboler

Advarsler
Advarsel
Advarsler er markeret med trekantede advarselssymboler. De indeholder
sikkerhedskritiske oplysninger om potentiel personskade, dødsfald eller andre alvorlige
konsekvenser forbundet med brug eller misbrug af udstyret.

Forsigtighedsregler
Forsigtighedsregler er markeret med runde forsigtighedssymboler. De indeholder vigtige
oplysninger om enhedens potentielle funktionsfejl, svigt, beskadigelse af enheden eller
skade på ejendom.

Bemærkninger
BEMÆRK: Bemærkninger er angivet med kursiv skrift og angiver yderligere nyttige tips.
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Brug af systemet

1.4

Brug af systemet

Indikationer for anvendelse
Den tilsigtede brug er at tilgå både HTML5 eller WPF Elements eller arvet software på en enkelt
platform. Hverken behandlingsplanlægning eller behandling og diagnose kan udføres
udelukkende med Origin Server 3. Derfor udgives Origin Server 3 som et ikke-medicinsk
produkt.

Tiltænkt målgruppe
Denne brugervejledning er beregnet til kirurger og deres personale ved brug af Origin Server.

Gennemgang af plausibilitet
Advarsel
Før patientbehandlingen påbegyndes, skal plausibiliteten af alle de oplysninger, der er lagt
ind i og modtaget af systemet, gennemgås.
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1.5

Kompatibilitet med medicinsk udstyr og software

Kompatibel medicinsk Brainlab-software
Det er kun Brainlabs medicinske software, som er specificeret af Brainlab, der må installeres og
anvendes sammen med systemet. Kontakt Brainlab-support for afklaring vedr. kompatibiliteten
med Brainlab medicinsk software.

Software, som ikke er Brainlab-software
Forudsætninger for Origin Server er:
• Windows 7 eller højere eller nyere Microsoft-platforme
• Internet Explorer version 11 eller senere
Origin Server er kompatibel med Windows Server 2012 R2 og Windows Server 2016. Nærmere
oplysninger om kompatible servicepakker fås ved henvendelse til Brainlab-support.

Andet software, som ikke er Brainlab-software
Origin Server kan påvirke funktionaliteten af følgende:
• Access Gateway (Adgangsgateway)
• Internet Information Service (IIS) (Internet informationstjeneste)
• Node.js-applikationer
• Remote Desktop Services (Fjerne skrivebordstjenester)
Kontakt Brainlab-support i tilfælde af tvivl om kompatibiliteten af en software.

Virusscanning og malware
Brainlab anbefaler at beskytte systemet med avanceret antivirussoftware.
Vær opmærksom på, at nogle indstillinger for malware-beskyttelsessoftware (f.eks. virusscanner)
kan påvirke systemydelsen negativt. Hvis realtidsscanninger udføres, og enhver filadgang
monitoreres, kan det for eksempel tage lang tid at indlæse og gemme patientdata. Brainlab
anbefaler at deaktivere realtidsscanninger samt at udføre virusscanninger uden for klinikkens
åbningstider.
Advarsel
Sørg for, at antivirussoftware ikke ændrer nogen Brainlab-mapper, især:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab osv.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData osv.
Advarsel
Opdateringer må ikke downloades eller installeres under behandlingsplanlægning.
Kontakt Brainlab-support for yderligere oplysninger om nogen af disse emner.

Microsoft-sikkerhedsopdateringer til Windows og driveropdateringer
Brainlab tillader kun installation af sikkerhedsrettelser. Servicepakker og valgfrie opdateringer må
ikke installeres. Tjek dine indstillinger for at sikre, at opdateringer downloades og installeres
korrekt og på et passende tidspunkt. Drivere må ikke opdateres på Brainlab-platforme.
Besøg Brainlabs hjemmeside for yderligere oplysninger om indstillinger og en liste over Microsoft
Security Updates (Microsoft sikkerhedsopdateringer), der blokeres af Brainlab-support.
Adresse: www.brainlab.com/updates
Adgangskode: WindowsUpdates!89
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Opdateringer
Advarsel
Opdateringer til operativsystemet (hotfixes) eller tredjeparts-software skal udføres uden for
klinikkens åbningstider og i et testmiljø for at bekræfte, at Brainlab-systemet fungerer
korrekt. Brainlab overvåger udsendte Windows-hotfix og vil, for nogen opdateringer, vide,
om der kan forventes problemer. Kontakt Brainlab-support, hvis der opleves problemer
med et operativsystem-hotfix.

Relaterede links
2.2 Minimumkrav på side 14

10

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 Origin Server Ver. 3.1

GENERELLE OPLYSNINGER

1.6

Oplæring og dokumentation

Læs brugervejledninger
Denne vejledning beskriver kompleks medicinsk software eller medicinsk udstyr, som skal
anvendes med forsigtighed.
Det er derfor vigtigt, at alle brugere af systemet, instrumentet eller softwaren:
• Læser denne brugervejledning grundigt inden håndtering af udstyret.
• Til enhver tid har adgang til denne vejledning.

Tilgængelige brugervejledninger
BEMÆRK: Tilgængelige brugervejledninger varierer afhængigt af Brainlab-produktet. Hvis du har
spørgsmål vedrørende de brugervejledninger, du har modtaget, bedes du kontakte Brainlabsupport.
Brugervejledning

Softwarebrugervejledninger

Indholdsfortegnelse
• Oversigt over behandlingsplanlægning og billedstyret navigation
• Beskrivelse af systemets opsætning på operationsstuen
• Detaljerede softwareanvisninger

Hardwarebrugervejledninger

Detaljerede oplysninger om strålebehandling og kirurgisk hardware, generelt defineret som store, komplekse instrumenter

Instrumentbrugervejledninger

Detaljerede anvisninger for instrumenthåndtering

Vejledning til rengøring,
Detaljer vedrørende rengøring, desinficering og sterilisering af indesinficering og sterilisering strumenter
Systembrugervejledning

Detaljerede oplysninger om systemopsætning

Teknisk brugervejledning

Detaljerede tekniske oplysninger om systemet, inklusive data og
overensstemmelser

System- og teknisk brugervejledning

Kombinerer indholdet i Systembrugervejledningen og den Tekniske brugervejledning

Brainlab-undervisning
Brainlab anbefaler, at alle brugere deltager i et træningsprogram hos en Brainlab-repræsentant,
før de bruger systemet, af hensyn til en sikker og passende brug.

Ansvar
Advarsel
Dette system er kun en hjælp til kirurgen og erstatter eller overflødiggør ikke kirurgens
erfaring og/eller ansvar under anvendelsen. Det skal altid være muligt for brugeren at
fortsætte uden hjælp fra systemet.
Kun uddannet medicinsk personale må betjene systemets komponenter og de tilhørende
instrumenter.

Forkortelser
Følgende forkortelser finder anvendelse i dette afsnit:
• DNS: Domain Name System (Domænenavn-system)
• ICMP: Internet Control Message Protocol (Internetkontrolmeddelelse-protokol)
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• SSL: Secure Sockets Layer (sikker forbindelse)
• FQDN: Fully Qualified Domain Name (Fuldt domænenavn)
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2.1

Adgang til Origin Server

Oplysninger om adgang

Figur 1
Origin Server giver adgang til planlægningssoftware via din web-browser.
URL-adressen til standardadgang bruger det fuldt kvalificerede domænenavn (FQDN) som
grundlag:
https://<FQDNserver>.<hospitaldomain>
Dog kan URL-adressen variere afhængigt af kundespecifikationer.
Origin Server tillader andre Brainlab-applikationer at forbinde til hospitalets PACS-system.
På den måde skal der kun indtastes én Brainlab-specifik DICOM-node i PACS-systemet, og
den generelle query/retrieve-konfiguration for Brainlab-programmerne forenkles. Det er
kun Brainlab-programmer, der kan forbindes med denne tjeneste.
Hvis du ønsker yderligere at begrænse adgang til hospitalets PACS-system for Brainlabapplikationerne (dvs. gå ind i hver Brainlab-applikation som en separat DICOM-knude eller
begrænse adgang til bestemte maskiner), skal du kontakte Brainlab-support.

Kundespecifikke variationer
Skærmbilleder og hvordan-gør-man-oplysninger, som præsenteres i denne brugervejledning, kan
variere fra din specifikke brugeroplevelse. Talrige variationer er mulige afhængigt af din bestilling,
Windows-version, webbrowsertype og -version, serverkonfigurationer osv.
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2.2

Minimumkrav

Krav til klientcomputeren
Origin Server kræver en computer med internetforbindelse og mus. Klientcomputeren skal også
opfylde følgende minimumskrav:
Krav

Minimum

Operativsystem

Windows 7 eller nyere Microsoft-platforme

RDP

7.0 eller senere

Webbrowser

Internet Explorer version 11.0 eller senere

Skærm

Klientskærmens opløsning: 1.280 x 1.024
• I de fleste browsere ses rullepaneler, hvis de bruges på en skærm med
en lavere opløsning
• En vertikalt afstemt skærm med en minimum skærmopløsningsbredde
på 1.024 pixel understøttes også
• Den maksimale understøttede skærmopløsning (som defineret af RDP
6.0) er 4.096 x 2.048
Anbefalet farvedybde: 32 bit
Minimum farvedybde: 24 bit
BEMÆRK: En klientcomputer der bruger en skærm med farvedybde, som
er lavere end 24 bit, kan stadig anvendes. Brugeren ser en advarsel med
information vedrørende den lave farvedybde.

CPU-frekvens

1 GHz (for at sikre optimal grafisk ydelse anbefaler vi brug af en frekvens,
der ligger over 1 GHz)

Krav til netværksforbindelsen
At tilgå applikationer via en Origin Server-fjernsession kræver en god netværksforbindelse for at
tillade optimal brugbarhed af applikationen.
Kravene definerer kun den nedstrømsforbindelse, der er nødvendig for en velfungerende
fjernforbindelse. De vedrører ikke dataoverførsel fra klientarbejdsstation til serverplatformen.
Adgang

Minimumværdi

Anbefalet værdi

LAN (Lokalnetværk)

10 Mbit LAN, mindre end 20 ms
latens

100 Mbit LAN, mindre end 20 ms latens

Internet

1,5 Mbit (downstream), under
100 ms ventetid

4 Mbit (downstream), under 50 ms ventetid

Krav til operativsystemet og terminaltjenesteklienten
Når Internet Explorer anvendes til at tilgå serverplatformen og starte fjernforbindelsen på
platformen, skal ActiveX-kontrolknapper aktiveres. Hvis dette ikke er muligt, kræver Windowsklientarbejdsstation følgende for at tilgå applikationer via RDP over Origin Server-portalen:
• Microsoft Terminal Service Advanced Client, version 6.3 eller nyere og at ActiveXkomponenten registreres på klient-OS
• Windows 7, Windows 8/8.1 eller Windows 10

14
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2.3

Monitorens opløsning og farvedybde

Monitorens standardopløsning
Ved brug af to eller flere monitorer med Internet Explorer (f.eks. en laptop med en tilsluttet ekstern
skærm) bestemmes monitorens opløsning af den primære monitor. Selv hvis browseren åbnes på
den sekundære skærm, etableres fjernsessionen via ActiveX vha. opløsningen på den primære
skærm.
Hvis du bruger en opsætning med to skærme med forskellige skærmopløsninger, anbefales
Chrome eller Firefox, da opløsningen på skærmen i brug genkendes og anvendes.
BEMÆRK: Sørg for, at din skærm er indstillet til 100 % for opløsningsindstillingen (Windows:
Control Panel (Kontrolpanel) > All Control Panel Items (Alle elementer i Kontrolpanel) > Display
(Skærm)) på din klientcomputer.

Lodret indrettede monitorer
Lodret indrettede monitorer med en minimumbredde på 1.024 pixel understøttes.

Lav farvedybde
Hvis du bruger en monitor med en farvedybde på under 24 bit, vises en advarsel om, at
farvedybden er for lav.
Det er muligt at åbne applikationer; dog kan ydeevnen påvirkes.

Skærmens maksimale opløsning
Den maksimalt understøttede opløsning på skærmen er 4.096 x 2.160 pixels (4K).
Du kan manuelt definere monitoropløsningen som et input-parameter i serverplatformens URLadresse.

Fjernelse af rullepaneler
Hvis din applikation åbner i fuld skærm med rullepaneler, kan du eliminere rullepaneler ved
manuelt at indtaste en lavere monitoropløsning i URL-adressen.
Trin
1.

Indtast monitoropløsningen i slutningen af login-URL-adressen, før du logger på.
Ved brug af en monitor med 1.280 x 1.024 pixel skal du f.eks. indtaste følgende URL:
https://<ditservernavn>/login.aspx?ScreenResX=1280&ScreenResY=1024
• ScreenResX= angiver skærmens bredde.
• ScreenResY= identificerer skærmhøjden.

2.

Efter at have indtastet URL-adressen vises de nye opløsningsværdier i Client Check.
Hvis rullepanelet stadigvæk vises efter indtastning af nye opløsningsværdier, skal du prøve igen med lavere værdier. De reelle påkrævede værdier kan variere, da hver enkelt klientkonfiguration er forskellig.

BEMÆRK: Dette gælder ikke, hvis applikationen har et minimumkrav til opløsningen, som er
højere end den manuelt anførte værdi (angives med en rød stjerne på applikationsknappen).
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2.4

Browser- og sikkerhedsindstillinger

Generelle oplysninger
For at få adgang til Origin Server-hjemmesiden og starte Brainlab-applikationerne, skal den
korrekte web-browser og sikkerhedsindstillinger indstilles.
Når brugere anvender Internet Explorer med RDP ActiveX-komponenten konfigureret, fjernstarter
brugere applikationen på serveren ved at vælge den relevante applikationsknap.
Fjernapplikationen starter straks ved at benytte brugeroplysningerne, som er krævet til at logge
ind på serveren.
For web-browsere der ikke understøtter RDP ActiveX-komponenten, anvendes HTML5-klienten
eller RDP. Brugere kan fjernstarte applikationen på serveren ved at vælge applikationsknappen.
BEMÆRK: USB-flashdrev genkendes ikke, når de bruges med en HTML5-klient.
For RDP skal brugeren indtaste sit brugernavn og adgangskode for at logge ind på serveren.
Dette er en kendt begrænsning ved RDP-metoden.

Kontrol af Internet Explorer-indstillingerne
Trin
1.

I Internet Explorers menu Tools (værktøjer) vælges Internet Options (internetindstillinger).

2.

Vælg fanen Security (sikkerhed).

3.

I listen over webzone-ikoner vælges ikonet Trusted Sites (websteder, du
har tillid til).

4.

Tilføj Origin Server-URL-adressen til listen.

5.

Vend tilbage til ikonet Trusted Sites (websteder, du har tillid til) for at konfigurere ActiveXindstillingerne.

6.

Vælg knappen Custom level... (brugerdefineret niveau…).

7.

Vælg følgende indstillinger fra listen med indstillinger:

16
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Trin
• Download signed ActiveX controls (hent signerede ActiveX-objekter): Enable (aktivér)
eller Prompt (initialisér)
• Run ActiveX controls and plug-ins (kør ActiveX-objekter og plug-ins): Enable (aktivér)
• Script ActiveX controls marked safe for scripting (script ActiveX-objekter, der er markeret som sikre): Enable (aktivér)

Kontrol af sikkerhedsindstillingerne
Hvis din computer anvender personlig firewallsoftware, skal du teste dine sikkerhedsindstillinger.
Trin
1.

Tilføj Origin Server-URL-adressen (servernavn eller IP-adresse) til listen over pålidelige
websteder.

2.

For alle typer sikkerhedssoftware gælder det, at ActiveX-objekter ikke må være blokerede.

3.

Om muligt tildeles Origin Server-webstedet retten til at downloade og køre ActiveX-kontrolknapperne.

Certifikatadvarsel
Når du tilgår Origin Server-URL-adressen, kan du modtage en sikkerhedscertifikatadvarsel.

Figur 2

Trin
For at fortsætte skal du vælge Continue to this website (not recommended) (Fortsæt til denne hjemmeside (ikke anbefalet)).
Portalen Origin Server åbner.

ActiveX-sikkerhedsadvarsel
Afhængigt af ActiveX-sikkerhedsindstillingerne kan du modtage et Internet Explorer ActiveXinformationsopfordring.

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 Origin Server Ver. 3.1
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Trin
1.

Hvis du gør, skal du vælge Yes (Ja) og følge trinnene.
Der vises et pop op-vindue med en sikkerhedsadvarsel.

2.

Vælg Yes (Ja) for at fortsætte til Origin Server-portalen.
3.

Alternativt kan du se en dialogboks for sikkerhedsadvarsel i Internet Explorer.
Vælg Install (installér), og fortsæt som anmodet.

18
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2.5

Krav til webbrowser

Webbrowserkrav til RDP
For at tilgå webportalen via RDP kan enhver browser som understøtter javascript anvendes. Dette
er muligt via ActiveX, RDP-fil eller HTML5 (også kendt som Ericom AccessNow).
Afhængigt af styresystemet, browser-versionen og dine serverplatform-indstillinger, kan visse
web-browsere ikke tilgå alle serverplatformens funktioner.
De understøttede webbrowsere afhænger af serverens softwarekonfiguration. Ifølge den
nuværende konfiguration skal siden Client Check vise, om browseren er understøttet eller ej.
Andre web-browsere end Internet Explorer understøtter ikke RDP ActiveX-komponenten. Derfor
vil andre browsere bruge RDP-filer eller HTML5-klienten. Applikationerne startes straks vha. de
samme brugeroplysninger, som bruges til at logge ind.
Brug ”åbn med”-funktionen til at åbne RDP-filer.

Arbejde med browser-tilføjelsesprogrammer
Browser-tilføjelser kan gøre det umuligt at arbejde med Origin Server og installeret software. Det
anbefales at bruge webbrowsere uden tilføjelser.

Kompatible browsere
Disse browsere kan vise websider på portalen:
• Microsoft Edge version 25 eller nyere
• Microsoft Internet Explorer version 11 eller nyere
• Mozilla Firefox version 56 eller nyere
• Google Chrome version 61 eller nyere
• Safari version 9 eller nyere

Figur 3
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Krav til webbrowser
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3

BRUG AF ORIGIN SERVER
OG ADGANG TIL
APPLIKATIONER

3.1

Origin Server-portal

Generelle oplysninger
Indtast dine brugeroplysninger for at logge ind på Origin Server.
Origin Server tillader dig at:
• Vælge en server eller et domæne (hvis påkrævet)
• Ændre brugere uden at logge Windows-brugeren af

Skærmbilledlayout

②

①

④

③
Figur 4

Nr.
①

Komponent

Funktion

Brugeroplysninger

Log på eller skift bruger
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Origin Server-portal

Nr.

Komponent

Funktion

②

AUTO LOGIN

Log hurtigt ind, når dine brugeroplysninger er i systemet

③

Brainlab-logo

Find supportnumre og grundlæggende oplysninger om
Origin Server

④

CLIENT CHECK

Bekræft, om kravene til forbindelse er opfyldt, og tilgå brugervejledninger

Loginmuligheder
Valgmuligheder
• Hvis serveren er integreret i dit netværks Active Directory, vælg AUTO LOGIN for at bruge dine netværksbrugeroplysninger og enkeltlogon. Denne mulighed er ikke tilgængelig for servere,
der står alene. Kontakt din it-administrator for serverintegration.
• Du kan også logge ind ved at bruge et andet brugernavn ved at vælge Use other login credentials.
• Om nødvendigt kan du bruge et domæne fra rullegardinlisten Log in to:. Dette sætter dig i
stand til at vælge mellem netværk (dvs. hospitalsnetværk, afdelingsnetværk eller lokale maskiner).
• Din it-administrator kan sætte det op eller du kan kontakte Brainlabs support for flere oplysninger.

Sådan logges der på Origin Server-portalen

RADIOLOGY

①
②

Figur 5

Trin
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1.

Indtast den relevante URL-adresse for at tilgå Origin Server.

2.

Indtast dit brugernavn og adgangskode i de relevante felter.

3.

Om nødvendigt kan du vælge en server fra rullelisten ①.
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Trin
BEMÆRK: Dette understøtter også domæner, du har tillid til, til godkendelse. Dette skal
konfigureres i filen indstillinger. Kontakt Brainlab-support for nærmere oplysninger.
4.

Vælg LOGIN ②.
BEMÆRK: Hvis sessionen udløber, skal du logge på igen.
BEMÆRK: Du kan skifte brugere uden manuelt at logge den første Windows-bruger af.
Fremgangsmåden er den samme som første gang, du logger på.
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Softwarens grundfunktioner

3.2

Softwarens grundfunktioner

Skærmbilledlayout

②

③

④⑤

⑥

①

Figur 6
Efter der er logget på vises et antal funktioner:
Nr.

Knap

Funktion

①

Vælg en patient

②

Find supportoplysninger og se grundlæggende Origin Server-softwareinformation

③

Vis systemovervågning
Viser, downloader eller sletter skærmbilleder
BEMÆRK: Vises kun, hvis en iPlan-applikation er tilgængelig.

Administrér brugersessionerne på siden Session Manager (kun administratorer)

24

④

Begynd Session Sharing, hvis dine brugerindstillinger tillader det

⑤

Tjek, om forbindelseskravene er opfyldt med Client Check og adgang:
• Origin Server-brugervejledning
• Relevante iPlan- eller Elements-brugervejledninger
• Ressourcefiler
• Link til opdateringer af klientsoftware

⑥

Log ud af Origin Server-sessionen
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Om systemovervågning

①

②

③

④

Figur 7
Systemovervågning viser systemets belastning til enhver tid. Klik på belastningspil-ikonet ① for at
åbne dialogen.
• Server Workload ② viser oplysninger om serverbelastning og hastighed.
• Sessions: ③ viser, hvor mange sessioner, der er i brug på det pågældende tidspunkt, og
brugernavnene for hver session.
• Background Processes ④ viser applikationer, som aktivt belaster serveren. Mens
applikationer i forgrunden normalt ikke belaster CPU’en i stort omfang, så udgør
baggrundsprocesser en stor belastning, når de er aktive.
Farven på belastningspil-ikonet angiver den gennemsnitlige værdi for systembelastningen.
Standardkonfigurationen er:
• Under 60 % (grøn): Ingen ventetid
• 61-90 % (gul): En vis ventetid eller forsinkelse i applikationer kan forekomme
• Over 90 % (rød): Brug af systemet til tidskritiske opgaver frarådes
BEMÆRK: Procentværdierne kan konfigureres baseret på brugerfeedback. Kontakt Brainlabsupport for nærmere oplysninger.

Om skærmbilleder
Vælg ikonet Screenshots for at se skærmbilleder, som er tilgængelige for dig med dit login via
Origin Server. Alle skærmbilleder vises med deres grundlæggende filegenskaber.
Skærmbilleder som er oprettet vha. Content Manager, Patient Browser og DICOM Viewer kan
kun ses vha. DICOM Viewer og kommer ikke til syne under Screenshots.
BEMÆRK: Forskelligt behandlingsrelateret indhold (dvs. i .pdf og .txt format) er også tilgængeligt
under Screenshots.
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Skærmbilledmuligheder

Figur 8

Valgmuligheder
For at se en fil vælg:
• Filnavnet eller
• Miniaturebilledet af skærmbilledet
BEMÆRK: Der vises ingen miniaturebilleder, hvis billedfiler ikke er tilgængelige.
Vælg for at slette et skærmbillede.
BEMÆRK: Sletning af filer kan ikke annulleres.
Vælg for at downloade et skærmbillede.
• Hvis du vælger Save, bliver du bedt om at definere, hvor du skal gemme
filen.
• Hvis du vælger Open, vil skærmbilledet åbne i dit lokale standardbilledvisningsprogram.
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Om Client Check

①

Nr.

②

③

④

Overskrift

Beskrivelse

①

Client Check

Rapporterer om din browser og forbindelse opfylder kravene for at
forbinde til serveren. For hver værdi viser resultatet om det:
• Opfylder kravene
• Ikke anbefales
• Opfylder ikke minimumskravene
Hvis klientcomputeren ikke opfylder kravene til en bestemt værdi,
viser softwaren den anbefalede værdi.
Hvis du har svært ved at forbinde, skal du gå siden igennem for at
korrigere problemet.
Gennemgå Origin Server minimumskravene for mere information.

②

System Information

Information om dit klientsystem.

③

Resources

• Brugervejlednings-PDF’er tilgængelige for download
• Indstillingsfiler tilgængelige for download
BEMÆRK: Konfigureret af Brainlab-service. Det viste indhold kan
variere fra din brugeroplevelse.

④

Contact Brainlab
Support

Kontakt Brainlab-support.
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Client Check-ikoner

Figur 9
Hvis klientcomputeren ikke opfylder kravene til en bestemt værdi, viser softwaren den anbefalede
værdi og et advarselssymbol.
Ikon

Beskrivelse
Kontrollerer krav: Resultatet vil snart blive vist.

Krav OK: Forbindelseskravet er opfyldt.

Krav ikke opfyldt: Anvendeligheden kan være begrænset.

Forbindelsens kvalitet
CONNECTION: Giver oplysninger om forbindelseskvaliteten mellem serveren og
klientcomputeren (dvs. downloadhastighed og svartid), og udgør grundlaget for præstation.
Kontrollér denne værdi, hvis du har problemer med ydelsen.

28
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Kontakte Brainlab-support

Figur 10
Vælg Contact Brainlab Support for at:
• Kontakte Brainlab-support direkte ved at bruge de oplyste telefonnumre
• Sende en e-mail til Brainlab ved at udfylde felterne og vælge SEND EMAIL
• Oprette en PDF med information om dit klientsystem til brug af IT-support ved at vælge
Download Client Information
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Adgang til applikationer

3.3

Adgang til applikationer

Baggrund
Efter du logger ind, kan du få adgang til applikationer på Origin Server fra startskærmen.
Det er muligt at åbne Brainlab Elements, benytte Brainlab-software og tilgå patientdata via HTML5
eller tilgå iPlan via RDP.

Applikationer

④

⑤

③

②

①

Figur 11

Nr.
①

Start en iPlan-session

②

Åbn Tools

③

Åbn Selected Patient for at vælge eller skifte patient

④

Tilgå DICOM Viewer under Quick Viewing

⑤

Åbn Brainlab Elements for planlægning
Tilgå administrative værktøjer, hvis du har administrative rettigheder

BEMÆRK: Startsiden kan også konfigureres til at vise forskellige overskifter eller afsnit, som
påkrævet.

Tilgængelighed af applikationer
Tilgængelige applikationer kan variere afhængigt af brugertilladelser og licensstatus. Når en
applikation ikke er tilgængelig, vises den tilsvarende knap ikke.
Antallet af RDP-sessioner er forskelligt og normalt begrænset til tre per server. Hvis alle RDPsessioner er i brug, vises en licensunderretning, når man forsøger at starte en yderligere RDPsession.
Origin Server-startsiden behandler serverplatformens licens og viser:
• Licensstatus
• En fejl hvis serverplatformens licensspørgsmål mislykkedes
30
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Kundespecifikke variationer
Skærmbilleder og hvordan-gør-man-oplysninger, som præsenteres i denne brugervejledning, kan
variere fra din specifikke brugeroplevelse. Talrige variationer er mulige afhængigt af din bestilling,
Windows-version, webbrowsertype og -version, serverkonfigurationer osv.

Sådan åbnes en applikation vha. en RDP-fil
BEMÆRK: Den foretrukne forbindelsestype til Internet Explorer er ActiveX. For andre browsere
foretrækkes HTML5. RDP anbefales, når disse muligheder ikke er tilgængelige.
Når du bruger Internet Explorer med en konfigureret RDP ActiveX-komponent, kan brugere
fjernstarte iPlan eller Brainlab Elements ved at vælge applikationsknappen, som er vist på Origin
Server-hjemmesiden. Fjerne applikationer startes straks vha. de samme brugeroplysninger, som
bruges til at logge ind.
Trin
1.

Vælg den ønskede applikation.
En Open/Save (Åbn/Gem)-dialogboksen vises:

2.

Vælg Open with (åbn med), og vælg så OK. Windows vælger automatisk det program,
applikationen skal åbnes med.
3.
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Trin
Hvis Remote Desktop Connection (Forbindelse til Fjernskrivebord)-dialogboksen åbner,
skal du bekræfte, at ”Remote computer” (fjerncomputer) er korrekt (dvs. yourcomputer.net).
4.

Vælg Connect (forbind).
Din valgte applikation åbner.
BEMÆRK: Aktivér felterne for at sikre fjerncomputerens nødvendige adgang (dvs. til eksport af planer).

5.

En Remote Desktop Connection Verification (bekræftelse på forbindelse til fjernskrivebord)-dialogboks åbner. Bekræft, at du ønsker at tilslutte.

6.

Vælg OK. Din applikation åbner.

Hvis du ikke ønsker, at denne dialogboks popper op, skal du se anbefalingerne for ActiveXindstillinger.

Fuld skærm

①

Figur 12
Applikationerne åbnes automatisk i fuld skærm. For at flytte applikationen til en anden skærm,
skal du trykke på Restore Down (gendan fra maksimeret) ① på tilslutningslinjen for at vise den i
browseren.
Når browseren er blevet flyttet til den anden monitor, kan du få applikationen op i fuld skærm igen
ved at trykke på tastekombinationen: Ctrl + Alt + mellemrum.
BEMÆRK: Dette gælder kun for ActiveX- og RDP-forbindelser. HTML5-forbindelser åbner direkte
i browseren og kan nemt flyttes.

Session-roaming
Du kan vise den samme session fra forskellige enheder. For at gøre dette:
• Log ind på serveren på én computer (f.eks. din normale computer), og forlad sessionen åben
(dvs. log ikke ud).
• Log ind på serveren på en anden klient (f.eks. iPad), før en på forhånd defineret tidsperiode er
gået (f.eks. 15 minutter som standard).
Din oprindelige session på den første klient åbnes i den nye klient, med den samme visning,
inklusiv den valgte patient, det åbne datasæt og layout i applikationerne.
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3.4

Oplysninger om fjernsessioner

Generelle oplysninger
En fjernsession via RDP på Origin Server kan kun etableres ved at åbne en af applikationerne i
Origin Server-portalen. Dette garanterer de korrekte tilslutningsindstillinger, som er nødvendige
for iPlan eller Brainlab Elements-software.
Hvis en applikation åbnes fra en anden klient, mens der er en aktiv session med den samme
applikation og bruger et andet sted, afbrydes den forudgående session og vises derefter på den
nye klient. Brugeren på den første klient underrettes om afbrydelsen på Origin Server-portalen.

Forud for åbning af en applikation
Brugere kan åbne flere applikationer samtidigt. Dog er kun én session pr. applikation pr. bruger
mulig.
Hvis du benytter en enhed uden et tastatur (f.eks. en tablet PC), og tastaturinput er påkrævet
under planlægning, aktiveres Windows On-Screen keyboard (skærmtastatur), før iPlan eller
planlægningsapplikationen åbnes.

Sikkerhedsadvarsel
Når en session åbnes, kan der vises en Remote Desktop Connection (Forbindelse til
Fjernskrivebord)-advarsel.
Afhængigt af din browsers ActiveX-sikkerhedsindstillinger kan du blive bedt om at bekræfte
forbindelsen mellem dine lokale drev og fjerncomputeren.
BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at forbinde de lokale diskdrev med fjerncomputeren, hvis du
ikke vil eksportere en behandlingsplan. I dette tilfælde kan du deaktivere det tilsvarende
markeringsmærke i Remote Desktop Connection (Forbindelse til Fjernskrivebord)-dialogboksen.
BEMÆRK: I løbet af en HTML5-RDP-forbindelse er eksportering kun mulig til en netværksmappe/
drev, som er konfigureret på serveren. Drev på klienten (harddisk, USB, netværksdrev) er ikke
tilgængelige.
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3.5

Optimering af ydelsen

Optimering af ydelsen
Ydelsen kan forbedres ved at bevare serverens ressourcer og optimere indstillingerne i
registreringsdatabasen.

Serverens ressourcer

①

②

Figur 13
Den anbefalede metode til at lukke en applikation er ved at benytte Exit inde i Brainlab Elements
① eller iPlan ②-menuen.

Serverens ressourcer og roaming

①

Figur 14
Hvis du lukker en applikation ved at vælge X ① på webbrowserens linje eller Origin Serverforbindelseslilnjen, forbliver sessionen aktiv og fortsætter med at bruge serverressourcer. Du kan
derefter bruge det samme login til at åbne sessionen igen senere (f.eks. fra en anden klient).
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Dette kan være bekvemt; dog må du ikke bruge X for at undgå at blokere serverressourcer, med
mindre du planlægger straks at fortsætte din session. Den anbefalede metode til at lukke en
applikation er via Exit Application eller Exit i Brainlab Elements- eller iPlan-menuen.
Alle applikationer har et indstillet dvaletimeout. Alle applikationer afsluttes, når den indstillede
dvaletid er gået, hvor sessionen var i en afbrudt tilstand.
BEMÆRK: Tomgang er valgfri og konfigurerbar. Kontakt Brainlab-support for nærmere
oplysninger.

Sådan optimeres intranet eller internetregisterindstillinger
Installér den tilsvarende mappefil for at optimere dine indstillinger for intranet eller internetbrug.
Dette øger præstationshastigheden ved at begrænse antallet af tilgængelige farver og bruge
standard-opdateringsintervallet for musebevægelser.
Trin
1.
Vælg Client Check.
Client Check åbner.
2.

Under Resources vælges og installeres den relevante mappefil:
• Optimized Settings for fast network connections (intranet)
• Optimized Settings for slow network connections (internet)

Sikkerhedsadvarsel for indstillinger i registreringsdatabasen

Figur 15
Indstillingerne i registreringsdatabasen er ikke sikkerhedskritiske, idet de kun har til formål at
justere responstiden på musens bevægelser samt tilgængeligheden af farver.
BEMÆRK: Advarsler for mappeindstilling er browserspecifikke. Brugeroplevelsen kan variere fra
det, der vises her.
Trin
Vælg Save File (Gem fil) for at installere mappefilen.
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3.6

Sessionsdeling

Brug af sessionsdeling
Med Session Sharing, kan to Origin Server-brugere dele en session, hvilket gør det muligt at
samarbejde om en behandlingsplan. Begge brugere har ubegrænset adgang til alle
softwarefunktioner.
BEMÆRK: Før en session deles, skal du overveje, om begge brugere har adgang til softwarens
fulde funktionalitet under Session Sharing.

Deling af en session

Figur 16

Trin
1.
Vælg Session Sharing på Origin Server-hjemmesiden.
Dialogboksen Session Sharing åbner.
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2.

Vælg en session, og vælg så Join Session.
Sessionsejeren modtager en anmodning om fjernstyring.

3.

For at acceptere sessionsdeling skal sessions ejer vælge Yes (ja).
Sessionen åbnes. Begge brugere kan bruge applikationen på samme tid og se alle de
trin, den anden bruger udfører.
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BEMÆRK: Gæstebrugeren har fuld interaktiv adgang til softwaren på målsystemet, mens
sessionen er aktiv.

Sådan forlades en session
Trin
For at forlade en delt session vælger man afbryd-knappen nederst til højre
på skærmen.
Applikationen lukker ikke; du er kun gået ud af den delte session.
BEMÆRK: Afbrydelse afbryder ikke planlægningen eller visningen af sessionen, kun delingen.
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3.7

Fejlfinding

Fejlfinding i Origin Server
De følgende er typiske problemer, som brugere oplever med Origin Server, og hvordan man kan
løse dem.

Uautoriseret bruger

Figur 17
Hvis denne advarsel vises, er dine brugeroplysninger ikke godkendt til at tilgå platformen.
Bed din it-administrator om at tilføje dig til Active Directory-gruppen eller Origin Serversystemdatabasen.

Sådan konfigureres Firefox til enkeltlogon
Trin
1.

I Firefox gå ind i about:config. Når advarslen vises, vælges knappen for at acceptere.
2.

Indtast network i søgeboksen.
Indstil værdien example.net i:
• .negotiate-auth.delegation-uris
• .negotiate-auth.trusted-uris
• .automatic-ntlm.trusted-uris
Nu er alle servere i *.example.net aktiverede for Windows Integrated Authentication
(Windows-integreret godkendelse).
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Alle sessioner i brug

Figur 18
Hvis denne advarsel vises, er alle samtidige sessioner i brug. Dette betyder, at du skal vente,
indtil en bruger lukker en session. Du kan også kontakte Brainlab om opgradering af mængden af
samtidige sessioner.

Krav ikke opfyldt

Figur 19
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Hvis denne skærm vises, angiver den, at din computer ikke opfylder minimumskravene.
Vælg Show the Client Check for at vise, hvilke krav der ikke bliver opfyldt.

Certifikatadvarsel

Figur 20
Når du tilgår Origin Server-URL-adressen, kan du modtage en sikkerhedscertifikatadvarsel. Det
indikerer, at du benytter et certifikat, der ikke er tillid til.
Valgmuligheder
For at fortsætte skal du vælge Continue to this website (not recommended) (Fortsæt til denne hjemmeside (ikke anbefalet)). Origin Server åbner.
Alternativt installeres et lokalt rodcertifikat på maskinen:
• Download certifikatet
• Dobbeltklik på certifikatet for at installere det

Sådan løses problemet med en sort skærm på Apple Mac/iPad
Hvis man kun ser en sort/grå skærm, når man logger ind med MacOS eller iOS, er hospitalets
selvsignerede certifikat ikke installeret korrekt.
Trin
1.

Log ind på enheden som administrator.

2.

Download de rodcertifikater, der er tillid til.
Alternativt kan certifikaterne sendes via e-mail eller ved at anvende et lager i skyen.

3.

Vælg den downloadede fil, og installér den.

4.

Bekræft advarselsmeddelelsen, og vælg Install Now (Installér nu).

5.

Vælg Done (Udført) for at forlade skærmen Profile Installed (Profil installeret).

6.

SSL-tillid for certifikatet aktiveres ved at gå til: Settings (Indstillinger) > General (Generelt)
> About (Om) > Certificate Trust Settings (Indstillinger for tillid). Aktivér Full Trust for Installed Root Certificates (Fuld tillid til installerede rodcertifikater).

Relaterede links
7.5 Tillid til certifikatet på Klienter på side 69
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4

YDERLIGERE
FUNKTIONALITET

4.1

Brug med tablet-pc’er

Brug af Origin Server med tablets
Origin Server muliggør tablet-forbindelse baseret på HTML5-standard. Den webbrowser, der
anvendes på tablet-pc’en, skal leve op til denne standard for at kunne oprette forbindelse.
Du skal tilslutte dig Origin Server vha. en web-browser på din tablet.
BEMÆRK: Brugen af tablet bør udelukkende være til informationsrelaterede formål og ikke til
diagnostiske planlægningsformål.

Kompatibilitet
Origin Server er kompatibel med:
• Browsere, der er kompatible med HTML5
• iPad iOS 7.0 og nyere
BEMÆRK: Det anbefales at bruge Safari på iPad for funktionen fuldskærm.
BEMÆRK: Der kan blive markedsført andre kompatible versioner efter udgivelsen af denne
vejledning. Kontakt Brainlab-support vedr. spørgsmål om kompatibiliteten.

Tabletanbefalinger
Når du bruger Origin Server på en tablet, anbefales det at:
• Brug en browser med fuld skærm
• Se producentens brugervejledning

Berøringskontrolknapper på iPad’en
Brainlab Elements, der kører på iPad, understøtter ikke flerfingrede gestus. Hvis du ønsker at
zoome ind på billederne, skal du derfor benytte zoom-knappen og så flytte fingeren op eller ned.
Du skal berøre skærmen i omkring 1-2 sekunder, før berøringerne overføres til applikationen (dvs.
vælg scrolling, berør skærmen i omkring 1-2 sekunder, scroll så).
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Brug med tablet-pc’er

Sådan oprettes en genvej på iPad

②

③

④

①

Figur 21
For optimeret visning anbefaler Brainlab at vise Origin Server i fuld skærm-tilstand.
Tilføj serverens URL-adresse til Startskærm for at sikre at Origin Server åbner hver gang i fuld
skærm.
Trin
1.

Åbn Safari, og indtast serverens URL-adresse.

2.

Log ud for at vise LOGIN-siden.

3.
Vælg ② for at åbne dialogboksen.

4.

Vælg Add to Home Screen (Tilføj til startskærm) ①.
Dialogboksen Add to Home (Tilføj til startskærm) åbner.

5.

Vælg Add (Tilføj) ③ i dialogboksen.
Et ikon bliver føjet til din Startskærm ④.

Sådan starter du Origin Server fra Startskærmen
Trin

Start Origin Server ved at vælge det ikon, du oprettede, fra Startskærm.
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Sådan starter du iPlan
Det anbefales at bruge en browser med fuld skærm, når du viser Origin Server.

①
Figur 22

Trin
Skift mellem fuld og standard skærm ved at bruge ikonerne på skærmen ①.
BEMÆRK: Den præcise visningsfunktionalitet er afhængig af browseren, og den valgte
applikation passer muligvis ikke altid nøjagtigt til skærmens størrelse.
BEMÆRK: Navigér ikke bagud og fremad i browseren under planlægning af kirurgi.
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Brug med tablet-pc’er

Tastaturadgang

Figur 23

Trin
Touch-tastaturet åbnes ved at trykke med tre fingre på touchskærmens nederste del.

Sådan starter du Brainlab Elements på en iPad

①

②
Figur 24

Trin
1.
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Vælg Brainlab Elements til at begynde med.
Softwaren åbner automatisk.
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Trin
2.

Velkomstskærmen er større end iPadens fysiske skærm ①. Efter et Brainlab Element er
startet bruges knib-for-at-zoome til at zoome ud på applikationens visning, så den tilpasses iPad’en ②.
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4.2

Overførsel og eksport af data

Dataoverførsel
Brug iPlan eller Brainlab Elements for at importere data fra DICOM-format.
Definér så mange lagringsarkiver som nødvendigt, og tilknyt dem til forskellige lagringssteder i
patientmappen.
BEMÆRK: Kun brugere med administrative rettigheder kan modificere PatXfer-arkiver. Ændringer
foretaget i PatXfer-indstillinger af almindelige brugere gemmes ikke efter logout.

Dataeksport
Brugere kan definere eksportplaceringen og dernæst eksportere behandlingsplanen til et
opbevaringsmedie (dvs. USB-stik) eller til harddisken på klientcomputeren vha. iPlan eller
Brainlab Elements.
• Mindst en eksportplacering skal defineres for målplatformen (f. eks. Curve, Kick, Buzz).
• Med en HTML5-forbindelse er det ikke muligt at eksportere behandlingsplaner til et USBflashdrev på klientenheden. Bekræft din nuværende tilstand i Client Check. Du kan kun bruge
USB-stik, når du bruger en RDP-fil eller ActiveX-tilstand.
• Når der eksporteres til en klientcomputer, skal du sørge for, at afkrydsningsfelterne i pop opvinduet i Remote Desktop Connection (forbindelse til fjernskrivebord) er valgt, hvis du ønsker
at zoome ind på billederne, som kommer frem ved åbning af en applikation.
BEMÆRK: I løbet af en HTML5-RDP-forbindelse er eksport kun muligt til en netværksmappe/drev,
som er konfigureret på serveren. Drev på klienten (harddisk, USB, netværksdrev) er ikke
tilgængelige via HTML5. Dette er kun muligt i RDP- eller ActiveX-tilstand. Bekræft hvilken tilstand
der er aktiv i Client Check.

USB-flashdrev
USB-flashdrev forbundet med klienten er kun tilgængelige fra serveren, når de er indsat før
fjernforbindelse oprettes til serveren.

Eksport af en plan
Trin
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1.

Forbind opbevaringsmediet til klientcomputeren.

2.

Åbn iPlan eller det krævede Brainlab Element fra startskærmen.

3.

Udfør den krævede opgave.

4.

Vælg Save and Export i iPlan Navigator i planlægningssoftwaren.

5.

Vælg din Export Location fra listen i Export-dialogboksen.
BEMÆRK: Hvis din computers eksportsteder ikke er anført på listen, skal du kontakte
serveradministratoren for at få din computer konfigureret til eksport af behandlingsplaner.

6.

Når eksport er udført, fjernes storage-mediet fra klientcomputeren vha. Windows-funktionen Safely Remove Hardware (Sikker fjernelse af hardware).
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5

ADMINISTRATION AF
ORIGIN SERVER

5.1

Serverskrivebord

Funktioner og adgang
Med funktionen Server Desktop kan en administrator få adgang til serverskrivebordet på afstand
med fuld funktionalitet.
BEMÆRK: Administratoropgaver kan ikke udføres fra iOS- eller Mac-enheder.

Krypteret adgang
Origin Server understøtter kommunikation over HTTPS. Det muliggør høje sikkerhedsstandarder
og dermed en nemmere firewallkonfiguration (normalt ikke nødvendigt), når der oprettes
forbindelse via internettet.
Hvis klientcomputeren anvender personlig firewallsoftware, skal Origin Server-forbindelsen
(f.eks. servernavn eller IP-adresse) tilføjes listen over tilladte forbindelser.

Adgang til Serverskrivebord
Trin
1.

Åbn Session Manager.

2.

Vælg serveren ved at trykke på servernavnet.
Fjernserverens skrivebord åbnes på skærmen.
BEMÆRK: Hvis relevant: Vælg den krævede server fra listen, som kommer frem.
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Brugeradministration

5.2

Brugeradministration

Dialogen Computer Management (Computeradministration)

Figur 25
Du kan tilføje eller fjerne brugere, som har lov til at anvende bestemte Origin Server-funktioner
via dialogboksen Computer Management (Computeradministration).

Tilføjelse af en lokal bruger
Trin
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1.

Vælg Server Desktop.

2.

Åbn dialogboksen Computer Management (Computeradministration):
• Vælg Control panel (kontrolpanel) i startmenuen
• Vælg Administrative tools (Administrative værktøjer)
• Vælg Computer Management (computeradministration)

3.

I det venstre panel udvides afsnittet Local Users and Groups (Lokale brugere og grupper). Tryk på Users (Brugere).
BEMÆRK: Hvis du arbejder med en server i et Windows-domæne, skal du gå til trin 7.

4.

Vælg Action (Handling) i den øverste menu og så New user (Ny bruger).

5.

Indtast brugernavn, en beskrivelse og adgangskode.

6.

I det venstre panel udvides afsnittet Users and Groups (Brugere og grupper). Vælg
Groups (Grupper).

7.

Dobbeltklik på gruppen, som du ønsker at tilføje en bruger til, i det højre panel.
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Trin
Vælg for eksempel:
• BL_OriginAdministrators
• BL_OriginUsers
• Remote Desktop Users (Fjernskrivebordsbrugere)
• BL_All
BEMÆRK: Alle brugere bør ikke have administrationsrettigheder. Normale brugere bør
have adgang til iPlan-applikationer og kun skriveadgang til patientmapper.
8.

Vælg Add (Tilføj), og indsæt alle brugere, som skal have tilsvarende grupperettigheder.

9.

Vælg OK for at bekræfte.
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Domænegrupper

5.3

Domænegrupper

Domænegrupper
Hvis Origin Server er integreret i et Windows-domæne, skal brugere administreres i Active
Directory.
I et typisk integrationsscenarie med Origin Server mappes de følgende domænegrupper i de
lokale Origin Server-grupper:
Lokal gruppe

Tilsvarende domænegruppe

BL_OriginAdministrators

Hospitalets Origin-administrationsgruppe

BL_OriginUsers

Hospitalets Origin-brugergruppe

Remote Desktop Users
(Fjernskrivebordsbrugere)

Alle Origin Server-domænegrupper er mappet til den lokale Remote Desktop Users-gruppe (fjernskrivebordsbrugere)

Tildeling af rettigheder til en domænebruger
Trin
1.

Åbn Active Directory Users and Computers (Active Directory-brugere og -computere)
(f.eks. på domænecontroller).

2.

Vælg Users (brugere), og højreklik på den bruger, som du ønsker at autorisere.

3.

Åbn User Properties (Brugeregenskaber), og vælg så fanen Member of (Medlem af).

4.

Vælg Add... (Tilføj...), og vælg så Origin Server-brugergrupper for hvilke brugeren skal
have tilsvarende grupperettigheder.

5.

Vælg OK for at bekræfte.

Sletning af en bruger
Trin
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1.

I det højre panel på dialogboksen Computer Management (Computeradministration)
dobbeltklikkes på den relevante gruppe.

2.

Vælg brugeren, og vælg Remove (Fjern).

3.

Vælg OK for at bekræfte.

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 Origin Server Ver. 3.1

ADMINISTRATION AF ORIGIN SERVER

5.4

Sessionsstyring

Brug af sessionsstyring

Figur 26
Session Manager viser en liste over alle brugere, som er logget på systemet i det pågældende
øjeblik. En administrator kan afslutte en af disse brugersessioner, hvis det er nødvendigt (f.eks.
hvis sessionen ikke svarer).

Belastningsfordeling
Når mere end én server er i brug, optimerer Origin Server automatisk præstationen via såkaldt
belastningsbalancering. Serverprioritet er defineret i Origin Server-indstillinger.
Vi anbefaler brug af identiske hardwarekonfigurationer på alle servere for at optimere
belastningsfordelingen.
Kontakt Brainlab-support vedr. finjustering af systemets ydelse.

Afslutning af en session
Trin
1.
Vælg ikonet Session Manager fra hjemmesiden.
Dialogboksen Session Manager åbner.
2.

Vælg den session, som du ønsker at lukke, og vælg Terminate.
Dialogboksen Session Manager lukker.

BEMÆRK: Terminate bør kun bruges i exceptionelle tilfælde (f.eks. når applikationen ikke svarer
og skal genstartes).
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Konfiguration af tilbagekaldelseskontroller

5.5

Konfiguration af tilbagekaldelseskontroller

Undgå forsinkelser, når der oprettes en forbindelse
Hvis en klient ikke er forbundet til internettet, og ingen tilbagekaldelsesserver er konfigureret af
hospitalets IT, kan du opleve forsinkelser ved tilslutning til Origin Server. Dette sker, fordi klienten
forsøger at bekræfte SSL-certifikatet for udstederen og tilbagekaldelseslisten.
Tilbagekaldelseskontrollen mislykkes og får en timeout, hvis der ikke er forbindelse til internettet,
hvilket medfører en forsinkelse på ca. 15-20 sekunder.
For at undgå denne forsinkelse kan tilbagekaldelseskontrollen deaktiveres på klienten.

Deaktivering af tilbagekaldelseskontroller

①

Figur 27
Windows har en lokal gruppepolitik for deaktivering af tilbagekaldelseskontroller.
Trin
1.

I Windows Start-menuen vælges Run (Kør), og man indtaster gpedit.msc.
Dialogboksen Group Policy (Gruppepolitik) åbner.
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2.

Under Local Computer Policy (Lokal computerpolitik) vælges Windows Settings (Windows-indstillinger), og dernæst Security Settings (Sikkerhedsindstillinger).

3.

Vælg Public Key Policies (Politikker for offentlige nøgler), og åbn dernæst Certificate
Path Validation (Validering af certifikatsti).
Dialogboksen Certificate Path Validation Settings Properties (Validering af certifikatsti
egenskaber) åbner.

4.

I fanen Network Retrieval (Netværkshentning) deaktiveres Automatically update certificates in the Microsoft Root Certificate Program (Opdater automatisk certifikater i Microsoft Root Certificate Program)-afkrydsningsfeltet ①.

5.

Vælg OK.
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5.6

Konfiguration af browser

Kendte forbindelser

Figur 28
Alle webbrowsere verificerer deres sikkerhedscertifikat, før der oprettes adgang til en fjernserver.
Når du ser denne meddelelse, kan det skyldes følgende årsager:
• Certifikatet er udløbet og skal fornys
• Du får adgang til serveren med det korte navn i stedet for at specificere FQDN som en URLadresse i din browser
• Certifikatet blev oprettet med en forældet hashing-algoritme (bør være mindst SHA-2), og dit
certifikat bør blive fornyet
• Du bruger et certifikat (dvs. selvsigneret eller selvoprettet certifikatmyndighed), som din klient
ikke har tillid til

Sådan tilføjes en sikkerhedsundtagelse til din browser
Hvis du ønsker at ignorere den sikre forbindelsesadvarsel og ønsker at fortsætte, kan du tilføje en
sikkerhedsundtagelse i din browser. Hvis den Active Connection Mode er RDP eller ActiveX, kan
du fortsætte ved at udføre følgende:
Trin
1.

Verificér, at fjernserveren er korrekt.

2.

Vælg I understand the Risks (Jeg forstår risikoen).

3.

Vælg Add Exception (Tilføj undtagelse).

4.

Tjek Permanently store this exception (Gem denne undtagelse permanent).

5.

Vælg Confirm Security Exception (Bekræft sikkerhedsundtagelse).

Hvis Active Connection Mode er HTML5, skal du tilføje to sikkerhedsundtagelser.
• Den første undtagelse er som beskrevet herover.
• Den anden undtagelse skal tilføjes til port 8080.
For at gøre dette skal man tilgå webstedet via følgende URL-adresse:
https://<servernavn>:8080
Sørg for at bekræfte sikkerhedsundtagelsen én gang.
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Efter at have accepteret ses en fejldialog, og du omdirigeres til portalen. Derfra kan du fortsætte
med at arbejde normalt.
BEMÆRK: Kontakt din netværksadministrator for at ændre certifikatkonfigurationen eller for
yderligere oplysninger.

Sådan oprettes en skrivebordsgenvej

①

②
③

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

④

iPlanRT

Figur 29
Du kan springe over applikationens startside og starte applikationer direkte fra skrivebordet på
serveren ved at oprette genveje.
Trin
1.

Højreklik med musen på skrivebordet og vælg New (Ny).
Den udvidede dialogboks åbner.

2.

Vælg Shortcut (Genvej) fra den udvidede dialogboks.
Dialogboksen Create Shortcut (Opret genvej) åbner.

3.

Tilføj/kopiér den fulde serverplacering.
(dvs. http://servernavn/Appportal/Login.aspx?apptype=iPlanRT)

4.

Vælg Next (Næste).
BEMÆRK: Navnet efter ”apptype=” skal være det samme som angivet i indstillingsfilen
settings.xml.
BEMÆRK: Den nøjagtige serversti eller -placering kan variere afhængigt af kravene. Hvis
du er tvivl, skal du kontakte din IT-afdeling.
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5.

Tilføj et navn til genvejen.
(f.eks. iPlanRT)
BEMÆRK: Navnet skal matche applikationsnavnet som bruges i settings.xml.

6.

Vælg Finish (Udfør).
Genvejen oprettes på skrivebordet.
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5.7

Eksportplaceringer

Definering af eksportbiblioteker
Eksportmapper kan deles igennem netværket, sådan at de er tilgængelige fra andre
arbejdsstationer eller planlægningsplatforme (f.eks. Buzz, Curve eller Kick).
Den følgende vejledning bruger eksportmappen som et eksempel på patientdata placeret på
Origin Server. Hvis der bruges en filserver eller hvis eksportbiblioteket er placeret et andet sted,
skal du tilpasse stien i overensstemmelse hermed.
Standard placeringen af patientdata er F:\PatientsData\.
Afhængigt af eksporttype er målmappen placeret under patientens datamappe (f. eks. F:
\PatientsData\Navigation).
For at eksportere vha. iPlan skal mindst én eksportplacering defineres for målplatformen (f. eks.
Curve). Dette kan gøres ved at starte iPlan og definere en ny eksportknude i
planlægningssoftwaren ved eksporttrinnet.
Opret en eksportmappe for hver destinationsplatform.
BEMÆRK: Hvis du arbejder i RDP via ActiveX eller med en RDP-fil, skal du indsætte storagemediet i klientcomputeren, før iPlan eller en Brainlab Elements-applikation åbnes.

Deling af eksportbiblioteker

SERVERNAME\Navigation

Figur 30

Trin
1.

Åbn mappeegenskaberne.

2.

Vælg Advanced Sharing (Avanceret deling).
Deling kan også udføres på det højere mappeniveau.
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Trin
3.

Indstil delingstilladelserne i den delte mappe.
Tildel en skrivebeskyttet tilladelse til mappen.
Tildel kun fuld kontrol-tilladelse til delemappen, hvis det er nødvendigt.

BEMÆRK: Generelt kan den delte mappe tilgås fra andre computere på netværket vha. UNCstien: \\<ServerNavn>\<DelNavn>.
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5.8

iHelp (support til fjernkunder)

Brug af iHelp
Såfremt det ønskes, kan Origin Server udstyres med fjernadgang til Brainlab-support. Du kan
aktivere denne fjernadgang ved at vælge Start iHelp i Windows Start-menuen.
BEMÆRK: Hvis du ønsker at bruge iHelp-funktionen, skal du kontakte Brainlab-support. iHelp
skal konfigureres individuelt til dit system.

Startmenu

Når iHelp først er blevet aktiveret, vises tilsvarende ikoner på
Windows Start-menuen ①.
Brainlab-support kan nu tilgå Origin Server på afstand (f.
eks. til at udføre diagnostik).
BEMÆRK: Fjernadgangen deaktiveres ved at trykke på Stop
iHelp i Windows Start-menuen.

①

iHelp’s funktionsmåde
iHelp-softwaren installeret på Origin Server, pinger iHelp-serveren på port 443 eller 17002.
Begge er udgående forbindelser, hvor port 17002 er den hurtigste. Med hvert ping forsøger Origin
Server at etablere en SSL-tunnel.
• For at få adgang til Origin Server tilslutter Brainlab-support til iHelp-serveren via en SSLtunnel.
• iHelp-serveren fletter de to tunneler, hvorved Brainlab-support får adgang til Origin Server.

Installationskrav
Du behøver ikke at ændre på dine firewall-indstillinger (medmindre du vil give Brainlab-support en
hurtigere forbindelse til din Origin Server).
• Forudsat at din firewall allerede tillader, at der etableres internetforbindelser inde fra dit
netværk, vil iHelp kunne levere fjernassistance.
• For at sikre at Brainlab-support har adgang, skal du starte iHelp på dit Origin Server.
• Der overføres ingen patientdata.
For mere information kontakt iHelp.support@brainlab.com.
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iHelp (support til fjernkunder)
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IHE-OPSÆTNING

6.1

Oprettelse af et IHE-link

Om IHE
IHE leverer en standard for deling af sundhedoplysninger. Et IHE-link kan bruges til at hente
patientdata.
Før et IHE-link sættes op, skal man læse IHE-standarden. http://www.ihe.net/uploadedFiles/
Documents/Radiology/IHE_RAD_Suppl_IID.pdf
BEMÆRK: Ved forbindelse til systemet igennem et IHE-link vises kun den valgte patient. Du kan
ikke søge efter andre patienter.

Linksyntaks
Et link er struktureret som følger:
https://<lokation>/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&AnyParameter=AnyValue& AnyParameter=AnyValue&…
Værdi

Bemærkninger

https://<lokation>

IHE-serveren til hvilken du ønsker at tilslutte

IHEInvokeImageDisplay

Følsom overfor små og store bogstaver

requestType

Følsom overfor små og store bogstaver. Mulige
værdier:
• PATIENT
• STUDY

AnyParameter=AnyValue

Parametrene, som er tilgængelige for hver type, er anført herunder

For eksempel:
https://thisnode.brainlab.com/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=PATIENT&patientID=033
Hvis en undersøgelse/en patient ikke findes eller ikke eksisterer i PACS, vises fejlen 404 Not
Found (404 Ikke fundet).

Flere parametre
Hvis du ønsker at søge efter flere værdier for et parameter (f.eks. flere StudyUID), kan du bruge
enten:
• En IHE-standardmetode ved at anvende et komma for at adskille søgeværdierne, eller
• Gentag parameter- og værdiparrene adskilt af et og-tegn &.
Det følgende eksempel viser, hvordan man bruger disse to forskellige 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,...

Parametre til anmodningstype = PATIENT
Denne tabel beskriver parametrene til PATIENT-anmodningstypen i IHE-linket understøttet af
Origin Server. Denne tabel er en delvis reference fra Tabel 4.106.4.1.2-1 i IHE-standarden.
Parameter

REQ

Beskrivelse

Bemærkninger

R

Identificerer emnet for de anmodede undersøgelser. Dens
værdi skal omfatte identificering af tildelingsmyndighed.

Skal formateres som HL7®
CX-datatype ifølge de angivne krav til Patient Identity
Feed-transaktionen (se ITI
TF-2a: 3.8.4.1.2.3).

patientName

O

Bidrager til at identifikation af
emnet for de undersøgelser,
der anmodes om, hvis patientID ikke genkendes.

Skal kodes i DICOM PN-formatet.

lowerDateTime

O

Bruges til at indsnævre den
tidligste dato/det tidligste tidspunkt for studiet.

Skal kodes i XML’s primitive
dateTime-format.

upperDateTime

O

Bruges til at indsnævre den
seneste dato/det tidligste tidspunkt for studiet.

Skal kodes i XML’s primitive
dateTime-format.

O

Antal nylige undersøgelser
som skal inkluderes i svaret.

Undladelse af dette parameter betyder, at serveren vil
beslutte, hvor mange eller
hvor få resultater, der skal
returneres.

O

Denne attribut identificerer en
eller flere modaliteter, som bliver anmodet, ved hjælp af
kommabegrænsede DICOMmodalitetsværdier.

Vælger et studie der indeholder en serie med en af de
specificerede modalitetsværdier.

PatientID

mostRecentResults

modalitiesInStudy

Parametre til anmodningstype = STUDY
Denne tabel beskriver parametrene til STUDY-anmodningstypen i IHE-linket understøttet af
Origin Server. Denne tabel er en delvis reference fra Tabel 4.106.4.1.2-2 i IHE-standarden.
Parameter

REQ

Beskrivelse

Bemærkninger

studyUID

C

Identificerer en eller flere DICOM-studier som bliver efterspurgt.

Skal indeholde en kommabegrænset liste over Study
Instance UID-værdier.

Identificerer en eller flere DICOM-studier som bliver efterspurgt.

Skal indeholde en kommabegrænset liste over nummerværdierne for adgange.
Kun nødvendig hvis studyUID ikke er tilstede. Ellers
ikke påkrævet.

accessionNumber

C

BEMÆRK: To yderligere parametre (diagnosticQuality, keyImagesOnly) understøttes af IHEstandarden men ikke af Origin Server.
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Parametre til anmodningstype = ViewerType
Det er muligt at definere en standardanvendelse, som startes med den specificerede patient.
Dette afhænger af de tilgængelige applikationer, som er installeret på serveren og den
kundespecifikke opsætning af integrationsscenariet.
Kontakt Brainlab-support for nærmere oplysninger.
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OPRETTELSE AF ET NYT
SSL-CERTIFIKAT

7.1

Om SSL-certifikater

Generelle oplysninger
Dette kapitel beskriver oprettelse og installation af et nyt SSL-certifikat til Origin Server.
Forskellige typer af certifikater kan installeres afhængigt af, hvordan serveren bruges. De
følgende tilgange er egnet til at oprette SSL-certifikat til Origin Server:
• Et officielt nøglecenter så som GlobalSign, Thawte, Comodo, EssentialSSL, Symantec,
DigiCert eller LetsEncrypt (muligvis gebyrbaseret)
• Et selvsigneret certifikat
• Dit eget SSL-nøglecenter

Brug af officiel Certification Authority (nøglecenter)
Brug af et officielt nøglecenter tilbyder den fordel, at konfigurationen kun er nødvendig på
serveren.
På klienterne er der automatisk tillid til de fleste officielle certifikater (opdateringer via
softwareopdateringer fra det pågældende operativsystem). Endvidere bør et officielt certifikat
foretrækkes pga. den bedre sikkerhed og højere pålidelighed, særligt hvis serveren er tilknyttet
offentligt tilgængelige netværk eller internettet.
Når der ansøges om et certifikat, anmoder nøglecenteret om bestemte trin for at bekræfte, at
personen, som anmoder om certifikatet, er berettiget til at bestille et certifikat til det pågældende
domæne.

Brug af selvsigneret certifikat
Mens et officielt underskrevet certifikat foretrækkes på grund af den højere sikkerhed og
pålidelighed, kan der være visse omstændigheder, som kræver, at der bruges et selvsigneret
certifikat. For eksempel kan et selvsigneret certifikat bruges, hvis serveren eller klientens PC ikke
har en internetforbindelse.
Dog tillader nogle enheder eller browsere såsom Apple iPad ikke en forbindelse til fjerne stationer
ved brug af selvsignerede SSL-certifikater. I dette tilfælde skal der bruges et certifikat fra dit eget
SSL-nøglecenter eller et officielt signeret SSL-certifikat.

Brug af dit eget SSL-nøglecenter (Certification Authority)
Selvadministrerede SSL-nøglecentre til intranetanvendelser eksisterer allerede for mange
netværk. Mange af disse nøglecentre er blevet oprettet på grundlag af Active Directory Certificate
Services (Certifikattjenester i Active Directory) eller OpenSSL.
Oprettelse af dit eget SSL-nøglecenter er omkostningsfri. Dog er indsatsen, tiden og den viden,
som er nødvendig for opsætningen i begyndelsen (for den første applikation) mere krævende end
ved et selvsigneret certifikat.
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Fordelen er, at rodcertifikatet på klienterne kun skal indtastes på den første intranetapplikation.
Hvert ekstra SSL-certifikat kræver ikke yderligere justering på klienterne, da rodcertifikatet
allerede har tillid hertil.
Både SSL-certifikatet og rodcertifikatet kan fordeles automatisk via Active Directory Services
(Active Directory-tjenester) (ved hjælp af Group Policies (Gruppepolitikker) eller scripts).

SSL-certifikaters gyldighed
SSL-certifikater har en begrænset gyldighedsperiode. Ansvaret for at overvåge udløbsdatoen
ligger hos Origin Server-administratoren.
Ved brug af officielle certifikater sender SSL-nøglecenteret normalt en påmindelse til en registreret
e-mailadresse tre måneder før, certifikatet udløber. Når selvsignerede certifikater eller dine egne
SSL-nøglecentre anvendes, bør en påmindelse om frist opsættes før udløbsdatoen.

Beslutningsmatrice til valg af et passende certifikat
Egenskaber/
Begrænsninger
Selvsigneret certifikat
Dit eget SSLnøglecenter

Officielt nøglecenter

Oprettelsesindsats

• Certifikatet skal konfigureres på klienterne Lav
• Passer ikke til iPad
Nøglecentret skal sættes op på klienterne
Høj
med det første certifikat
• Ved bestilling skal
bemyndigelsen bekræftes
• Internetforbindelse
påkrævet

Mellem

Fordelingsindsats

Omkostninger

Mellem

Ingen

Lav

Ingen

Lav (kun på
serveren)

Afhængigt af gyldighedsperiode
og leverandør
omkring 20-180 €
årligt

Kontakt Brainlab-support for yderligere oplysninger.
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7.2

Brug af officiel Certification Authority
(nøglecenter)

Generelle oplysninger
Et officielt nøglecenter tilvejebringe oprettelsen af og teksten på et certifikat. Afhængigt af
nøglecenteret og certifikationstypen skal forskellige arbejdstrin udføres.
Dette er den typiske proces fra valg frem til installation af certifikatet:
Nødvendige trin

Proces

Vælg certifikat

• Vælg et egnet certifikat (f.eks. standard, certifikater med jokertegn)
• Bestem hvordan bemyndigelsen skal bekræftes (dvs. domænebekræftelse, organisationsbekræftelse, udvidet bemyndigelse)
• Bestem gyldighedsperioden

Udfyld anmodning

• Udfyld Certificate Signing Requests (CSR) (anmodning om signering
af certifikat): Med denne digitale anmodning skal kundespecifikke attributter indstilles (f.eks. det fuldt kvalificerede servernavn i domænet,
et navn på en kontaktperson, e-mail-adresse)
• En CSR kan oprettes direkte på Origin Server så vel som direkte hos
nøglecentret (auto-CSR)

Bekræft bemyndigelse

• Afhængigt af leverandøren er der forskellige mekanismer tilgængelige
til at bekræfte, om ansøgeren er berettiget til at ansøge om et certifikat til dette domæne
• Med den mest almindelige tilgang sendes domænebekræftelsen med
en e-mail med et link til postmesteren for det respektive domæne

Betaling

Download certifikat

Installér certifikat

Forskellige udgifter kan forekomme afhængigt af den valgte leverandør,
tilgang og gyldighedsperiode
• Certifikatet skal downloades fra nøglecentret via en sikker internetforbindelse
• Normalt er certifikatet kodet med en adgangskode, som frit kan tildeles i certifikatapplikationen
Certificatet kan nu installeres på Origin Server

Gyldige/anbefalede certifikater til Origin Server
Alle certifikater af typen TLS/SSL er egnede. Disse certifikater anvendes generelt til at beskytte
webservere.
Origin Server understøtter også SSL-certifikater med jokertegn, som kan bruges til at beskytte
flere servere, underdomæner eller endda et helt domæne.
Generelt skal der kun bruges certifikater, som blev oprettet med SHA-2-mekanismer som
minimum, og som har en minimumsnøglelængde på 2.048 bit.

Yderligere oplysninger om oprettelse af og tekst på certifikater
Nøglecentres leverandører tilbyder yderligere tekniske oplysninger via deres websteder:
• 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

Brug af selvsigneret SSL-certifikat

Generelle oplysninger
Du kan oprette et selvsigneret SSL-certifikat, hvis du har administratorprivilegier.

Sådan oprettes et selvsigneret certifikat
Trin
1.

Log ind på Origin Server som lokal administrator.

2.

Start Windows PowerShell (højreklik på PowerShell-ikonet, og vælg Run as Administrator (Kør som administrator)).

3.

Udfør den følgende kommando for at oprette certifikatet:
New-SelfSignedCertificate -DnsName "despnode02.brainlab.net" CertStoreLocation "cert:\LocalMachine\My"
BEMÆRK: Skift parametret -DnsName til den FQDN, der svarer til Origin Server.
Denne kommando opretter et selvsigneret certifikat med hashing-algoritmen SHA-2.

PowerShell-eksempler til import og eksport af selvsignerede certifikater
Eksportcertifikat til 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
Importcertifikat fra en fil (f.eks. på en klient eller en anden 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

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 Origin Server Ver. 3.1

67

Aktivér et certifikat til RDP, TS Gateway og Ericom HTML5

7.4

Aktivér et certifikat til RDP, TS Gateway og
Ericom HTML5

Generelle oplysninger
Du skal have administratorprivilegier for at aktivere et certifikat. Metoden til at aktivere et certifikat
afhænger af din serverkonfiguration.

Sådan aktiveres et certifikat
Gør følgende for at aktivere et certifikat:
Trin
1.

Log ind på Origin Server som lokal administrator.

2.

Med filens browser åbnes mappen:
%BRAINLAB_PATH%\OriginDeployment\.

3.

Start PowerShell-scriptet i denne mappe
ChangeOriginServerCertificate.ps1
ved at højreklikke på musen og vælge Run PowerShell (Kør PowerShell).
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4.

I den åbnede Windows PowerShell vælges det certifikat fra listen, som du ønsker at aktivere for Origin Server.

5.

Indtast det tilsvarende nummer på certifikatet Enter selection (Indtast valg).

6.

Scriptet konfigurerer og aktiverer det valgte certifikat til Origin Server.
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7.5

Tillid til certifikatet på Klienter

Manuel installering eller automatisk distribution af selvsignerede SSL-certifikater
Manuel installation af et selvsigneret certifikat kræver, at du logger ind på en klient-PC med dine
brugeroplysninger.
• Hvis en PC anvendes af flere brugere, skal trinnene gentages for hver bruger (valgmulighed 1).
• Når mange delte klient-PC’er bruges, anbefales en automatisk distribution per Active
Directory policy (Active Directory-politik) (valgmulighed 2).

Relaterede links
3.7.1 Sådan løses problemet med en sort skærm på Apple Mac/iPad på side 40

Sådan installeres et selvsignerede certifikater
Trin
1.

Åbn webbrowseren (f.eks. i Internet Explorer), og indtast URL-adressen til din Origin Server.
Sikkerhedscertifikatadvarslen vises.

2.

Vælg Continue to this website (not recommended) (Fortsæt til dette websted (anbefales ikke)).
Origin Server-loginsiden vises.

3.

Vælg Certificate error (Certifikatfejl) i browserens adresselinje.
Dialogboksen Untrusted Certificate (Certifikat, der ikke er tillid til) vises.

4.

Vælg View certificates (Vis certifikater).
Dialogboksen Certificate (Certificate) vises.

5.

Vælg Install Certificate… (Installer certifikat…).
Certificate Import Wizard (Guiden Certifikatimport) starter.
Følg trinnene for at downloade certifikatet, og vælg så Finish (Afslut).

6.

En Security Warning (Sikkerhedsadvarsel) vises.
Bekræft sikkerhedsundtagelsen ved at vælge Yes (Ja).

7.

En meddelelse vises, når importen er fuldført. Vælg OK.

8.

Luk browseren, og åbn den så igen.
Sikkerhedsadvarslen kommer ikke længere til syne, og et symbol for en lukket lås bør blive vist. Hvis du vælger låsen, vises certifikatstatus som OK.

Automatisk distribution iht. Active Directory Policy (Active Directory-politikken)
Før du kan distribuere det selvsignerede certifikat til alle klienter via en domænegruppepolitik, skal
certifikatet downloades fra serveren. Til dette formål skal du logge ind på en klient, der er
forbundet med Origin Server, og foretage følgende trin.
Trin
1.

Åbn webbrowseren (f.eks. i Internet Explorer), og indtast URL-adressen til din Origin Server.
Sikkerhedscertifikatadvarslen vises.

2.

Vælg Continue to this website (not recommended) (Fortsæt til dette websted (anbefales ikke)).
Origin Server-loginsiden vises.
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Trin
Vælg Certificate error (Certifikatfejl) i browserens adresselinje.
3.

Dialogboksen Untrusted Certificate (Certifikat, der ikke er tillid til) vises.

4.

Vælg View certificates (Vis certifikater).
Dialogboksen Certificate (Certificate) vises.

5.

Vælg fanen Details (Detaljer), og vælg så Copy to File (Kopier til fil).
Certificate Import Wizard (Guiden Certifikatimport) starter.
Følg trinnene for at downloade certifikatet, og vælg så Finish (Afslut).

6.

En meddelelse vises, når importen er fuldført. Vælg OK.

7.

Luk dialogboksen Certificate (Certifikat) ved at vælge OK.
Det eksporterede certifikat vises på skrivebordet.

Fordel certifikatet
Når du har eksporteret certifikatet, skal du kopiere det.
Valgmuligheder

Opret forbindelse til domænecontrolleren, og
åbn Group Policy Editor (Editor til lokal gruppepolitik)

Importér certifikatet til:
Computer Configuration (Computerkonfiguration) > Policies (Politikker) > Windows Settings
(Windows-indstillinger) > Security Settings (Sikkerhedsindstillinger) > Public Key Policies (Politikker for offentlige nøgler) > Trusted Root Authorities (Rodnøglecentre, der er tillid til)

Tilmeld dig hos domænekontrolenheden

Log ind med tilstrækkelige privilegier, og arbejd
med Group Policy Management (administration
af gruppepolitik)

BEMÆRK: Ved brug af standardindstillingen Authenticated Users (Godkendte brugere)
anvendes politikken på alle PC’er i domænet.

Sådan testes en nyligt oprettet eller konfigureret GPO

Figur 33
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Ændringer foretaget på et Group Policy Object (gruppepolitikobjekt) foregår på en Windowsdomænekontrolenhed. Ændringen gentages i Active Directory inden for 120 minutter efter
udrulning.
Hvis du ønsker at teste en nyligt eller konfigureret GPO fra klientens side straks efter oprettelsen,
bruges kommandoen gpupdate /force. Dette vil straks udløse opdateringsprocessen.
Trin
Log ind på en klient og opdatér politikken med kommandolinjen:
gpupdate /force
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7.6

Sikker adgang til Origin Servers webportal

Generelle oplysninger
For en mere sikker forbindelse til Origin Server benyttes kodet hypertext-overførselsprotokol
(https).
Efter at have ændret certifikatet skal Origin Server-portalen altid kaldes for det FQDN, for hvilket
det nye certifikat blev oprettet.
Som eksempel: https://<servernavn>
Dette betyder, at alle links skal opdateres til den nye URL-adresse.

Sådan omdirigeres nye URL-adresser til tidligere adresse/kort navn på serveren (valgfrit)
Dette afsnit beskriver trinnene til at etablere en omdirigering til Origin Server-URL-adressen fra
URL-adressen, som nu inkluderer FQDN (f.eks. originserver.<servernavn>) til en tidligere
adresse så som originserver.
Trin
1.

Log ind på Origin Server-serveren med RDP som en bruger med lokale administratorprivilegier.

2.

Start IIS Manager.

3.

Udvid emnet, som tilhører din server (FQDN). Højreklik på Sites (Websteder), og vælg
Add Website… (Tilføj websted...).

4.

I dialogboksen Add Website (Tilføj websted...):
• Indstil Site name/former address (Webstedets navn/tidligere adresse) (f.eks.
originserver)
• Indstil Physical path (Fysisk sti) (f.eks. opret mappe med Create Folder (Opret mappe), eller opret en tom mappe på din Brainlab-sti)
• Indstil hostnavnet (f.eks. origin)

5.

Bekræft med OK.

6.

I IIS Manager skal man højreklikke på den nyligt oprettede hjemmeside (f.eks. origin).
• Vælg Edit Bindings… (Redigér bindinger...)
• Klik på Add (Add) for at oprette en https-binding for origin
• Skift typen til https, og vælg det nyligt oprettede SSL-certifikat

72

7.

Bekræft med OK.

8.

Vælg origin igen, og opret en HTTP Redirect (HTTP omdirigering) i IIS Manager.

9.

Konfigurér HTTP Redirect (HTTP omdirigering).
Aktivér afkrydsningsfeltet for Redirect requests to this destination (Omdirigér anmodninger til denne destination), og indtast en destination i tekstfeltet.
Destinationen afhænger af serverens FQDN:
• origin er det korte servernavn, <ditdomænenavn> er det eksemplariske domænenavn
• $S$Q gør sådan, at parametre (f.eks. QuickStartApp) kan bevares under omdirigeringen

10.

Øverst i højre kolonne vælges Apply (Anvend).

11.

Test konfigurationen med følgende:
http://origin -> https://origin.<ditdomænenavn>
https://origin -> https://origin.<ditdomænenavn>
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8.1

Oplysninger om fejlfinding

Tiltænkt målgruppe
Informationen præsenteret i fejlfinding-afsnittet er rettet mod serveradministratorer, til at hjælpe
med regelmæssigt stillede spørgsmål, som du møder, når du anvender Origin Server.

Ofte stillede spørgsmål om adgang til Origin Server
Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Forslag

Efter at have indtastet Origin
Server-URL-adressen URL
indlæses siden ikke.

URL-adressen skal håndteres af en DNS eller indtastes i den
lokale værtsfil på computeren. Ping servernavnet, og kontrollér,
at navnet kan tilbageføres til en IP-adresse.
Der skal være en netværksforbindelse mellem klienten og serveren. Serveren skal reagere på et ping på serverens IPadresse. I nogle netværk er ICMP-funktionen deaktiveret, så et
ping ikke videresendes.
Der må ikke være nogen firewall, der blokerer port 443. Kontrollér, at du kan oprette forbindelse til port 443 via telnet.

Under oprettelse af en SSL-forbindelse kontrolleres tilbagekalDen første forbindelse til Origin delsen af alle certifikater, som omfatter rootfiler.
Server tager lang tid (15-20 seHvis klienten ikke har nogen internetforbindelse, mislykkes tilkunder). Der vises ikke nogen
bagekaldelseskontrollen efter en timeout. For at undgå denne
fejl eller advarseler.
forsinkelse skal tilbagekaldelseskontroller deaktiveres.

Ved åbning af Origin Serverportalen ser jeg en advarsel
om, at certifikatet er ugyldigt.
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Klik i din webbrowser på hængelåssymbolet for at få vist, hvorfor certifikatet er ugyldigt. Mulige årsager:
• Navnet på certifikatet stemmer ikke overens med webserverens navn. Enten ændres det håndterede navn i DNS- eller
hostfilen, eller certifikatet ændres på Origin Server (kontakt
Brainlab-support).
• Der mangler noget på listen over Certification Authorities
(Nøglecentre). Opret internetforbindelse på klienten, så listen
over Certification Authorities (Nøglecentre) kan blive opdateret.
• Certifikatet er udløbet og skal fornyes. Kontakt Brainlab-support for fornyelse af certifikatet.
Download og installer certifikatfilen for at fjerne denne advarsel.
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Log på Origin Server
Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Forslag

Jeg ser Login-siden, men jeg
kan ikke logge ind.

Du skal indtaste en gyldig domænebruger eller en gyldig lokal
bruger i User name-feltet. Hvis du ikke kan logge på med navnet på en domænebruger, så prøv at logge på din Windows-klient. Der må ikke være nogen advarsel om, at adgangskoden
er udløbet.
Hvis du ikke kan logge på din lokale computer, skal du kontakte din IT-administrator for at få nulstillet dine legitimationsoplysninger.

Din konto er ikke blevet godkendt til brug af Origin Server. Din
Jeg kan ikke se nogen applika- konto skal føjes til gruppen OriginUsers.
tionsknapper, når jeg har logget
Hvis dette problem gælder for alle brugere, er User Managepå.
ment (Brugeradministration) ikke ordentligt konfigureret.

Når jeg har logget på, får jeg
vist en advarsel om, at skærmens opløsning er for lav.
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Der er et minimumskrav til skærmopløsning for hver konfigureret applikation.
Sessionen starter også, hvis opløsningen er for lav, men du vil
kunne se rullepaneler i siden af skærmen med applikationen.
Visningen af medicinske billeddata er ikke ændret eller forvrænget.
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8.2

Ofte stillede spørgsmål om Origin Serverapplikationer

Ofte stillede spørgsmål om applikationernes funktioner
Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Forslag
Applikationen starter ikke efter
klik på en applikationsknap.

Brugeren skal føjes til gruppen Remote Desktop Users (fjernskrivebordsbrugere). Dette kan enten gøres direkte eller via en
Active Directory-gruppe.

Det maksimale antal tilgængelige sessioner vist i portalen Origin Server er mindre end antallet af købte licenser.

I et miljø med belastningsfordeling kan det ske, at en af serverne er nede eller ikke er tilgængelig via netværket.
Tjek Origin Server-konfigurationsfilen for at se, om alle servere er nævnt, og om belastningsbalancering er aktiveret.

Client Check viser en fejl med
Remote Desktop Connection
(Forbindelse til Fjernskrivebord).

Denne fejl kan blive vist, hvis du bruger en anden browser end
Internet Explorer.
Bekræft din browser- og sikkerhedsindstillinger i henhold til
proceduren.

Applikationens ydelse
Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Forslag
Tjek i Origin Server-portalen, hvor mange sessioner der kører.
Hvis der kører for mange sessioner, kan det nedsætte servernes ydelse. Om nødvendigt kan administratorer bruge Session
Manager til at afslutte ubrugte sessioner, som ikke blev lukket
korrekt.

Den valgte applikation er langsom.

Tjek Connection Quality på Client Check-siden og bekræft,
at downloadhastighed og svartid er tilstrækkelige.
Hvis din forbindelse etableres over det lokale netværk/intranet,
og Client Check-resultaterne ikke er tilstrækkelige, skal du
kontakte din it-administrator for forbedring af netværksforbindelserne. Hvis Client Check-resultaterne er tilstrækkelige, kan
du øge applikationens præstation ved at aktivere intranettets
optimerede indstillinger.
Hvis forbindelsen oprettes over internettet, kan problemer med
ydelsen, der skyldes en langsom internetforbindelse, forbedres
ved at aktivere de internetoptimerede indstillinger. Derudover
kan reaktionstiden også forbedres ved at vælge den ”bredbåndsforbindelse” som mange internetudbydere tilbyder.

Hvis Origin Server viser en fejlmeddelelse, skal du læse den
viste meddelelse omhyggeligt for en forklaring. Mulige fejl:
• Licensfejl på grund af for mange åbne sessioner.
• Stier er ikke konfigureret i Origin Server-konfigurationsfilen.
Origin Server-sessionen kører, • Brugeren har ikke de nødvendige adgangsrettigheder i applimen applikationen åbner ikke,
kationsmappen.
eller en fejl vises.
• I et miljø med belastningsfordeling: Identisk serverhardware
eller en identisk VM-konfiguration så vel som identiske Origin Server-softwareversioner skal installeres. Alle installerede applikationer skal være på den samme installationssti, og
konfigurationsfilerne skal være ens på begge servere.
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Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Forslag

Min applikation starter kun korrekt på en server.

Kontrollér, at applikationerne er installeret på samme vis på alle servere i gruppen. Applikationsmappen skal have de nødvendige adgangsrettigheder på alle servere.
Origin Server-konfigurationsfilen skal også være identisk på
alle servere.

Der vises en certifikatadvarsel
efter klik på en applikationsknap.

Læs oplysningerne i advarselsdialogen. Mulige årsager til advarslen:
• Navnet på certifikatet er ikke det samme som webserverens
navn. Det konfigurerede servernavn i Origin Server-konfigurationsfilen skal være det samme som det ”almindelige navn”
i certifikatet. Kontakt Brainlab-support for at få ændret enten
servernavnet eller fællesnavnet. Klienten skal kunne håndtere ændrede servernavne via DNS eller en værtsfil.
• Der mangler noget på listen over Certification Authorities
(Nøglecentre). Opret internetforbindelse på klienten for at
opdatere listen over Certification Authorities (Nøglecentre).
• Certifikatet er udløbet og skal fornyes. Kontakt Brainlab-support for fornyelse af certifikatet.

Sessionsdeling og dataoverførsel
Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Forslag
Sørg for, at USB-nøglen er sat i, inden fjernsessionen startes.
BEMÆRK: Dette understøttes ikke, hvis du bruger HTML5-forbindelser.
Jeg vil eksportere data til eller
importere data fra mit lokale
drev eller min USB-nøgle, men
jeg kan ikke se de lokale drev.

Brugere kan tilgå fjernbare drev på klientdrevet under en RDPfjernforbindelse, men det fjernbare drev skal være forbundet,
før fjernforbindelsen startes.
I dialogboksen Remote Desktop Connection (Forbindelse til
Fjernskrivebord) skal du sørge for at have aktiveret afkrydsningsfeltet for at eksportere til lokale drev.
Kontrollér, om brugeren har adgangsrettighederne til at læse
og skrive på netværksdrevet.

Når jeg har startet en session,
kan jeg ikke oprette netværkdrev med patientdata.

Når du starter Del Session,
forbinder målet ikke automatisk.
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Forsøg at få adgang netværksdrevet via Universal Naming
Convention-stien (universel navngivningskonvention) (\
\<servernavn>\<DelNavn>).
Nogle gange er log på-scriptet, som mapper et netværksdrev til
et drevbogstav, for langsomt. Konfigurér drevtilknytningen i
Origin Server-konfigurationsfilen, så softwaren knytter til drevet, hver gang en session startes, i stedet for til log på-scriptet.
Mulige årsager:
• Domæneindstillingerne har overskrevet den lokale terminalservers konfigurationer.
• Målsessionens bruger har ikke accepteret anmodningen om
deling.
• I et miljø med belastningsfordeling: En firewall har blokeret
anmodningen om sessionsdeling på den anden server. Derpå afbrydes målsessionen.
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SSL-certificering, når du bruger forskellige webbrowsere
Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Forslag
Jeg får vist en sikkerhedscertifikatadvarsel, når jeg åbner en
session i Google Chrome.

Mulige løsninger:
• Bekræft browser/OS-kompatibilitet.
• Opret et selvsigneret certifikat baseret på lokale, interne indstillinger.

Firefox indeholder en separat certificeringsliste udenfor det
Jeg får vist en sikkerhedscertifiOS, som du bruger. Du skal tilføje domænet til listen manuelt.
katadvarsel, når jeg åbner en
Gør dette ved at bruge en FQDN
session i Firefox.
(<servernavn>.<domæne>.com).

SSL-certificering, når du bruger tablet-pc’er
Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Forslag
Mulige løsninger: Hvis Origin Server benytter et selvsigneret
certifikat, der det nødvendigt at sikre, at klientcomputeren kender nøglecenteret. Dette gøres ved at kontrollere i den lokale
Jeg får vist en sikkerhedscertifi- computers certifikatlager (Trusted Certification Authorities
katadvarsel, når jeg åbner en
(nøglecentre, der er tillid til)).
session i Google Chrome.
BEMÆRK: Selv ved brug af et gyldigt selvsigneret certifikat vil
Google Chrome altid vise en advarsel, hvis certifikatet ikke omfatter et servernavn, som er FQDN-kompatibelt.

Safari til Windows
Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Forslag
Denne konfiguration er ikke testet fuldt ud.
Browseren/OS-kompatibiliten
kunne ikke bekræftes i Safari til Brug Internet Explorer med Windows for at få den bedste bruWindows.
geroplevelse.

Udskrivning i HTML5
Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Forslag
Jeg kan ikke udskrive, når jeg
bruger en HTML5-forbindelse.

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 Origin Server Ver. 3.1

Du skal vælge Ericom AccessNow Printer (Ericom AccessNow-printer) fra listen over tilgængelige printere.
Hvis denne mulighed ikke er tilgængelig, skal du kontakte
Brainlab-support.
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