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YLEISIÄ TIETOJA

1.1

Yhteystiedot

Tuki
Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa tästä käyttöohjeesta tai sinulla on ohjelmiston käyttöä koskevia
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.
Alue

Puhelin- ja faksinumero

Sähköpostiosoite

Yhdysvallat, Kanada, Keski- ja
Etelä-Amerikka

Puhelin: +1 800 597 5911
Faksi: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasilia

Puhelin: (0800) 892 1217

brazil.support@brainlab.com

Iso-Britannia

Puhelin: +44 1223 755 333

Espanja

Puhelin: +34 900 649 115

Ranska ja ranskankieliset alueet

Puhelin: +33 800 676 030

Afrikka, Aasia, Australia, Eurooppa

Puhelin: +49 89 991568
1044
Faksi: +49 89 991568 811

Japani

Puhelin: +81 3 3769 6900
Faksi: +81 3 3769 6901

support@brainlab.com

Odotettu käyttöikä
Ohjelmistopäivitykset ja kenttätuki ovat saatavilla viiden vuoden ajan tuotteen huoltoa varten.

Palaute
Huolellisesta tarkistusprosessista huolimatta tässä käyttöohjeessa voi olla virheitä. Ota meihin
yhteyttä osoitteella user.guides@brainlab.com, jos sinulla on parannusehdotuksia.

Valmistaja
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Saksa

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.0 Origin Server Ver. 3.1

5

Juridiset tiedot

1.2

Juridiset tiedot

Tekijänoikeus
Tämä käyttöohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia omistusoikeudellisia tietoja. Tämän
käyttöohjeen mitään osaa ei saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa.

Brainlabin tavaramerkit
Seuraavat tuotemerkit ovat Brainlab AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Saksassa ja/tai
Yhdysvalloissa:
• Brainlab®
• iPlan®
• Brainlab Elements®

Muut kuin Brainlabin tavaramerkit
• Microsoft®, Windows®, Active Directory®, ActiveX® ja Internet Explorer® ovat Microsoft
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• Mozilla Firefox® on Mozilla Foundationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
• Apple™, iPad®, Mac® ja macOS® ovat Apple Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• Android™ on Google Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• iOS™ on Ciscon tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja
sitä käytetään lisenssillä.

Patenttitiedot
Tähän tuotteeseen saattaa liittyä yksi tai useampia patentteja tai vireillä olevia
patenttihakemuksia. Katso tarkemmat tiedot seuraavasta osoitteesta: www.brainlab.com/patent.

Integroidut muiden valmistajien ohjelmistot
Tämä ohjelmisto perustuu osittain seuraavaan työhön. Täydellinen lisenssi- ja
tekijänoikeusilmoitus on alla:
• Xerces C++ 3.1.1, kehittänyt Apache Software Foundation (http://xerces.apache.org/xercesc/)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)

DICOM-yhdenmukaisuus
DICOM-yhdenmukaisuuslausunnot ovat Brainlabin verkkosivuilla seuraavassa osoitteessa:
www.brainlab.com/dicom.

Myynti Yhdysvalloissa
Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän tuotteen tai määrätä sen myynnistä.
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1.3

Symbolit

Varoitukset
Varoitus
Varoitukset merkitään varoituskolmiolla. Varoitukset sisältävät turvallisuuteen liittyviä
tietoja, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman tai muun
laitteen väärästä käytöstä aiheutuvan vakavan seurauksen.

Huomautukset
Huomautukset merkitään pyöreällä huomautussymbolilla. Niihin sisältyy tärkeitä tietoja
laitteen virhetoiminnoista, laitteen toimintahäiriöistä sekä laitteelle tai muulle omaisuudelle
aiheutuvista vaurioista.

Huomautukset
HUOMAUTUS: huomautukset näkyvät kursivoituina ja sisältävät hyödyllisiä vinkkejä.
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1.4

Järjestelmän käyttö

Käytön indikaatiot
Käyttötarkoituksena on sekä HTML5- että WPF-elementtien tai vanhojen ohjelmistojen käyttö
yhdellä alustalla. Hoidon suunnitteluun, hoitoon ja diagnooseihin ei voi käyttää ainoastaan Origin
Server 3:a. Siksi Origin Server 3 julkaistaan ei-lääketieteellisenä tuotteena.

Kohderyhmä
Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu kirurgeille ja heidän henkilöstölleen Origin Server -ohjelmiston
käyttöä varten.

Oikeellisuuden tarkistaminen
Varoitus
Tarkista kaikkien järjestelmään syötettyjen tietojen ja kaikkien järjestelmän palauttamien
tietojen oikeellisuus ennen hoitotoimenpiteiden aloitusta.
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1.5

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja
ohjelmistojen kanssa

Yhteensopivat Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot
Järjestelmän kanssa voidaan asentaa ja käyttää vain Brainlabin määrittämiä Brainlabin
lääkinnällisiä ohjelmistoja. Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen ja pyydä lisätietoja versioiden
yhteensopivuudesta Brainlabin lääkinnällisten ohjelmistojen kanssa.

Muut kuin Brainlabin ohjelmistot
Origin Serverin vaatimukset ovat:
• Windows 7 tai uudempi tai uudemmat Microsoft-ympäristöt
• Internet Explorer -versio 11 tai uudempi
Origin Server on yhteensopiva Windows Server 2012 R2:n ja Windows Server 2016:n kanssa.
Lisätietoja yhteensopivista Service Packeista saat ottamalla yhteyden Brainlabin asiakastukeen.

Muut muiden kuin Brainlabin valmistamat ohjelmistot
Origin Server voi vaikuttaa seuraavassa mainittujen toiminnallisuuteen:
• Access gateway (Käytön yhdyskäytävä)
• Internet Information Service (IIS-palvelu)
• Node.js-sovellukset
• Remote Desktop Services (Etätyöpöytäpalvelut)
Jos et ole varma ohjelmistosi yhteensopivuudesta, ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.

Virus- ja haittaohjelmien tarkistus
Brainlab suosittelee järjestelmän suojaamista huippuluokan virustorjuntaohjelmistoilla.
Huomaa, että jotkut haittaohjelmien suojausohjelmat (esim. virustarkistus) voivat vaikuttaa
kielteisesti järjestelmän suorituskykyyn. Jos esimerkiksi reaaliaikaiset tarkistukset suoritetaan ja
jokaista tiedostojen käyttöä valvotaan, potilastietojen lataaminen ja tallentaminen saattaa olla
hidasta. Brainlab suosittelee reaaliaikaisen tarkistuksen poistaminen käytöstä ja virustarkistusten
suorittamista hoitotyön ulkopuolella.
Varoitus
Varmista, että virustentorjuntaohjelmisto ei muokkaa mitään Brainlab-hakemistoa,
erityisesti seuraavia:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab jne.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData jne.
Varoitus
Älä lataa tai asenna päivityksiä hoidon suunnittelun aikana.
Ota yhteyttä Brainlabin tukeen saadaksesi lisätietoja kaikista näistä kysymyksistä.

Microsoft-tietoturvapäivitykset Windows- ja ajuripäivityksille
Brainlab mahdollistaa vain suojauspäivitykset. Älä asenna Service Pack -paketteja ja valinnaisia
päivityksiä. Tarkista asetuksista, että päivitykset on ladattu ja asennettu oikein ja sopivassa
vaiheessa. Älä päivitä Brainlab-ajureita.
Katso Brainlab-verkkosivustolta lisätietoja asetuksista ja luettelo Microsoft-tietoturvapäivityksistä,
jotka Brainlab-tuki on estänyt.
Osoite: www.brainlab.com/updates
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Salasana: WindowsUpdates!89

Päivitykset
Varoitus
Käyttöjärjestelmän päivittäminen (Hotfix-korjaukset) tai kolmannen osapuolen
ohjelmistojen päivittäminen on tehtävä kliinisten tuntien ulkopuolella ja testiympäristössä,
jotta voit tarkistaa Brainlab-järjestelmän toiminnan. Brainlab valvoo julkaistuja Windowsin
Hotfix-korjauksia ja saa tietää, jos joistakin päivityksistä on odotettavissa ongelmia. Ota
yhteyttä Brainlabin tukeen, jos käyttöjärjestelmän korjaustiedostoihin liittyviä ongelmia
ilmenee.

Aiheeseen liittyviä linkkejä
2.2 Vähimmäisvaatimukset s. 14
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1.6

Koulutus ja dokumentaatio

Käyttöohjeiden lukeminen
Tässä oppaassa käsitellään monimutkaisia lääketieteellisiä ohjelmistoja ja lääkinnällisiä laitteita,
joita on käytettävä varoen.
Siksi on tärkeää, että kaikki järjestelmän, instrumenttien tai ohjelmiston käyttäjät:
• lukevat nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteiden käyttöä
• voivat tarkistaa tietoja näistä käyttöohjeista kaikkina ajankohtina.

Saatavilla olevat käyttöohjeet
HUOMAUTUS: saatavilla olevat käyttöohjeet vaihtelevat Brainlab-tuotteen mukaan. Jos sinulla on
kysyttävää saamistasi käyttöohjeista, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.
Käyttöohje

Sisältö

Ohjelmiston käyttöohjeet

• Yleiskuvaus hoidon suunnittelusta ja kuvaohjatusta navigoinnista
• Leikkaussalijärjestelmän asetusten kuvaus
• Yksityiskohtaiset ohjelmiston käyttöohjeet

Laitteiston käyttöoppaat

Sädehoitoa ja tyypillisesti suureksi monimutkaiseksi instrumentiksi
määritettyä kirurgialaitteistoa koskevat yksityiskohtaiset tiedot

Instrumenttien käyttöohjeet

Yksityiskohtaiset ohjeet instrumenttien käytöstä

Puhdistus-, desinfiointi- ja
sterilointiohjeet

Tietoa instrumenttien puhdistuksesta, desinfioinnista ja steriloinnista

Järjestelmän käyttöohje

Kattavat järjestelmän asetukset

Tekninen käyttöohje

Järjestelmän tekniset yksityiskohdat, mukaan lukien tekniset tiedot
ja yhteensopivuustiedot

Järjestelmän käyttöohje ja
tekninen käyttöohje

Yhdistää järjestelmän käyttöohjeen ja teknisen käyttöohjeen sisällön

Brainlabin koulutus
Ennen järjestelmän käyttöä Brainlab suosittelee, että kaikki käyttäjät osallistuvat Brainlabin
edustajan järjestämään koulutusohjelmaan. Tällä varmistetaan turvallinen ja asianmukainen
käyttö.

Vastuut
Varoitus
Tämä järjestelmä tarjoaa ainoastaan tukea kirurgille, eikä se korvaa kirurgin omaa
kokemusta ja/tai vastuuta käytön aikana. Käyttäjän on aina oltava mahdollista jatkaa ilman
järjestelmän tarjoamaa avustusta.
Vain asianmukaisen lääketieteellisen koulutuksen saanut henkilöstö saa käyttää
järjestelmäkomponentteja ja lisälaitteita.

Lyhenteet
Tässä osassa käytetään seuraavia lyhenteitä:
• DNS: Domain Name System (toimialueen nimijärjestelmä)
• ICMP: Internet Control Message Protocol
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• SSL: Secure Sockets Layer
• FQDN: Fully Qualified Domain Name (täydellinen toimialuenimi)
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2

KÄYTÖN ALOITTAMINEN

2.1

Origin Serverin käyttäminen

Käyttötiedot

Kuva 1
Origin Server tarjoaa pääsyn suunnitteluohjelmistoon verkkoselaimen kautta.
Vakiomuotoinen URL-osoite perustuu täydelliseen toimialuenimeen (FQDN):
https://<FQDNserver>.<hospitaldomain>
Käytettävä URL-osoite voi kuitenkin vaihdella asiakaskohtaisesti.
Origin Server mahdollistaa muiden Brainlabin tuotteiden yhdistämisen sairaalan PACSjärjestelmään. Näin PACS-järjestelmään on syötettävä vain yksi Brainlab-kohtainen DICOMsolmu, ja Brainlab-sovellusten yleinen query/retrieve -kokoonpano yksinkertaistuu. Vain
Brainlab-sovellukset voivat muodostaa yhteyden tähän palveluun.
Jos haluat rajoittaa Brainlabin sovellusten pääsyä sairaalan PACS-järjestelmään (esim.
syöttää kukin Brainlab-sovellus erillisenä DICOM-solmuna tai rajoittaa pääsyä tiettyihin
koneisiin), ota yhteyttä Brainlabin tukeen.

Asiakasmuunnelmat
Tämän käyttöoppaan näyttökuvissa ja toimintaohjeissa esitetyt tiedot saattavat poiketa omasta
käyttökokemuksestasi. Lukuisat erot ovat mahdollisia riippuen tilauksesta, Windows-versiosta,
selaintyypistä ja -versiosta, palvelimen määrityksistä jne.
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2.2

Vähimmäisvaatimukset

Asiakastietokoneen vaatimukset
Origin Server vaatii tietokoneen, jossa on internetyhteys ja hiiri. Asiakastietokoneen on myös
oltava seuraavien vähimmäisvaatimusten mukainen:
Vaatimus

Vähintään

Käyttöjärjestelmä

Windows 7 tai uudempi Microsoft-alusta

RDP

7.0 tai uudempi

Verkkoselain

Internet Explorerin versio 11.0 tai uudempi

Näyttö

Asiakasnäytön tarkkuus: 1 280 x 1 024
• Useimmissa selaimissa vierityspalkit näkyvät näytöllä, jos resoluutio on
matala
• Ohjelmisto tukee myös pystysuunnassa kohdistettua näyttöä, jonka vähimmäisresoluutio on leveyssuunnassa 1 024 pikseliä
• Suurin tuettu näyttöresoluutio (RDP 6.0:n määritysten mukaisesti) on
4 096 x 2 048
Suositeltu värisyvyys: 32 bittiä
Vähimmäisvärisyvyys: 24 bittiä
HUOMAUTUS: asiakastietokoneen näyttöä, jonka värisyvyys on alle 24
bittiä, voidaan tästä huolimatta käyttää. Käyttäjä näkee varoituksen, joka
koskee vähimmäisrajan alittavaa värisyvyyttä.

Prosessoritaajuus

1 GHz (jotta saadaan aikaan optimaalinen grafiikkasuorituskyky, suosittelemme yli 1 GHz:n taajuuksia)

Verkkoliitäntävaatimukset
Sovellusten käyttö Origin Server -etäistunnon kautta vaatii hyvää verkkoliitäntää, jotta saadaan
aikaan sovelluksen paras mahdollinen käytettävyys.
Vaatimukset määrittävät vain jatkoyhteyden, joka tarvitaan etäsovelluksen hyvää käytettävyyttä
varten. Ne eivät ota huomioon tiedonsiirtoa asiakastyöasemasta palvelinalustaan.
Käyttö

Vähimmäisarvo

Suositusarvo

Lähiverkko (LAN)

10 Mb/s LAN, alle 20 ms:n viive

100 Mb/s LAN, alle 20 ms:n viive

Internet

1,5 Mb/s (verkosta tilaajalle), alle 100 ms:n viive

4 Mb/s (verkosta tilaajalle), alle 50 ms:n
viive

Käyttöjärjestelmän ja päätepalvelun asiakasvaatimukset
Jos Internet Exploreria käytetään palvelinalustan käyttöön ja alustan etäsovellusten
käynnistämiseen, ActiveX-komponenttien on oltava käytössä. Jos tämä ei ole mahdollista,
asiakkaan Windows-työasema edellyttää käyttöoikeuksia seuraaviin sovelluksiin RDP:n kautta
Origin Server -portaalissa:
• Microsoft Terminal Service Advanced Client, versio 6.3 tai uudempi, sekä ActiveXkomponentin rekisteröinti asiakaskäyttöjärjestelmässä
• Windows 7, Windows 8/8.1 tai Windows 10
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2.3

Näytön tarkkuus ja värien määrä

Näytön oletusarvoinen tarkkuus
Kun käytössä on kaksi tai useampi Internet Exploreria käyttävä monitori (esim. kannettava
tietokone, johon on kytketty ulkoinen monitori), näytön tarkkuus määritetään ensisijaisen monitorin
mukaan. Vaikka selain olisi avattu toissijaiseen näyttöön, etäistunto muodostetaan ActiveX:llä
käyttäen ensisijaisen näytön tarkkuutta.
Jos käytössä on kokoonpano, jossa on kaksi näyttöä eri tarkkuuksilla, Chrome- tai Firefox-selainta
suositellaan, sillä tässä tapauksessa käytössä olevan näytön tarkkuus tunnistetaan ja otetaan
käyttöön.
HUOMAUTUS: varmista, että näytön tarkkuusasetuksena on 100 % (Windows: Control Panel
(Ohjauspaneeli) > All Control Panel Items (Kaikki Ohjauspaneelin kohteet) > Display (Näyttö))
asiakastietokoneella.

Pystykohdistetut monitorit
Tuetaan pystykohdistettuja monitoreita, joiden leveys on vähintään 1 024 pikseliä.

Alhainen värien määrä
Jos käytössä on monitori, jonka värien määrä on alle 24 bittiä, näkyviin ilmestyy varoitus, jonka
mukaan värien määrä on liian alhainen.
Voit avata sovelluksia, mutta suorituskyky saattaa heikentyä.

Näytön enimmäistarkkuus
Näytön tuettu enimmäistarkkuus on 4 096 x 2 160 pikseliä (4K).
Voit manuaalisesti määrittää näytön tarkkuuden syöteparametrina palvelinympäristön URLosoitteessa.

Vierityspalkkien poisto
Jos sovellus avautuu koko näytölle vierityspalkeilla, voit poistaa vierityspalkit syöttämällä
manuaalisesti pienemmän näyttötarkkuuden URL-osoitteessa.
Toimenpiteet
1.

Syötä näytön tarkkuus sisäänkirjautumisen URL-osoitteen loppuun ennen sisäänkirjautumista.
Esimerkiksi 1 280 x 1 024 pikselin monitorin käyttöä varten syötetään seuraava URLosoite:
https://<PalvelimenNimi>/login.aspx?
ScreenResX=1280&ScreenResY=1024
• ScreenResX= ilmoittaa näytön leveyden.
• ScreenResY= ilmoittaa näytön korkeuden.

2.

Kun olet syöttänyt URL-osoitteen, uudet tarkkuusarvot näkyvät kohdassa Client Check.
Jos vierityspalkkeja näkyy uusien tarkkuusarvojen syöttämisen jälkeen, yritä uudelleen
syöttämällä pienemmät arvot. Vaadittavat arvot saattavat vaihdella, sillä kaikki asiakasmääritykset ovat erilaisia.

HUOMAUTUS: tämä ei koske sovelluksia, joiden tarkkuuden vähimmäisvaatimus on
manuaalisesti määritettyä tarkkuusvaatimusta korkeampi (merkkinä siitä sovelluspainikkeessa
näkyy punainen tähti).
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2.4

Selain- ja suojausasetukset

Yleisiä tietoja
Oikeat verkkoselain- ja suojausasetukset on oltava määritettyinä, jotta voit käyttää Origin Server
-verkkosivua ja käynnistää Brainlab-sovelluksia.
Jos käytät Internet Exploreria RDP ActiveX -komponentti määritettynä, käyttäjät voivat käynnistää
palvelinsovelluksen etäältä valitsemalla vaaditun sovelluspainikkeen. Etäsovellus käynnistyy
välittömästi niillä käyttäjätunnuksilla, jotka tarvitaan palvelimelle kirjautumiseen.
HTML5-asiakasta ja RDP:tä ei käytetä niissä verkkoselaimissa, jotka eivät tue RDP ActiveX komponenttia. Käyttäjät voivat käynnistää palvelinsovelluksen etäältä valitsemalla
sovelluspainikkeen.
HUOMAUTUS: USB-muistikkuja ei tunnisteta käytettäessä HTML5-asiakkaan kanssa.
RDP:tä varten käyttäjän täytyy kirjoittaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa kirjautuakseen
palvelimeen. Tämä on RDP-menetelmän tunnettu rajoitus.

Internet Explorerin asetusten tarkistaminen
Toimenpiteet
1.

Valitse Internet Explorerin Tools (Työkalut) -valikosta Internet Options (Internet-asetukset).

2.

Valitse Security (Suojaus) -välilehti.

3.

Valitse verkkovyöhykkeiden kuvakeluettelossa Trusted Sites (Luotetut sivustot) -kuvake.

4.

Lisää luetteloon Origin Serverin URL-osoite.

5.

Palaa Trusted Sites (Luotetut sivustot) -kuvakkeeseen ja määritä ActiveX-asetukset.

6.

Napsauta Custom level... (Mukautettu taso...) -painiketta.

7.

Valitse asetusluettelosta seuraavat vaihtoehdot:
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Toimenpiteet
• Download signed ActiveX controls (Lataa allekirjoitetut ActiveX-komponentit): Enable
(Ota käyttöön) tai Prompt (Kysy vahvistus)
• Run ActiveX controls and plug-ins (Suorita ActiveX-komponentit ja laajennukset):
Enable (ota käyttöön)
• Script ActiveX controls marked safe for scripting (Suorita komentosarjoissa ActiveXkomponentit, jotka on merkitty turvallisiksi): Enable (ota käyttöön)

Suojausasetusten tarkistaminen
Jos tietokoneessasi käytetään omaa palomuuriohjelmistoa, testaa suojausasetuksesi.
Toimenpiteet
1.

Lisää Origin Serverin URL-osoite (palvelimen nimi tai IP-osoite) luotettujen sivustojen
luetteloon.

2.

ActiveX-komponentteja ei saa estää mitään suojausohjelmistoa käytettäessä.

3.

Myönnä mahdollisuuksien mukaan Origin Server -sivustolle oikeus ladata ja suorittaa
ActiveX-komponentteja.

Varmennevaroitus
Voit saada Origin Serverin URL-osoitteen käyttöönoton yhteydessä suojausvarmennetta
koskevan varoituksen.

Kuva 2

Toimenpiteet
Jatka valitsemalla Continue to this website (not recommended) (Jatka tähän sivustoon (ei
suositella)).
Näyttöön tulee Origin Server -portaali.

ActiveX-suojausvaroitus
ActiveX-suojausasetuksista riippuen näyttöön voi tulla Internet Explorerin ActiveX-tietokehote.
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Selain- ja suojausasetukset

Toimenpiteet
1.

Valitse tarvittaessa Yes (Kyllä) ja noudata annettuja ohjeita.
Näkyviin ilmestyy suojausvaroitus-ponnahdusikkuna.

2.

Jatka Origin Server -portaaliin valitsemalla Yes (Kyllä).
3.

Näkyviin voi myös ilmestyä Internet Explorer – Security Warning (Internet Explorer – Suojausvaroitus) -ikkuna.
Valitse Install (Asenna) ja etene ohjeiden mukaan.

18
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2.5

Verkkoselainta koskevat vaatimukset

RDP:n selainvaatimukset
Verkkoportaalin käyttöön RDP:llä voidaan käyttää mitä tahansa javascriptiä tukevaa selainta.
Tämä on mahdollista ActiveX:n, RDP:n tai HTML5:n välityksellä (tunnetaan myös nimellä Ericom
AccessNow).
Käyttöjärjestelmästä, selaimen versiosta ja palvelinalustan asetuksista johtuen kaikki
palvelinalustan toiminnot eivät ole käytettävissä joillakin selaimilla.
Tuettu verkkoselain riippuu palvelinohjelmiston kokoonpanosta. Nykyisen kokoonpanon mukaan
Client Check -sivu on näytettävä riippumatta siitä, tuetaanko selainta.
Internet Explorer on ainoa verkkoselain, joka tukee RDP ActiveX -komponenttia. Tämän vuoksi
muut selaimet käyttävät RDP-tiedostoja tai HTML5-asiakasta. Sovellukset käynnistyvät
välittömästi käyttäen samaa käyttäjätunnusta, joka tarvitaan kirjautumiseen.
Avaa RDP-tiedostoja Open with (Avaa sovelluksessa) -toiminnolla.

Selaimen lisäosien käyttäminen
Selaimen lisäosat saattavat estää työskentelyn Origin Serverillä ja asennetulla ohjelmistolla. On
suositeltavaa käyttää verkkoselaimia ilman mitään lisäosia.

Yhteensopivat selaimet
Portaalin verkkosivut voidaan näyttää seuraavilla selaimilla:
• Microsoft Edge, versio 25 tai uudempi
• Microsoft Internet Explorer, versio 11 tai uudempi
• Mozilla Firefox, versio 56 tai uudempi
• Google Chrome, versio 61 tai uudempi
• Safari, versio 9 tai uudempi

Kuva 3
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3

ORIGIN SERVERIN JA
SOVELLUSTEN KÄYTTÖ

3.1

Origin Server -portaali

Yleisiä tietoja
Kirjaudu Origin Serveriin antamalla käyttäjätunnuksesi.
Origin Server mahdollistaa seuraavat toiminnot:
• palvelimen tai toimialueen valitseminen (tarvittaessa)
• käyttäjän vaihtaminen ilman Windows-käyttäjän uloskirjautumista

Näytön asettelu

②

①

④

③
Kuva 4

Nro

Komponentti

Toiminto

①

Käyttäjätiedot

Kirjaudu sisään tai vaihda käyttäjiä

②

AUTO LOGIN

Voit kirjautua sisään nopeasti, kun käyttäjätietosi ovat järjestelmässä
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Origin Server -portaali

Nro

Komponentti

Toiminto

③

Brainlabin logo

Origin Serverin tukinumerot ja perustiedot

④

CLIENT CHECK

Voit varmistaa, että yhteysvaatimukset täyttyvät, sekä avata käyttöoppaita

Kirjautumisvaihtoehdot
Vaihtoehdot
• Jos palvelin on integroitu verkkosi Active Directoryyn, valitse AUTO LOGIN, jos haluat käyttää
verkon tunnistetietoja ja kertakirjautumista. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä erillispalvelimille. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaasi palvelinten integrointia varten.
• Voit myös kirjautua sisään toisella käyttäjänimellä valitsemalla Use other login credentials.
• Valitse tarvittaessa toimialue avattavasta Log in to: -luettelosta. Tämän jälkeen voit valita
verkkojen välillä (esim. sairaalaverkko, laitos osaston verkko tai paikalliset koneet).
• IT-järjestelmänvalvoja voi määrittää tämän tai ottaa yhteyttä Brainlabin tukeen lisätietoja varten.

Origin Server -portaaliin kirjautuminen

RADIOLOGY

①
②

Kuva 5

Toimenpiteet
1.

Anna tarvittava URL-osoite Origin Serverin käyttöä varten.

2.

Syötä käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin.

3.

Valitse tarvittaessa toimialue avattavasta valikosta ①.
HUOMAUTUS: tämä tukee luotettujen toimialueiden todennusta. Tämä on määriteltävä
asetustiedostossa. Lisätietoja saat ottamalla yhteyden Brainlabin asiakastukeen.

4.

22

Valitse LOGIN ②.
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Toimenpiteet
HUOMAUTUS: jos istuntosi vanhenee, sinun on kirjauduttava uudelleen sisään.
HUOMAUTUS: voit vaihtaa käyttäjää kirjaamatta ulos Windows-käyttäjää manuaalisesti.
Toimenpide on sama kuin alustavan sisäänkirjautumisen yhteydessä.
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Ohjelmiston perustoiminnot

3.2

Ohjelmiston perustoiminnot

Näytön asettelu

②

③

④⑤

⑥

①

Kuva 6
Kun olet kirjautunut sisään, seuraavat toiminnot tulevat näkyviin:
Nro Painike

Toiminto

①

Valitse potilas

②

Hae tukitietoja ja tuo näkyviin Origin Server -ohjelmiston perustietoja

③

Näytä järjestelmänäyttö
Tarkastele, lataa tai poista näyttökuvia
HUOMAUTUS: näytetään vain, jos iPlan-sovellusvaihtoehto ei ole käytettävissä.
Hallitse käyttäjäistuntoja Session Manager -sivulla (vain järjestelmänvalvojat)
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④

Aloita Session Sharing, jos käyttäjäoikeudet sallivat

⑤

Varmista Client Check -toiminnolla, että yhteysvaatimukset täyttyvät, ja
käytä seuraavia:
• Origin Server -käyttöohje
• Keskeiset iPlan- ja Elements -käyttöohjeet
• Resurssitiedostot
• Linkit asiakkaan ohjelmistopäivityksiin
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Nro Painike

Toiminto

⑥

Uloskirjautuminen Origin Server -istunnosta

Tietoja järjestelmän seurannasta

①

②

③

④

Kuva 7
Järjestelmän seuranta näyttää järjestelmän kuormituksen minä tahansa hetkenä. Avaa
valintaikkuna napsauttamalla kuormitusnuolen kuvaketta ①.
• Server Workload ② näyttää tiedot palvelimen kuormituksesta ja nopeudesta.
• Sessions: ③ näyttää, kuinka monta istuntoa on käynnissä ja kunkin istunnon käyttäjänimet.
• Background Processes ④ näyttää sovellukset, jotka kuormittavat aktiivisesti palvelinta.
Etualalla käynnissä olevat sovellukset eivät yleensä rasita paljoa suoritinta, mutta
taustaprosessit rasittavat niiden ollessa aktiivisia.
Myös kuormitusnuolikuvakkeen väri osoittaa keskimääräisen järjestelmän kuormituksen tason.
Perusasetelma on:
• Alle 60 % (vihreä): Ei odotusaikaa
• 61–90 % (keltainen): Lyhyttä odotusaikaa tai sovellusten viivettä saattaa ilmetä
• Yli 90 % (punainen): Järjestelmän käyttöä ajallisesti merkittävissä tehtävissä ei suositella
HUOMAUTUS: prosenttiarvot voidaan määrittää käyttäjien palautteen perusteella. Lisätietoja saat
ottamalla yhteyden Brainlabin asiakastukeen.
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Tietoja näyttökuvista
Valitse Screenshots-kuvake, jos haluat tarkastella käyttäjätunnuksella käytettävissäsi olevia
näyttökuvia Origin Serverin kautta. Kaikki näyttökuvat näytetään tiedoston perusominaisuuksien
kanssa.
Content Manager-, Patient Browser- ja DICOM Viewer -ohjelmistoilla luotoja näyttökuvia
voidaan katsella vain DICOM Viewer -ohjelmistolla, eivätkä ne näy kohdassa Screenshots.
HUOMAUTUS: erilaista hoitoon liittyvää sisältöä (esim. PDF- ja TXT-muodossa) on myös
saatavilla kohdassa Screenshots.

Näyttökuvavaihtoehdot

Kuva 8

Vaihtoehdot
Näytä tiedosto valitsemalla:
• tiedoston nimi
• näyttökuvan pienoiskuvaa.
HUOMAUTUS: pienoiskuvia ei näytetä, jos kuvatiedostoja ei ole saatavilla.
Valitse tämä, jos haluat poistaa näyttökuvan.
HUOMAUTUS: tiedoston poistoa ei voi kumota.
Valitse tämä, jos haluat ladata näyttökuvan.
• Jos valitset Save, sinua pyydetään määrittämään, mihin tiedosto tallennetaan.
• Jos valitset Open, näyttökuva avataan paikallisessa oletusarvoisessa kuvankatseluohjelmassa.
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Tietoja Client Checkistä

①

②

③

④

Nro Otsikko

Kuvaus

①

Client Check

Raportoi, täyttävätkö selaimesi ja yhteyksesi palvelimen yhteysvaatimukset. Kunkin arvon kohdalla näytetään joko:
• Vaatimusten rajoissa
• Ei suositella
• Alittaa vähimmäisvaatimukset
Jos asiakastietokone ei täytä tietyn arvon vaatimuksia, ohjelmisto
näyttää suositellun arvon.
Jos sinulla on ongelmia yhteyden muodostamisessa, korjaa ongelma tämän sivun ohjeilla.
Tarkista Origin Serverin vähimmäisvaatimukset, jos haluat lisätietoja.

②

System Information

Tietoja asiakasjärjestelmästäsi.

③

Resources

• Ladattavissa olevat PDF-käyttöoppaat
• Ladattavissa olevat asetustiedostot
HUOMAUTUS: Brainlab-palvelun määrittämä. Tässä näkyvä sisältö voi poiketa omasta käyttökokemuksestasi.

④

Contact Brainlab
Support

Ota yhteyttä Brainlabin tukeen.
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Asiakastarkistuskuvakkeet

Kuva 9
Jos asiakastietokone ei täytä tietyn arvon vaatimuksia, ohjelmisto näyttää suositellun arvon ja
varoitussymbolin.
Kuvake

Kuvaus
Tarkistusvaatimus: Tulos näytetään hetken kuluttua.

Vaatimus OK: Yhteysvaatimus on riittävä.

Vaatimus riittämätön: Tämä voi vaikuttaa käytettävyyteen.

Yhteyden laatu
CONNECTION: antaa tietoja palvelimen ja asiakastietokoneen välisen yhteyden laadusta
(esimerkiksi latausnopeus ja vasteaika) sekä muodostaa suorituskyvyn perustan. Tarkista tämä
arvo, jos toiminnassa ilmenee ongelmia.
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Yhteydenotto Brainlabin tukeen

Kuva 10
Valitse Contact Brainlab Support, jos haluat tehdä jonkin seuraavista:
• ottaa suoraain yhteyttä Brainlabin tukeen annettujen puhelinnumeroiden avulla
• lähettää Brainlabille sähköpostiviestin täyttämällä kentät ja valitsemalla SEND EMAIL
• luoda PDF-tiedoston, joka sisältää tietoja asiakasjärjestelmästäsi IT-tukea varten valitsemalla
Download Client Information
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Sovellusten käyttö

3.3

Sovellusten käyttö

Taustatietoja
Kun kirjaudut sisään, voit käyttää Origin Server -sovelluksia aloitusnäytöstä.
Voit avata Brainlab Elementsin, käyttää Brainlab-ohjelmistoa ja käyttää potilastietoja HTML5yhteydellä tai iPlanilla RDP:n kautta.

Sovellukset

④

⑤

③

②

①

Kuva 11

Nro
①

Käynnistä iPlan-istunto

②

Avaa Tools

③

Avaa Selected Patient, jos haluat valita potilaan tai vaihtaa potilasta

④

Siirry DICOM Viewer -ohjelmistoon kohdassa Quick Viewing

⑤

Avaa Brainlab Elements suunnittelua varten
Siirry käyttöoikeuksien hallintatyökaluihin, jos sinulla on järjestelmänvalvojan oikeudet

HUOMAUTUS: aloitussivulle voidaan määrittää myös erilaisia otsikoita tai osioita tarpeen mukaan.

Sovellusten saatavuus
Käytettävissä olevat sovellukset vaihtelevat käyttöoikeuksien ja lisenssin mukaan. Jos sovellus ei
ole käytettävissä, sitä vastaava painike ei ole näkyvissä.
RDP-istuntojen määrä vaihtelee, ja yleensä rajoituksena on kolme istuntoa palvelinta kohden. Jos
kaikki RDP-istunnot ovat käytössä, lisenssi-ilmoitus tulee näyttöön, kun yrität käynnistää
ylimääräisen RDP-istunnon.
Origin Server -aloitussivu käsittelee palvelinalustan lisenssin ja näyttää seuraavat:
• lisenssin tila
• virheilmoitus, jos palvelinalustan lisenssikysely epäonnistui
30
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Asiakasmuunnelmat
Tämän käyttöoppaan näyttökuvissa ja toimintaohjeissa esitetyt tiedot saattavat poiketa omasta
käyttökokemuksestasi. Lukuisat erot ovat mahdollisia riippuen tilauksesta, Windows-versiosta,
selaintyypistä ja -versiosta, palvelimen määrityksistä jne.

Sovelluksen avaaminen RDP-tiedostoa käyttämällä
HUOMAUTUS: suositeltava yhteystyyppi Internet Explorerille on ActiveX. Muille selaimille
suosittelemme HTML5:tä. RDP:tä suositellaan, jos edeltävät vaihtoehdot eivät ole käytettävissä.
Jos käytössä on Internet Explorer määritetyllä RDP ActiveX -komponentilla, käyttäjät voivat
käynnistää iPlanin tai Brainlab Elementsin etäältä napsauttamalla Origin Server -aloitussivun
sovelluspainiketta. Etäkäyttösovellukset käynnistetään välittömästi samalla käyttäjätunnuksella,
jota on käytetty kirjautumiseen.
Toimenpiteet
1.

Valitse haluamasi sovellus.
Open/Save (Avaa/Tallenna) -valintaikkuna tulee näkyviin:

2.

Valitse Open with (Avaa sovelluksessa) ja valitse sitten OK. Windows valitsee automaattisesti ohjelman, jolla sovellus avataan.
3.
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Toimenpiteet
Jos Remote Desktop Connection (Etätyöpöytäyhteys) -valintaikkuna tulee näyttöön,
varmista, että Remote computer (Etätietokone) -asetus on oikea (esim. yourcomputer.net).
4.

Valitse Connect (Yhdistä).
Näyttöön tulee valitsemasi sovellus.
HUOMAUTUS: aktivoi valintaruudut varmistaaksesi tarvittavat käyttöoikeudet etätietokoneelle (esim. suunnitelmien vientiä varten).

5.

Remote Desktop Connection Verification (Etätyöpöytäyhteyden varmistus) -valintaikkuna tulee näkyviin. Vahvista, että haluat muodostaa yhteyden.

6.

Valitse OK. Sovellus avautuu.

Jos et halua, että tämä valintaikkuna tulee näkyviin, katso ActiveX-asetusten suositukset.

Koko näytön tila

①

Kuva 12
Sovellukset avataan automaattisesti koko näytön tilassa. Voit siirtää sovelluksen toiseen näyttöön
valitsemalla yhteyspalkissa Restore Down (Palauta alas) ①, niin se näkyy selaimessa.
Kun selain on siirretty toiseen monitoriin, voit palauttaa sovelluksen koko näytön tilaan painamalla
seuraavaa näppäinyhdistelmää: Ctrl + Alt + Break.
HUOMAUTUS: tämä koskee ainoastaan ActiveX- ja RDP-yhteyksiä. HTML5-yhteydet avautuvat
suoraan selaimessa ja niitä voidaan siirtää helposti.

Istuntovierailut
Voit tarkastella samaa istuntoa eri laitteilla. Toimi näin:
• Kirjaudu palvelimelle yhdellä tietokoneella (esim. tavanmukaisella tietokoneellasi) ja jätä istunto
avoimeksi (ts. älä kirjaudu ulos).
• Kirjaudu palvelimeen toisella laitteella (esim. iPad) ennen kuin ennalta määritetty aika on
kulunut (esim. 15 minuuttia oletusarvon mukaan).
Ensimmäisen asiakaslaitteen alkuperäinen istunto avataan uudessa asiakaslaitteessa samalla
näkymällä, mukaan lukien valittu potilas, avattu tietojoukko ja sovelluksen asettelu.
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3.4

Etäistuntoja koskevat tiedot

Yleisiä tietoja
Etäistunnon Origin Serveriin RDP:n välityksellä voi muodostaa vain avaamalla jonkin Origin
Server -portaalin sovelluksista. Näin varmistetaan, että iPlan tai Brainlab Elements -ohjelmistojen
tarvitsemat yhteysasetukset ovat oikeat.
Kun sovellus avataan toisesta asiakkaasta silloin, kun muualla on saman sovelluksen aktiivinen
istunto ja käyttäjä, edellinen istunto katkaistaan, ja se näytetään uudessa asiakkaassa.
Ensimmäisen asiakasohjelman käyttäjälle ilmoitetaan istunnon katkaisemisesta Origin Server portaalissa.

Ennen sovelluksen avaamista
Käyttäjät voivat avata samanaikaisesti useita sovelluksia. Yksittäinen käyttäjä voi kuitenkin
käynnistää vain yhden istunnon sovellusta kohti.
Jos käytät laitetta, jossa ei ole näppäimistöä (esim. taulutietokonetta), ja suunnittelun aikana on
syötettävä tietoja näppäimistön avulla, ota ennen iPlan- tai suunnittelusovelluksen käynnistämistä
käyttöön Windowsin On-Screen keyboard (näyttönäppäimistö).

Suojausvaroitus
Kun istunto avataan, näkyviin saattaa ilmestyä Remote Desktop Connection
(Etätyöpöytäyhteys) -varoitus.
Selaimesi ActiveX-suojausasetusten mukaan sinua saatetaan kehottaa vahvistamaan paikallisten
kiintolevyjesi yhteys etätietokoneeseen.
HUOMAUTUS: paikallisten kiintolevyjen yhdistäminen etätietokoneeseen ei ole tarpeen, jos et
halua viedä hoitosuunnitelmaa. Tässä tapauksessa voit poistaa vastaavan valintamerkin Remote
Desktop Connection (Etätyöpöytäyhteys) -valintaikkunasta.
HUOMAUTUS: HTML5-yhteyttä käytettäessä vieminen on mahdollista vain palvelimella
määriteltyyn kansioon/asemaan. Asiakkaan asemat (kiintolevy, USB-asema, verkkoasemat) eivät
ole käytettävissä.
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Suorituskyvyn optimointi

3.5

Suorituskyvyn optimointi

Suorituskyvyn optimointi
Suorituskykyä voidaan parantaa säilyttämällä palvelinresurssit ja optimoimalla rekisteriasetukset.

Palvelinresurssit

①

②

Kuva 13
Suositeltava tapa sulkea sovellus on Exit-toiminnon käyttäminen Brainlab Elementsissä ① tai
iPlan ② -valikossa.

Palvelinresurssit ja verkkovierailu

①

Kuva 14
Jos suljet sovelluksen valitsemalla X ① verkkoselaimen palkissa tai Origin Server yhteyspalkissa, istunto jää aktiiviseksi ja jatkaa palvelimen resurssien käyttöä. Samojen
sisäänkirjautumistietojen avulla voit sitten käynnistää saman istunnon myöhemmin uudelleen
(esim. toisesta asiakkaasta).
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Tämä voi olla kätevää. Jotta palvelinresurssien käyttöä ei estetä, varo kuitenkin käyttämästä Xpainiketta, ellet jatka istuntoa pian. Suositeltava tapa on sulkea sovellus valitsemalla Exit
Application tai Exit Brainlab Elementsissä tai iPlan-valikossa.
Kullekin sovellukselle on asetettu odotuksen aikakatkaisu. Sovellus suljetaan, kun istunto on ollut
katkaistuna asetetun ajan.
HUOMAUTUS: aikakatkaisu on valinnainen ja määritettävissä. Lisätietoja saat ottamalla yhteyden
Brainlabin asiakastukeen.

Intranet- tai internetrekisteriasetusten optimointi
Jos haluat optimoida asetukset intranetin tai Internetin käyttöä varten, asenna niitä vastaava
rekisteritiedosto. Tämä parantaa suorituskykyä rajoittamalla käytettävissä olevien värien määrää
ja käyttämällä oletusarvoista hiiren liikkeiden päivitysväliä.
Toimenpiteet
1.
Valitse Client Check.
Client Check avautuu.
2.

Valitse Resources kohdassa asianmukainen rekisteritiedosto ja asenna se.
• Optimized Settings for fast network connections (intranet)
• Optimized Settings for slow network connections (internet)

Rekisteriasetusten suojausvaroitus

Kuva 15
Rekisteriasetukset eivät ole suojauksen kannalta ratkaisevan tärkeitä, sillä niiden tehtävänä on
ainoastaan säätää hiiren liikevastetta ja värien saatavuutta.
HUOMAUTUS: rekisteriasetusten varoitusviestit ovat selainkohtaisia. Käyttäjäkokemus voi poiketa
tässä näkyvästä.
Toimenpiteet
Asenna rekisteritiedosto valitsemalla Save File (Tallenna tiedosto).
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3.6

Istunnon jakaminen

Istunnon jakamisen käyttö
Session Sharing -toiminnolla kaksi Origin Server -käyttäjää voi jakaa istunnon, mikä
mahdollistaa hoitosuunnitelman työstämisen yhteisesti. Ohjelmiston kaikki ominaisuudet ovat
molempien käyttäjien käytettävissä.
HUOMAUTUS: ennen kuin jaat istunto, ota huomioon, että molemmat käyttäjät voivat käyttää
ohjelmiston kaikkia toimintoja Session Sharing -toiminnon käytön aikana.

Istunnon jakaminen

Kuva 16

Toimenpiteet
1.
Valitse Session Sharing Origin Serverin aloitussivulta.
Session Sharing -valintaikkuna avautuu.
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2.

Valitse istunto ja valitse sitten Join Session.
Istunnon omistaja saa etähallintapyynnön.

3.

Istunnon omistajan on hyväksyttävä istunnon jakaminen valitsemalla Yes.
Istunto avataan. Molemmat käyttäjät voivat käyttää sovellusta samanaikaisesti ja nähdä
kaikki toisen käyttäjän suorittamat vaiheet.
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HUOMAUTUS: vierailevalla käyttäjällä on täysi vuorovaikutteinen pääsy kohdejärjestelmän
ohjelmistoon istunnon ollessa aktiivinen.

Istunnosta poistuminen
Toimenpiteet
Voit jättää jaetun istunnon napsauttamalla katkaisupainiketta näytön oikeassa alakulmassa.
Sovellusta ei suljeta, sillä olet poistunut vain jaetusta istunnosta.
HUOMAUTUS: katkaisupainike ei lopeta suunnittelu- tai tarkasteluistuntoa vaan ainoastaan
istunnon jakamisen.
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Vianetsintä

3.7

Vianetsintä

Origin Serverin vianetsintä
Seuraavassa on kuvattu tyypillisiä käyttäjien ongelmia Origin Serveriin liittyen ja ohjeet niiden
selvittämiseksi.

Valtuuttamaton käyttäjä

Kuva 17
Jos tämä varoitus näytetään, tunnistetietojasi ei ole valtuutettu alustan käyttöön.
Pyydä järjestelmänvalvojaa lisäämään sinut Active Directory -ryhmään tai Origin Server järjestelmän tietokantaan.

Firefoxin määrittäminen kertakirjautumista varten
Toimenpiteet
1.

Kirjoita Firefoxissa about:config. Kun varoitus tulee näkyviin, valitse hyväksymispainike.
2.

Kirjoita hakukenttään network.
Määritä arvo example.net seuraavissa kohdissa:
• .negotiate-auth.delegation-uris
• .negotiate-auth.trusted-uris
• .automatic-ntlm.trusted-uris
Nyt Windows Integrated Authentication (Windowsin integroitu todennus) on otettu käyttöön kaikille toimialueen *.example.net palvelimille.
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Kaikki istunnot käytössä

Kuva 18
Jos tämä varoitus näytetään, kaikki samanaikaiset istunnot ovat käytössä. Tämä tarkoittaa, että
sinun on odotettava, kunnes käyttäjä sulkee istunnon. Voit myös ottaa yhteyttä Brainlabiin, jos
haluat nostaa samanaikaisten istuntojen enimmäismäärää.

Vaatimukset eivät täyty

Kuva 19
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Jos tämä näyttö tulee näkyviin, se tarkoittaa, ettei tietokoneesi täytä vähimmäisvaatimuksia.
Valitse Show the Client Check, jos haluat nähdä, mitkä vaatimukset eivät täyty.

Varmennevaroitus

Kuva 20
Voit saada Origin Serverin URL-osoitteen käyttöönoton yhteydessä suojausvarmennetta
koskevan varoituksen. Tämä tarkoittaa, että käytät ei-luotettua varmennetta.
Vaihtoehdot
Jatka valitsemalla Continue to this website (not recommended) (Jatka tähän sivustoon (ei
suositella)). Origin Server avautuu.
Vaihtoehtoisesti voit asentaa laitteeseen paikallisen päävarmenteen:
• Lataa varmenne
• Asenna varmenne kaksoisnapsauttamalla sitä

Mustan näytön ongelman ratkaiseminen Apple Mac- tai iPad-laitteella
Jos näet vain mustan/harmaan näytön kirjautuessasi MacOS- tai iOS-järjestelmään (sairaalan)
itse allekirjoitettua varmennetta ei ole asennettu oikein.
Toimenpiteet
1.

Kirjaudu laitteelle järjestelmänvalvojana.

2.

Lataa luotettavat juurivarmenteet.
Voit vaihtoehtoisesti lähettää varmenteet sähköpostitse tai käyttää pilvitallennusta.

3.

Valitse ladattu tiedosto ja asenna se.

4.

Vahvista varoitusviesti ja valitse Install Now (Asenna nyt).

5.

Valitse Done (Valmis) poistuaksesi Profile Installed (Profiili asennettu) -näytöltä.

6.

Ota sertifikaatin SSL-luotettavuusasetukset käyttöön siirtymällä: Settings (Asetukset) >
General (Yleiset) > About (Tietoja) > Certificate Trust Settings (Sertifikaatin luottamusasetukset). Ota käyttöön Full Trust for Installed Root Certificates (Täysi luottamus asennettuihn päävarmenteisiin).

Aiheeseen liittyviä linkkejä
7.5 Varmenteen luottaminen asiakastietokoneille s. 69
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LISÄTOIMINNOT

4.1

Käyttö taulutietokoneilla

Origin Serverin käyttö taulutietokoneella
Origin Server tukee taulutietokoneyhteyttä HTML5-standardin mukaisesti. Taulutietokoneella
käytettävän verkkoselaimen on oltava tämän standardin mukainen, jotta yhteys voidaan
muodostaa.
Sinun on muodostettava yhteys Origin Server -palvelimeen taulutietokoneesi selaimella.
HUOMAUTUS: taulutietokonetta tulee käyttää vain tietojen tarkistamiseen, ei diagnostisiin
suunnittelutarkoituksiin.

Yhteensopivuus
Origin Server on yhteensopiva seuraavien kanssa:
• HTML5-yhteensopivat selaimet
• iPad iOS 7.0 ja uudemmat versiot
HUOMAUTUS: iPadilla on suositeltavaa käyttää Safari-selainta koko näytön näkymän vuoksi.
HUOMAUTUS: tämän käyttöohjeen julkaisun jälkeen saataville saattaa tulla muita yhteensopivia
versioita. Ota yhteensopivuuteen liittyvissä kysymyksissä yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.

Taulutietokoneen suositukset
Jos käytät Origin Serveriä taulutietokoneella, suosittelemme seuraavaa:
• käytä selainta, joka tukee koko näyttöä
• tutustua valmistajan käyttöohjeeseen.

iPadin kosketustoiminnot
iPadilla käytettävä Brainlab Elements ei tue usean sormen eleitä. Jos haluat zoomata kuvaa,
käytä zoomauspainiketta ja liikuta sormeasi ylös- tai alaspäin.
Sinun täytyy koskettaa näyttöä noin 1–2 sekunnin ajan, ennen kuin kosketustoiminnot välittyvät
sovellukseen (esim. valitse vieritys, kosketa näyttöä noin 1–2 sekunnin ajan ja aloita sitten
vieritys).
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Pikakuvakkeen asentaminen iPadiin

②

③

④

①

Kuva 21
Optimoitua katselukokemusta varten Brainlab suosittelee Origin Serverin käyttöä koko näytön
tilassa.
Varmista, että Origin Server avautuu aina koko näytön tilassa, lisäämällä palvelimen URL-osoite
aloitusnäyttöön.
Toimenpiteet
1.

Avaa Safari ja anna palvelimen URL-osoite.

2.

Tuo LOGIN-sivu näkyviin kirjautumalla ulos.

3.
Avaa valintaikkuna valitsemalla ②.

4.

Valitse Add to Home Screen (Lisää aloitusnäyttöön) ①.
Add to Home (Lisää aloitusnäyttöön) -valintaikkuna avautuu.

5.

Valitse valintaikkunassa Add (Lisää) ③.
Kuvake lisätään aloitusnäyttöön ④.

Origin Serverin käyttäminen aloitusnäytöltä
Toimenpiteet

Käynnistä Origin Server valitsemalla luomasi kuvake aloitusnäytössä.
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iPlanin käynnistäminen
Origin Server -sovellusta tarkasteltaessa on suositeltavaa käyttää selainta, joka tukee koko
näytön näkymää.

①
Kuva 22

Toimenpiteet
Siirry koko näytön näkymästä tavallisen näytön näkymään ja takaisin näytön kuvakkeiden ①
avulla.
HUOMAUTUS: tarkka tarkastelutoiminto riippuu selaimesta, eikä valittu sovellus ehkä aina vastaa
täysin näytön kokoa.
HUOMAUTUS: älä siirry selaimessa eteen- tai taaksepäin leikkauksen suunnittelun aikana.
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Näppäimistön käyttö

Kuva 23

Toimenpiteet
Avaa kosketusnäppäimistö napauttamalla kolmella sormella kosketusnäytön alareunaa.

Brainlab Elementsin käynnistäminen iPadissa

①

②
Kuva 24

Toimenpiteet
1.
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Aloita valitsemalla Brainlab Elements.
Ohjelmisto käynnistyy automaattisesti.
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Toimenpiteet
2.

Aloitusnäyttö on suurempi kuin iPadin fyysinen näyttö ①. Käynnistettyäsi Brainlab Elementin käytä loitonna sovelluksen näkymää sopivaksi iPadille vetämällä kahta sormea toisiaan kohti ②.
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Tiedonsiirto ja -vienti

4.2

Tiedonsiirto ja -vienti

Tiedonsiirto
Voit tuoda tiedot DICOM-muodossa iPlanin tai Brainlab Elementsin avulla.
Määrittele niin monta kohdearkistoa kuin on tarpeen ja määritä niille eri sijainnit potilaskansiossa.
HUOMAUTUS: PatXfer-arkistoja voivat muokata vain käyttäjät, joille on myönnetty
järjestelmänvalvojan oikeudet. Tavanomaisten käyttäjien PatXfer-asetuksiin tekemiä muutoksia ei
tallenneta uloskirjautumisen jälkeen.

Tietojen vienti
Käyttäjät voivat määrittää vientisijainnin ja viedä sen jälkeen hoitosuunnitelman iPlanin tai
Brainlab Elementsin avulla tallennusvälineeseen (USB-muistitikku) tai asiakastietokoneen
kiintolevylle.
• Kohdeympäristöä (esim. Curve, Kick, Buzz) varten on määritettävä vähintään yksi
vientisijainti.
• HTML5-yhteydellä ei voi viedä hoitosuunnitelmia USB-muistitikulle asiakaslaitteelle. Tarkista
nykyinen tila Client Check -toiminnolla. Voit käyttää USB-asemia vain, jos käytössä on RDPtiedosto tai ActiveX-tila.
• Jos vientikohteena on asiakastietokone, varmista, että sovelluksen avaamisen yhteydessä
näkyviin ilmestyvän Remote Desktop Connection (Etätyöpöytäyhteys) -ponnahdusikkunan
valintaruudut on valittu.
HUOMAUTUS: HTML5-RDP-yhteyttä käytettäessä vieminen on mahdollista vain palvelimella
määriteltyyn kansioon/asemaan. Asiakkaan asemat (kiintolevy, USB-asema, verkkoasemat) eivät
ole käytettävissä HTML5:n kautta. Se on mahdollista ainoastaan RDP- tai ActiveX-tilassa.
Varmista Client Check -toiminnolla, mikä tila on aktiivinen.

USB-muistitikut
Asiakkaaseen kytketyt USB-muistitikut ovat käytettävissä palvelimelta vain, jos ne on kytketty
ennen etäyhteyden muodostamista palvelimeen.

Suunnitelman vieminen
Toimenpiteet
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1.

Aseta tallennusväline asiakastietokoneeseen.

2.

Avaa iPlan tai tarvittava Brainlab Element aloitusnäytössä.

3.

Suorita haluamasi tehtävä.

4.

Valitse suunnitteluohjelmiston iPlan Navigator -kohdassa Save and Export.

5.

Valitse Export-valintaikkunassa Export Location.
HUOMAUTUS: jos tietokoneesi vientisijainteja ei ole luettelossa, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan, jotta hoitosuunnitelman vienti voidaan ottaa käyttöön tietokoneessasi.

6.

Kun vienti on suoritettu loppuun, poista tallennusväline asiakastietokoneesta Windowsin
Safely Remove Hardware (Poista laite turvallisesti) -toiminnon avulla.
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ORIGIN SERVERIN HALLINTA

5.1

Server Desktop (Palvelimen työpöytä)

Ominaisuudet ja käyttö
Server Desktop (Palvelimen työpöytä) -toiminnon avulla järjestelmänvalvoja voi muodostaa
palvelimen työpöytään etäyhteyden ja käyttää sen kaikkia toimintoja.
HUOMAUTUS: järjestelmänvalvojan tehtäviä ei voi suorittaa iOS- tai Mac-laitteilta.

Salattu käyttö
Origin Server tukee HTTPS-tiedonsiirtoa. Sen ansiosta voidaan noudattaa korkeatasoisia
suojausstandardeja, ja myös palomuurin määrittäminen on helpompaa (yleensä tarpeetonta), kun
yhteys muodostetaan internetissä.
Jos asiakastietokone käyttää palomuuriohjelmistoa, Origin Server -yhteys (esim. palvelimen nimi
tai IP-osoite) on lisättävä sallittujen yhteyksien luetteloon.

Palvelimen työpöydän käyttö
Toimenpiteet
1.

Avaa Session Manager.

2.

Valitse palvelin napsauttamalla palvelimen nimeä.
Etäpalvelimen työpöytä avautuu näytöllä.
HUOMAUTUS: valitse tarvittaessa oikea palvelin näyttöön tulevasta luettelosta.
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Käyttäjähallinta

5.2

Käyttäjähallinta

Computer Management (Tietokoneen hallinta) -valintaikkuna

Kuva 25
Voit lisätä tai poistaa käyttäjiä, joilla on valtuudet käyttää tiettyjä Origin Server -toimintoja,
Computer Management (Tietokoneen hallinta) -valintaikkunassa.

Paikallisen käyttäjän lisääminen
Toimenpiteet

48

1.

Valitse Server Desktop.

2.

Avaa Computer Management (Tietokoneen hallinta) -valintaikkuna:
• valitse Start (Käynnistä) -valikossa Control panel (Ohjauspaneeli)
• valitse Administrative tools (Valvontatyökalut)
• valitse Computer Management (Tietokoneen hallinta).

3.

Laajenna vasemmassa paneelissa Local Users and Groups (Paikalliset käyttäjät ja ryhmät) -haara ja valitse Users (Käyttäjät).
HUOMAUTUS: jos käytät palvelinta Windows-toimialueella, siirry vaiheeseen 7.

4.

Valitse päävalikossa Action (Toimenpide) ja sitten New user (Uusi käyttäjä).

5.

Syötä käyttäjänimi, kuvaus ja salasana.

6.

Laajenna vasemmassa paneelissa Users and Groups (Käyttäjät ja ryhmät) -haara ja valitse Groups (Ryhmät).

7.

Kaksoisnapsauta oikeassa paneelissa ryhmää, johon haluat lisätä käyttäjän.
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Toimenpiteet
Valitse esimerkiksi:
• BL_OriginAdministrators
• BL_OriginUsers
• Remote Desktop Users (Etätyöpöydän käyttäjät)
• BL_All
HUOMAUTUS: kaikki käyttäjät eivät tarvitse järjestelmänvalvojan oikeuksia. Tavalliset
käyttäjät tarvitsevat vain iPlan-sovellusten käyttöoikeuden ja oikeuden kirjoittaa potilaskansioihin.
8.

Valitse Add (Lisää) ja lisää kaikki käyttäjät, joilla on vastaavat ryhmäoikeudet.

9.

Vahvista valitsemalla OK.

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.0 Origin Server Ver. 3.1

49

Toimialueryhmät

5.3

Toimialueryhmät

Toimialueryhmät
Jos Origin Server on integroitu Windows-toimialueeseen, käyttäjiä hallitaan Active Directoryssa.
Tyypillisessä Origin Server -integraatioskenaariossa seuraavat toimialueryhmät yhdistetään
paikallisissa Origin Server -ryhmissä:
Paikallinen ryhmä

Vastaava toimialueryhmä

BL_OriginAdministrators

Sairaalan Origin-ylläpitäjien ryhmä

BL_OriginUsers

Sairaalan Origin-käyttäjien ryhmä

Remote Desktop Users
(Etätyöpöydän käyttäjät)

Kaikki Origin Server -toimialueryhmät yhdistetään paikalliseen Remote Desktop Users (Etätyöpöydän käyttäjät) -ryhmään

Toimialuekäyttäjän valtuuttaminen
Toimenpiteet
1.

Avaa Active Directory Users and Computers (Active Directoryn käyttäjät ja tietokoneet)
(esim. toimialueen ohjauskoneessa).

2.

Valitse Users (Käyttäjät) ja napsauta hiiren oikealla painikkeella käyttäjää, jolle haluat
myöntää valtuuksia.

3.

Valitse User Properties (Käyttäjän ominaisuudet) ja sitten Member of (Jäsenyys) -välilehti.

4.

Valitse Add... (Lisää...) ja valitse sitten Origin Server -käyttäjäryhmät, joita vastaavat ryhmäoikeudet käyttäjälle myönnetään.

5.

Vahvista valitsemalla OK.

Käyttäjän poistaminen
Toimenpiteet
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1.

Kaksoisnapsauta Computer Management (Tietokoneen hallinta) -valintaikkunassa
asianmukaista ryhmää.

2.

Valitse käyttäjä ja sitten Remove (Poista).

3.

Vahvista valitsemalla OK.
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5.4

Istunnon hallinta

Istunnon hallinnan käyttö

Kuva 26
Session Manager tuo näkyviin luettelon kaikista käyttäjistä, jotka ovat kyseisellä hetkellä
kirjautuneina järjestelmään. Järjestelmänvalvoja voi tarvittaessa lopettaa yhden näistä
käyttäjäistunnoista (esim. istunto ei vastaa).

Kuormituksen tasapainotus
Kun käytössä on useampia palvelimia, Origin Server optimoi toiminnan automaattisesti niin
sanotun kuormituksen tasapainottamisen avulla. Palvelinprioriteetti määritetään Origin Server asetuksissa.
Kuormituksen tasapainottamisen optimoimiseksi suosittelemme, että kaikissa palvelimissa
käytetään täsmälleen samoja laitteisto- ja ohjelmistomäärityksiä.
Järjestelmän tehokkuutta voidaan hienosäätää ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.

Istunnon päättäminen
Toimenpiteet
1.
Valitse Session Manager -kuvake aloitussivulla.
Session Manager -valintaikkuna avautuu.
2.

Valitse istunto, jonka haluat sulkea, ja valitse sitten Terminate.
Session Manager -valintaikkuna sulkeutuu.

HUOMAUTUS: Terminate-toimintoa tulee käyttää vain poikkeustapauksissa (esim. jos sovellus ei
vastaa ja on käynnistettävä uudelleen).
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Kumoamistarkistusten määrittäminen

5.5

Kumoamistarkistusten määrittäminen

Viiveiden välttäminen yhteyden aikana
Jos asiakasohjelma ei ole yhteydessä internetiin ja sairaalan IT ei ole määrittänyt
kumoamispalvelinta, Origin Server -yhteyttä muodostettaessa saattaa esiintyä viiveitä. Näin käy,
koska asiakas yrittää validoida myöntäjä- ja kumoamisluettelon SSL-varmenteen. Ilman
internetyhteyttä kumoamistarkistus epäonnistuu, ja tapahtuu aikakatkaisu. Se aiheuttaa noin 15–
20 sekunnin viiveen.
Poista tämän viiveen välttämiseksi asiakkaan kumoamistarkistukset käytöstä.

Kumoamistarkistusten poistaminen käytöstä

①

Kuva 27
Windowsissa on paikallinen ryhmäkäytäntö kumoamistarkistusten poistamista varten.
Toimenpiteet
1.

Valitse Windowsin Start (Käynnistä) -valikossa Run (Suorita) ja kirjoita gpedit.msc.
Group Policy (Ryhmäkäytäntö) -valintaikkuna avautuu.
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2.

Valitse Local Computer Policy (Paikallinen tietokonekäytäntö) -kohdassa Windows Settings (Windows-asetukset) ja valitse sitten Security Settings (Suojausasetukset).

3.

Valitse Public Key Policies (Julkisten avainten käytännöt) ja avaa sitten Certificate Path
Validation (Varmennepolun vahvistus).
Certificate Path Validation Settings Properties (Varmennepolun vahvistusasetusten
ominaisuudet) -valintaikkuna avautuu.

4.

Poista Network Retrieval (Verkosta noutaminen) -välilehdessä Automatically update
certificates in the Microsoft Root Certificate Program (Päivitä varmenteet automaattisesti Microsoftin päävarmenneohjelmassa) -valintaruudun valinta ①.

5.

Valitse OK.
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5.6

Selaimen määrittäminen

Luotetut yhteydet

Kuva 28
Kaikki verkkoselaimet tarkistavat suojausvarmenteensa ennen etäpalvelimen käyttöä. Jos näet
tämän viestin, se saattaa johtua seuraavista syistä:
• varmenne on vanhentunut ja se on uusittava
• käytät palvelinta sen lyhyellä nimellä sen sijaan, että kirjoittaisit täydellisen toimialuenimen
URL-osoitteeksi selaimeesi
• varmenne on luotu vanhentuneella hajautusalgoritmillä (pitäisi olla vähintään SHA-2) ja
varmenteesi on uusittava
• käytät varmennetta (esim. itse allekirjoitettu varmenne tai itse luotu varmenteen myöntäjä), joka
ei ole luotettu asiakastietokoneessa

Suojauspoikkeuksen lisääminen selaimeen
Jos haluat ohittaa suojattua yhteyttä koskevan varoituksen ja jatkaa, voit lisätä selaimeesi
suojauspoikkeuksen. Jos Active Connection Mode on RDP tai ActiveX, voit jatkaa suorittamalla
seuraavat toimenpiteet:
Toimenpiteet
1.

Tarkista, että käytössä on oikea etäpalvelin.

2.

Valitse I understand the Risks (Ymmärrän riskit).

3.

Valitse Add Exception (Lisää poikkeus).

4.

Valitse Permanently store this exception (Tallenna tämä poikkeus pysyvästi).

5.

Valitse Confirm Security Exception (Vahvista suojausta koskeva poikkeus).

Jos Active Connection Mode on HTML5, sinun on lisättävä kaksi suojauspoikkeusta.
• Ensimmäinen poikkeus on kuvattu yllä.
• Toinen poikkeus on lisättävä portille 8080.
Tee tämä siirtymällä sivustoon seuraavan URL-osoitteen kautta:
https://<PalvelimenNimi>:8080
Varmista, että vahvistat suojauspoikkeuksen yhden kerran.
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Hyväksymisen jälkeen näkyviin tulee virheikkuna ja sinut ohjataan uudelleen portaaliin. Sieltä voit
jatkaa työskentelyä normaalisti.
HUOMAUTUS: ota yhteyttä verkonvalvojaan, jos haluat muuttaa varmenteen määrityksiä tai
saada lisätietoja.

Työpöydän pikavalintojen luominen

①

②
③

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

④

iPlanRT

Kuva 29
Luomalla pikavalintoja voit käynnistää sovelluksia suoraan palvelimen työpöydältä sovelluksen
aloitussivun sijaan.
Toimenpiteet
1.

Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitse New (Uusi).
Laajennettu valintaikkuna avautuu.

2.

Valitse laajennetusta valintaikkunasta Shortcut (Pikavalinta).
Create shortcut (Luo pikavalinta) -valintaikkuna avautuu.

3.

Lisää/kopioi palvelimen koko sijainti
(esim. http://PalvelimenNimi/Appportal/Login.aspx?apptype=iPlanRT).

4.

Valitse Next (Seuraava).
HUOMAUTUS: kohdan ”apptype=” jälkeen tulevan nimen on oltava sama kuin asetustiedostossa settings.xml.
HUOMAUTUS: palveleminen tarkka polku ja sijainti voivat vaihdella vaatimusten mukaan.
Jos olet epävarma, ota yhteys IT-osastoon.
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5.

Anna pikavalinnalle nimi
(esim. iPlanRT).
HUOMAUTUS: nimen on vastattava tiedostossa settings.xml käytettyä sovelluksen
nimeä.

6.

Valitse Finish (Valmis).
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Toimenpiteet
Pikavalinta luodaan työpöydälle.
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5.7

Vientisijainnit

Vientihakemistojen määrittäminen
Vientihakemistot voidaan jakaa verkon kautta siten, että niitä voidaan käyttää muissa työasemissa
tai muissa suunnitteluympäristöissä (kuten Buzz, Curve tai Kick).
Seuraavissa ohjeissa vientihakemistoa käytetään esimerkkinä potilastiedoista, jotka sijaitsevat
Origin Server -sovelluksessa. Jos käytetään tiedostopalvelinta tai jos vientihakemisto sijaitsee
muualla, mukauta polkua vastaavasti.
Potilastietojen oletusarvoinen sijainti on F:\PatientsData\.
Vientityypin mukaan kohdehakemisto sijaitsee potilaiden tietohakemistossa (esim. F:
\PatientsData\Navigation).
Jos haluat viedä iPlanista, kohdeympäristöä (esim. Curve) varten on määritettävä vähintään yksi
vientisijainti. Voit tehdä tämän käynnistämällä iPlanin ja määrittämällä uuden vientisolmun
suunnitteluohjelmaan vientivaiheessa.
Luo kullekin kohdealustalle yksi vientikansio.
HUOMAUTUS: jos käytät RDP:tä ActiveX:n tai RDP-tiedoston avulla, aseta tallennusväline
asiakastietokoneeseen, ennen kuin avaat iPlan- tai Brainlab Elements -sovelluksen.

Vientihakemistojen jakaminen

SERVERNAME\Navigation

Kuva 30

Toimenpiteet
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1.

Avaa hakemiston ominaisuudet.

2.

Valitse Advanced Sharing (Jakamisen lisäasetukset).
Jako voidaan tehdä myös ylemmällä hakemistotasolla.
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Toimenpiteet
3.

Määritä jaetun kansion jakamisluvat.
Määritä kansioon vain lukuoikeudet.
Anna täydet hallintaoikeudet jaettuun kansioon vain tarvittaessa.

HUOMAUTUS: yleisesti ottaen jaettua kansiota voidaan käyttää muilta verkon tietokoneilta UNCpolulla: \\<PalvelimenNimi>\<JaettuResurssi>.
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5.8

iHelp (etäasiakastuki)

iHelp-ominaisuuden käyttö
Pyydettäessä Origin Server -sovellukseen voidaan lisätä ominaisuus, joka mahdollistaa
etäyhteyden muodostamisen Brainlabin asiakastukeen. Voit aktivoida tämän etäyhteyden
valitsemalla Windowsin Start (Käynnistä) -valikossa Start iHelp.
HUOMAUTUS: jos haluat käyttää iHelp-toimintoa, ota yhteyttä Brainlabin tukeen. iHelp on
määritettävä järjestelmääsi erikseen.

Start (Käynnistä) -valikko

Kun iHelp on aktivoitu, sitä vastaava kuvake näkyy Windowsin Start (Käynnistä) -valikossa ①.
Brainlabin tuki pääsee nyt käyttämään Origin Serveriä etäyhteydellä (esim. diagnostiikkaa varten).
HUOMAUTUS: voit ottaa etäyhteyden pois käytöstä valitsemalla Windowsin Start (Käynnistä) -valikossa Stop iHelp.

①

iHelp-ominaisuuden toiminta
Origin Server -sovellukseen asennettu iHelp-ohjelmisto kutsuu iHelp-palvelinta portissa 443 tai
17002. Molemmat ovat lähteviä yhteyksiä, mutta 17002 on nopeampi. Origin Server yrittää
muodostaa SSL-tunnelin kunkin kutsun yhteydessä.
• Brainlabin asiakastuki saa yhteyden Origin Server -sovellukseen muodostamalla ensin
yhteyden iHelp-palvelimeen SSL-tunnelin välityksellä.
• iHelp-palvelin yhdistää nämä kaksi tunnelia, minkä jälkeen Brainlabin asiakastuki voi
muodostaa etäyhteyden Origin Server -sovellukseen.

Asennusta koskevat vaatimukset
Palomuuriasetuksiin ei tarvitse tehdä muutoksia (ellet halua, että Brainlabin asiakastuki voi
muodostaa nopeamman yhteyden Origin Server -sovellukseen).
• Jos palomuurisi sallii internetyhteyksien muodostamisen verkon sisällä, iHelp voi tarjota sinulle
etätukea.
• Varmista Brainlab-tuen käyttöoikeus käynnistämällä iHelp Origin Serverissä.
• Potilastietoja ei siirretä.
Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä osoitteeseen iHelp.support@brainlab.com.
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6

IHE-MÄÄRITYS

6.1

IHE-linkin luominen

Tietoja IHE:stä
IHE tarjoaa standardin terveystietojen jakamiseen. IHE-linkkiä voi käyttää potilastietojen
hakemiseen.
Lue IHE-standardi ennen IHE-linkin määrittämistä: http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/
Radiology/IHE_RAD_Suppl_IID.pdf.
HUOMAUTUS: jos muodostat yhteyden järjestelmään IHE-linkin välityksellä, ainoastaan
valitsemasi potilas tulee näkyviin. Et voi etsiä muita potilaita.

Linkin muoto
Linkki on jäsennelty seuraavasti:
https://<sijainti>/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&AnyParameter=AnyValue& AnyParameter=AnyValue&…
Arvo

Lisätiedot

https://<sijainti>

IHE-palvelin, johon haluat muodostaa yhteyden.

IHEInvokeImageDisplay

Isot ja pienet kirjaimet huomioiva

requestType

Isot ja pienet kirjaimet huomioiva. Mahdolliset
arvot:
• PATIENT
• STUDY

AnyParameter=AnyValue

Jokaisessa tyypissä käytettävissä olevat parametrit on lueteltu alla.

Esimerkki:
https://thisnode.brainlab.com/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=PATIENT&patientID=033
Jos tutkimusta/potilasta ei löydy tai sitä ei ole PACS-järjestelmässä, 404 Not Found (404 – Sivua
ei löydy) -virhe tulee näyttöön.

Useat parametrit
Jos haluat etsiä yhden parametrin useita arvoja (esim. useita StudyUID-arvoja), voit käyttää joko:
• IHE-standardin oletusarvoista menetelmää eli hakuparametrien erottamista pilkulla tai
• toistaa parametri- ja arvoparit et-merkillä & erotettuina.
Seuraavassa esimerkissä näytetään, miten näitä kahta eri tapaa voi käyttää:
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,...

Parametrit, pyyntötyyppi = PATIENT
Tässä taulukossa on kuvattu Origin Serverin IHE-linkin tukemat parametrit PATIENTpyyntötyypille. Taulukossa on osin kuvattu IHE-standardin Taulukko 4.106.4.1.2-1.
Parametri

Pyyntö

Kuvaus

R

On oltava HL7® CX -tietotyyTunnistaa pyydettyjen tutkipin muodossa potilaan tunmusten kohteen. Arvoon sisälnistetietojen syöttötapahtutyy määrittävän viranomaisen
man vaatimusten mukaisesti
tunniste.
(ks. ITI TF-2a: 3.8.4.1.2.3).

patientName

O

Avustaa pyydettävien tutkimusten kohteen tunnistamisessa, jos patientID-arvo on
tuntematon.

Koodattava DICOM PN muodossa.

lowerDateTime

O

Käytetään aikaisimman mahdollisen tutkimuspäivän/-ajan
rajaamiseen.

Koodattava XML:n dateTime-primitiivimuodossa.

upperDateTime

O

Käytetään myöhäisimmän
mahdollisen tutkimuspäivän/ajan rajaamiseen.

Koodattava XML:n dateTime-primitiivimuodossa.

O

Tämän parametrin pois jättäViimeisimpien tutkimusten luminen tarkoittaa, että palvekumäärä on sisällytettävä vaslin päättää, kuinka paljon tai
taukseen.
vähän tuloksia palautetaan.

O

Tämä attribuutti määrittää yhden tai useamman pyydetyn
modaliteetin pilkulla erotettuina DICOM-modaliteettiarvoina.

PatientID

mostRecentResults

modalitiesInStudy

Lisätiedot

Valitsee minkä tahansa tutkimuksen, joka sisältää mistä
tahansa määritetyistä modaliteettiarvoista koostuvan
sarjan.

Parametrit, pyyntötyyppi = STUDY
Tässä taulukossa on kuvattu Origin Serverin IHE-linkin tukemat parametrit STUDYpyyntötyypille. Taulukossa on osin kuvattu IHE-standardin Taulukko 4.106.4.1.2-2.
Parametri

Pyyntö

Kuvaus

Lisätiedot

studyUID

C

Määrittää yhden tai useamman
pyydetyn DICOM-tutkimuksen.

Sisältää pilkuilla erotetun
luettelon tutkimusinstanssin
UID-arvoista.

Määrittää yhden tai useamman
pyydetyn DICOM-tutkimuksen.

Sisältää pilkuilla erotetun
luettelon siirron numeroarvoista. Vaaditaan, jos studyUID-arvoa ei ole. Ei saatavilla muussa tapauksessa.

accessionNumber

C

HUOMAUTUS: kahta ylimääräistä parametria (diagnosticQuality, keyImagesOnly) tuetaan IHEstandardissa mutta ei Origin Serverissä.

Parametrit, pyyntötyyppi = KatsojaTyyppi
Voit määrittää oletussovelluksen, joka käynnistetään määritetyn potilaan kanssa. Tämä riippuu
käytettävissä olevista sovelluksista, jotka on asennettu palvelimeen, sekä integrointiskenaarion
asiakaskohtaisista asetuksista.
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Lisätietoja saat ottamalla yhteyden Brainlabin asiakastukeen.
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7

UUDEN SSL-VARMENTEEN
LUOMINEN

7.1

Tietoja SSL-varmenteista

Yleisiä tietoja
Tässä luvussa kuvataan uuden SSL-varmenteen luominen ja asentaminen Origin Serverille.
Asennettavan varmenteen tyyppi voidaan valita palvelimen käytön mukaan. Seuraavia
lähestymistapoja voidaan käyttää SSL-varmenteen luomiseen Origin Serveriin:
• Virallinen varmenteen myöntäjä, kuten GlobalSign, Thawte, Comodo, EssentialSSL, Symantec,
DigiCert tai LetsEncrypt (mahdollisesti maksullista)
• Itse allekirjoitettu varmenne
• Oma SSL-varmenteen myöntäjä

Virallisen Certification Authorityn (varmenteen myöntäjä) käyttäminen
Virallisen varmenteen myöntäjän käyttämisessä on se etu, että määritys tarvitaan vain
palvelimelle.
Asiakastietokoneilla useimmat viralliset varmenteet ovat automaattisesti luotettuja (päivitykset
ohjelmistopäivitysten myötä vastaavista käyttöjärjestelmistä). Lisäksi virallista varmennetta
suositellaan sen paremman turvallisuuden ja luotettavuuden vuoksi erityisesti, jos palvelin on
julkisessa verkossa tai internetissä.
Haettaessa varmennetta varmenteen myöntäjä vaatii tiettyjen vaiheiden läpikäymistä
varmistaakseen, että varmennetta pyytävä henkilö on oikeutettu tilaamaan varmenteen kyseiselle
toimialueelle.

Itse allekirjoitetun varmenteen käyttäminen
Vaikka virallisesti allekirjoitettua varmennetta suositellaan sen paremman turvallisuuden ja
luotettavuuden vuoksi, jotkut tilanteet saattavat vaatia itse allekirjoitetun varmenteen käyttöä. Itse
allekirjoitettua varmennetta voitaisiin käyttää esimerkiksi, jos asiakastietokoneessa ei ole
internetyhteyttä.
Jotkut laitteet tai selaimet, kuten Applen iPad, eivät kuitenkaan salli yhteyttä etäasemiin
käytettäessä itse allekirjoitettuja SSL-varmenteita. Siinä tapauksessa on käytettävä oman SSLvarmenteen myöntäjäsi varmennetta tai virallisesti allekirjoitettua SSL-varmennetta.

Oman SSL Certification Authorityn (varmenteen myöntäjä) käyttäminen
Itse hallinnoituja SSL-varmenteen myöntäjiä intranetsovelluksille on jo monissa verkoissa. Monet
näistä varmenteen myöntäjistä on yleensä luotu perustuen Active Directory Certificate Services
(Active Directory -varmennepalvelu) -palveluihin tai OpenSSL-varmenteisiin.
Oman SSL-varmenteen myöntäjän luominen on ilmaista. Asennukseen vaaditaan kuitenkin alussa
(ensimmäisessä sovelluksessa) enemmän vaivaa, aikaa ja taitoa kuin itse allekirjoitetuissa
varmenteissa.
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Etuna on se, että päävarmenne on syötettävä asiakastietokoneille vain ensimmäiseen intranetsovellukseen. Ylimääräiset SSL-varmenteet eivät vaadi lisäasennuksia asiakastietokoneilla, koska
ne ovat jo luotettuja päävarmenteen kautta.
SSL-varmenne sekä päävarmenne voidaan jakaa automaattisesti Active Directory Services
(Active Directory -palvelu) -palveluiden kautta (käyttämällä Group Policies (Ryhmäkäytäntö) käytäntöjä tai komentosarjoja).

SSL-varmenteiden voimassaolo
SSL-varmenteiden voimassaoloaika on rajoitettu. Origin Server -palvelimen järjestelmänvalvoja
on vastuussa vanhenemispäivien seurannasta.
Käytettäessä virallisia varmenteita SSL-varmenteiden myöntäjä yleensä lähettää muistutuksen
rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen kolme kuukautta ennen varmenteen vanhenemista.
Käytettäessä itse allekirjoitettuja varmenteita tai omia SSL-varmenteiden myöntäjiä on luotava
muistutus vanhenemisesta ennen vanhenemispäivää.

Tietoja sopivan varmenteen valintaan
Ominaisuudet/rajoitukset

Itse allekirjoitettu
varmenne

• Varmenne on määritettävä asiakastietokoneille
• Ei sovellu iPadille

Luomiseen
vaadittava työ

Jakamiseen
vaadittava
työ

Kustannus

Vähäinen

Keskitaso

Ei mitään

Vähäinen

Ei mitään

Vähäinen
(vain palvelimella)

Voimassaoloajasta ja tarjoajasta
riippuen noin 20–
180 € vuodessa

Varmenteen myöntäjä
Oma SSL-varon asennettava asiamenteen myöntä- kastietokoneille ensim- Suuri
jä
mäisen varmenteen yhteydessä
Virallinen varmenteen myöntäjä

• Tilattaessa valtuutus
on todistettava
Keskitaso
• Internetyhteys vaaditaan

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Brainlabin tukeen.
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7.2

Virallisen Certification Authorityn (varmenteen
myöntäjä) käyttäminen

Yleisiä tietoja
Virallinen varmenteen myöntäjä voi tarjota varmenteen luomisen ja lähettämisen. Riippuen
varmenteen myöntäjästä ja varmenteen tyypistä voidaan suorittaa erilaisia työvaiheita.
Tässä esitetään tavanomainen toimintatapa varmenteen valinnasta sen asentamiseen:
Vaaditut toimenpiteet Prosessi

Valitse varmenne

• Valitse sopiva varmenne (esim. perinteinen, yleismerkein määritelty).
• Määrittele, kuinka oikeus varmenteeseen todistetaan (esim. toimialueen validointi, organisaation validointi, laajennettu valtuutus).
• Määrittele voimassaoloaika.

Täytä pyyntö

• Täytä Certificate Signing Requests (CSR) (Varmenteen allekirjoituspyynnöt): tässä digitaalisessa pyynnössä asetetaan asiakastietokoneen tiedot (esim. täydellinen toimialuenimi, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite).
• CSR voidaan laatia suoraan Origin Serverillä sekä suoraan varmenteen myöntäjällä (auto-CSR).

Vahvista valtuutus

• Tarjoajasta riippuen on olemassa erilaisia tapoja todistaa, että hakijalla on oikeus hakea varmennetta tälle toimialueelle.
• Yleisin tapa on toimialueen vahvistaminen, jossa lähetään linkki sähköpostilla kyseisen toimialueen sähköpostin vastuuhenkilölle.

Maksu

Lataa varmenne

Asenna varmenne

Toimenpiteestä voi aiheutua erilaisia kustannuksia riippuen valitusta tarjoajasta, toimintatavasta ja voimassaoloajasta.
• Varmenne on ladattava varmenteen myöntäjältä salatun internetyhteyden kautta.
• Yleensä varmenne on salattu salasanalla, joka voidaan antaa vapaasti varmennetta haettaessa.
Varmenne voidaan nyt asentaa Origin Serverille.

Origin Serverille soveltuvia/suositeltavia varmenteita
Kaikki tyypin TLS/SSL varmenteet ovat sopivia. Nämä varmenteet ovat yleisesti käytössä
verkkopalvelimien turvaamisessa.
Origin Server tukee myös yleismerkein määritettyjä SSL-varmenteita, joita voidaan käyttää
suojaamaan useita palvelimia, alitoimialueita tai jopa koko toimialuetta.
Yleisesti tulisi käyttää varmenteita, jotka on luotu vähintään SHA-2-mekanismeilla ja joiden
avaimen pituus on vähintään 2 048 bittiä.

Lisätietoja varmenteiden luomisesta ja lähettämisestä
Viralliset varmenteiden myöntäjät tarjoavat teknisiä lisätietoja verkkosivuillaan:
• 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

Itse allekirjoitetun SSL-varmenteen luominen

Yleisiä tietoja
Voit luoda itse allekirjoitetun SSL-varmenteen, jos sinulla on järjestelmänvalvojan oikeudet.

Itse allekirjoitetun varmenteen luominen
Toimenpiteet
1.

Kirjaudu Origin Serveriin paikallisena järjestelmänvalvojana.

2.

Käynnistä Windows PowerShell (napsauta oikealla PowerShell-kuvaketta ja valitse Run
as Administrator (Suorita järjestelmänvalvojana)).

3.

Suorita seuraavat komentosarjat varmenteen luomiseksi:
New-SelfSignedCertificate -DnsName "despnode02.brainlab.net" CertStoreLocation "cert:\LocalMachine\My"
HUOMAUTUS: vaihda parametri -DnsName Origin Serverin täydelliseen toimialuenimeen.
Tämä komentosarja luo itse allekirjoitetun varmenteen SHA-2-hajautusalgometrilla.

PowerShell-esimerkkejä itse allekirjoitettujen varmenteiden viemisestä ja tuomisesta
Vie varmenne tiedostoon:

Kuva 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
Tuo varmenne tiedostosta (esim. asiakastietokoneelta tai toiselta palvelimelta):
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Kuva 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

Varmenteen aktivoiminen RDP, TS Gateway ja
Ericom HTML5 -yhteyksille

Yleisiä tietoja
Tarvitset järjestelmänvalvojan oikeudet varmenteen aktivoimiseen. Varmenteen
aktivointimenetelmä riippuu palvelinmäärityksistä.

Varmenteen aktivointi
Aktivoi varmenne seuraavasti:
Toimenpiteet
1.

Kirjaudu Origin Serveriin paikallisena järjestelmänvalvojana.

2.

Avaa tiedostojen selaimella hakemisto:
%BRAINLAB_PATH%\OriginDeployment\.

3.

Käynnistä tässä hakemistossa PowerShell-komentosarja
ChangeOriginServerCertificate.ps1
napsauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla Run PowerShell (Suorita PowerShell).
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4.

Windows PowerShell aukeaa ja voit valita luettelosta varmenteen, jonka haluat aktivoida
Origin Serverille.

5.

Syötä vastaavan varmenteen numero kohtaan Enter selection (Syötä valinta).

6.

Komentosarja määrittää ja aktivoi valitun varmenteen Origin Serverille.
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7.5

Varmenteen luottaminen asiakastietokoneille

Itse allekirjoitettujen SSL-varmenteiden manuaalinen asennus tai automaattinen jakelu
Jos haluat asentaa itse allekirjoitetun varmenteen manuaalisesti, kirjaudu asiakastietokoneelle
kirjautumistiedoillasi.
• Jos tietokonetta käyttävät useat käyttäjät, vaiheet on toistettava jokaisen käyttäjän kohdalla
(vaihtoehto 1).
• Käytettäessä useita jaettuja asiakastietokoneita suositellaan jakamista Active Directory käytännöllä (vaihtoehto 2).

Aiheeseen liittyviä linkkejä
3.7.1 Mustan näytön ongelman ratkaiseminen Apple Mac- tai iPad-laitteella s. 40

Itse allekirjoitettujen varmenteiden manuaalinen asennus
Toimenpiteet
1.

Avaa verkkoselain (esim. Internet Explorer) ja syötä Origin Serverin verkko-osoite
(URL).
Suojausvarmenteen varoitus tulee näkyviin.

2.

Valitse Continue to this website (not recommended) (Jatka tähän sivustoon (ei suositella)).
Origin Serverin kirjautumissivu avautuu.

3.

Valitse Certificate error (Varmennevirhe) selaimen osoitepalkista.
Untrusted Certificate (Varmenne, johon ei luoteta) -valintaikkuna tulee näkyviin.

4.

Valitse View certificates (Näytä varmenteet).
Certificate (Varmenne) -valintaikkuna tulee näkyviin.

5.

Valitse Install Certificate... (Asenna sertifikaatti...)
Certificate Import Wizard (Ohjattu varmenteiden tuominen) käynnistyy.
Lataa varmenne ohjeiden mukaisesti ja valitse sitten Finish (Valmis).

6.

Security Warning (Suojausvaroitus) tulee näkyviin.
Vahvista suojauspoikkeus valitsemalla Yes (Kyllä).

7.

Näkyviin tulee viesti, kun tuonti on valmis. Valitse OK.

8.

Sulje selain ja avaa se uudelleen.
Suojausvaroitus ei enää näy, ja suljetun lukon kuva tulee näyttöön. Jos napsautat lukkoa,
varmenteen tilana näkyy OK.

Automaattinen jakelu Active Directory Policylla (Active Directory -käytäntö)
Ennen itse allekirjoitetun varmenteen jakamista kaikkiin asiakastietokoneisiin toimialueen
ryhmäkäytännön kautta sinun on ladattava varmenne palvelimelta. Tee se kirjautumalla Origin
Serveriin yhdistettyyn asiakastietokoneeseen ja käy läpi seuraavat vaiheet:
Toimenpiteet
1.

Avaa verkkoselain (esim. Internet Explorer) ja syötä Origin Serverin verkko-osoite
(URL).
Suojausvarmenteen varoitus tulee näkyviin.

2.

Valitse Continue to this website (not recommended) (Jatka tähän sivustoon (ei suositella)).
Origin Serverin kirjautumissivu avautuu.
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Toimenpiteet
Valitse Certificate error (Varmennevirhe) selaimen osoitepalkista.
3.

Untrusted Certificate (Varmenne, johon ei luoteta) -valintaikkuna tulee näkyviin.

4.

Valitse View certificates (Näytä varmenteet).
Certificate (Varmenne) -valintaikkuna tulee näkyviin.

5.

Valitse Details (Tiedot) -välilehti ja napsauta Copy to File (Kopioi tiedostoon).
Certificate Import Wizard (Ohjattu varmenteiden tuominen) käynnistyy.
Lataa varmenne ohjeiden mukaisesti ja valitse sitten Finish (Valmis).

6.

Näkyviin tulee viesti, kun tuonti on valmis. Valitse OK.

7.

Sulje Certificate (Varmenne) -valintaikkuna valitsemalla OK.
Viety varmenne näytetään työpöydällä.

Varmenteen jakaminen
Kun olet vienyt varmenteen, sinun täytyy kopioida se.
Vaihtoehdot

Yhdistä toimialueen ohjauskoneeseen ja avaa
Group Policy Editor (Ryhmäkäytäntöeditori)

Tuo sertifikaatti sijaintiin:
Computer Configuration (Tietokoneasetukset)
> Policies (Käytännöt) > Windows Settings
(Windows-asetukset) > Security Settings (Suojausasetukset) > Public Key Policies (Julkisten
avainten käytännöt) > Trusted Root Authorities
(Luotettu varmenteen julkaisija)

Rekisteröidy toimialueen ohjauskoneeseen

Kirjaudu riittävillä oikeuksilla ja käytä Group
Policy Management (Ryhmäkäytäntöjen hallinta) -konsolia

HUOMAUTUS: käytettäessä oletusasetusta Authenticated Users (Todennetut käyttäjät)
varmenne viedään kaikkiin toimialueen tietokoneisiin.

Luodun tai uudelleen määritetyn ryhmäkäytäntöobjektin testaaminen

Kuva 33
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Kohteeseen Group Policy Object (Ryhmäkäytäntöobjekti) tehdyt muutokset tapahtuvat Windowstoimialueen ohjauskoneessa. Muutos replikoidaan Active Directoryyn 120 minuutin sisällä
käyttöönotosta.
Jos haluat testata juuri luomaasi tai määrittämääsi ryhmäkäytäntöobjektia asiakastietokoneella
heti luomisen jälkeen, käytä komentoa gpupdate /force. Tämä käynnistää päivitysprosessin
välittömästi.
Toimenpiteet
Kirjaudu asiakastietokoneelle ja päivitä käytännöt komennolla:
gpupdate /force
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7.6

Origin Server -verkkoportaalin tietoturvallinen
käyttö

Yleisiä tietoja
Jos haluat muodostaa tietoturvallisemman yhteyden Origin Serveriin, käytä salattua HTTPSprotokollaa.
Varmenteen muuttamisen jälkeen Origin Server -portaalia on aina kutsuttava sen täydellisellä
toimialuenimellä, jolle uusi varmenne luotiin.
Esimerkki: https://<PalvelimenNimi>
Tämä tarkoittaa, että kaikki linkit on päivitettävä uuteen URL-osoitteeseen.

Uudelleenohjaus uusista URL-osoitteista aiempiin osoitteisiin / palvelimen lyhyt nimi (valinnainen)
Tässä osassa kuvataan, kuinka voit määrittää uudelleenohjauksen Origin Serverin URLosoitteelle siitä URL-osoitteesta, joka nyt sisältää täydellisen toimialuenimen (esim.
originserver.<PalvelimenNimi>) aiemmalle osoitteelle, kuten originserver.
Toimenpiteet
1.

Kirjaudu Origin Server -palvelimelle RDP-yhteydellä käyttäjänä, jolla on paikallisen järjestelmänvalvojan oikeudet.

2.

Käynnistä IIS Manager (IIS-palveluiden hallinta).

3.

Laajenna kohta, joka kuuluu palvelimellesi (täydellinen toimialuenimi). Napsauta hiiren
kakkospainikkeella Sites (Sivustot) ja valitse Add Website… (Lisää sivusto...).

4.

Suorita Add Website (Lisää sivusto) -valintaikkunassa seuraavat toimenpiteet:
• Määritä Site name/former address (Sivuston nimi / entinen osoite) (esim.
originserver)
• Määritä Physical path (Fyysinen polku) (esim. luo hakemisto Create Folder (Luo kansio) -toiminnolla tai luo tyhjä kansio Brainlab-polkuun)
• Määritä isäntänimi (esim. origin)

5.

Vahvista valitsemalla OK.

6.

Napsauta IIS Manager (IIS-palveluiden hallinta) -valintaikkunassa hiiren kakkospainikkeella juuri luotua verkkosivustoa (esim. origin).
• Valitse Edit Bindings… (Muokkaa sidontoja...).
• Valitse Add (Lisää) luodaksesi https-sidonnan kohteelle origin.
• Vaihda tyypiksi https ja valitse juuri luomasi SSL-varmenne.
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7.

Vahvista valitsemalla OK.

8.

Valitse origin uudelleen ja luo HTTP Redirect (HTTP-uudelleenohjaus) IIS Managerissa (IIS-palveluiden hallinta).

9.

Määritä HTTP Redirect (HTTP-uudelleenohjaus).
Aktivoi ruutu Redirect requests to this destination (Ohjaa pyynnöt tähän kohteeseen)
ja lisää kohde tekstikenttään.
Kohde riippuu palvelimen täydellisestä toimialuenimestä:
• origin on lyhyt palvelimen nimi, <OmanToimialueenNimi> on esimerkki toimialueen nimestä.
• $S$Q mahdollistaa sen, että parametrit (esim. QuickStartApp) säilytetään uudelleenohjauksessa.

10.

Valitse oikean sarakkeen yläreunasta Apply (Käytä).

11.

Testaa määritys seuraavilla:
http://origin -> https://origin.<OmanToimialueenNimi>

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.0 Origin Server Ver. 3.1

UUDEN SSL-VARMENTEEN LUOMINEN

Toimenpiteet
https://origin -> https://origin.<OmanToimialueenNimi>
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VIANETSINTÄ

8.1

Vianetsintätiedot

Kohderyhmä
Vianetsintä-osassa esitetyt tiedot on tarkoitettu järjestelmänvalvojille avuksi usein kysyttyihin
kysymyksiin, joita saattaa tulla esiin Origin Serveriä käytettäessä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä Origin Serverin käytöstä
UKK

Ehdotus

Sivu ei lataudu, kun Origin
Serverin URL-osoite on kirjoitettu.

URL-osoite on selvitettävä joko DNS:n kautta tai se on kirjoitettava tietokoneen paikalliseen isäntätiedostoon. Kutsu palvelimen nimeä ja tarkista, että nimi voidaan selvittää IP-osoitteeksi.
Asiakkaan ja palvelimen välillä on oltava verkkoyhteys. Palvelimen on vastattava palvelimen IP-osoitteen kutsuun. Joissakin
verkoissa ICMP on poistettu käytöstä, joten kutsu ei välity.
Palomuuri ei saa estää portin 443 käyttöä. Tarkista, että voit
muodostaa yhteyden porttiin 443 telnetin kautta.

Alustavan yhteyden muodostaminen Origin Serveriin kestää
kauan (15–20 sekuntia). Virheilmoitusta tai varoitusta ei näytetä.

SSL-yhteyden aikana tarkistetaan kaikkien päämyöntäjällä varustettujen varmenteiden kumoaminen.
Jos asiakkaalla ei ole internetyhteyttä, kumoamistarkistukset
epäonnistuvat aikakatkaisun jälkeen. Tämän viiveen välttämiseksi kumoamistarkistukset on poistettava käytöstä.

Näen Origin Server -portaalia
avattaessa varoituksen, jonka
mukaan varmenne ei kelpaa.

Napsauttamalla selaimessa lukitusmerkkiä voit tarkistaa, miksi
varmenne katsottiin kelpaamattomaksi. Alla on lueteltu mahdollisia syitä:
• Varmenteen yleinen nimi ei vastaa WWW-palvelimen nimeä.
Muuta selvitettyä nimeä DNS:ssä tai isäntätiedostossa tai
vaihda varmennetta Origin Server -palvelimessa (ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen).
• Certification Authorities (Varmenteen myöntäjät) -luettelosta
puuttuu linkki. Yhdistä asiakas internetiin, jotta Certification
Authorities (varmenteen myöntäjät) voidaan päivittää.
• Varmenne on vanhentunut ja se on uusittava. Varmenteet
voidaan uusia ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.
Lataa ja asenna varmennetiedosto tämän varoituksen poistamiseksi.

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.0 Origin Server Ver. 3.1

75

Vianetsintätiedot

Origin Serveriin kirjautuminen
UKK

Ehdotus

Näen Login-välilehden, mutta
en pysty kirjautumaan sisään.

Sinun on kirjoitettava kelvollinen toimialueen käyttäjänimi tai
kelvollinen paikallinen käyttäjänimi User name -kenttään. Jos
kirjautuminen toimialueen käyttäjänimen avulla epäonnistuu,
yritä kirjautua sisään Windows-asiakkaaseen. Vanhentunutta
salasanaa koskevaa varoitusta ei saa näkyä.
Jos et pysty kirjautumaan paikalliselle tietokoneelle, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan käyttäjän valtuuksien palauttamista
varten.

Tililläsi ei ole Origin Server -käyttöoikeuksia. Tilisi on lisättävä
En näe sisäänkirjautumisen jäl- OriginUsers-ryhmään.
keen sovelluspainikkeita.
Jos tämä ongelma koskee kaikkia käyttäjiä, User Management (Käyttäjien hallinta) on määritetty virheellisesti.
Näen sisäänkirjautumisen jälkeen varoituksen, että näytön
tarkkuus ei ole riittävä.
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Kaikissa määritetyissä sovelluksissa vaaditaan näytön vähimmäistarkkuus.
Istunto käynnistyy, vaikka tarkkuus on riittämätön. Sovelluksen
sivuilla näkyy kuitenkin vierityspalkkeja. Lääketieteellisten kuvantamistietojen näyttö ei muutu tai vääristy.
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8.2

Usein kysyttyjä kysymyksiä Origin Serverin
sovelluksista

Sovellusten ominaisuuksia koskevat usein kysytyt kysymykset
UKK

Ehdotus

Sovellus ei käynnisty sovelluspainikkeen napsauttamisen jälkeen.

Käyttäjä on lisättävä Remote Desktop Users (Etätyöpöydän
käyttäjät) -ryhmään. Se voidaan tehdä joko suoraan tai Active
Directory -ryhmän kautta.

Origin Server -portaalissa näkyvä käytettävissä olevien istuntojen enimmäismäärä on
pienempi kuin ostettujen käyttöoikeuksien määrä.

Kuormituksen tasapainotusympäristössä jossakin palvelimista
saattaa olla virhe tai se ei ole käytettävissä verkon kautta.
Tarkista Origin Server -määritystiedostosta, ovatko kaikki palvelimet luettelossa ja onko kuormituksen tasapainotus käytössä.

Client Check näyttää virheen
kohdassa Remote Desktop
Connection (Etätyöpöytäyhteys).

Tämä virhe saattaa esiintyä, jos käytössä on Internet Explorerin sijasta muu selain.
Tarkista selaimesi ja suojausasetukset kuvatun prosessin mukaan.

UKK

Ehdotus

Sovelluksen toiminta

Tarkista Origin Server -portaalissa, kuinka monta istuntoa on
käynnissä. Jos käynnissä on liian monta istuntoa, se saattaa
hidastaa palvelimen toimintaa. Järjestelmänvalvojat voivat tarvittaessa päättää käyttämättömät ja virheellisesti suljetut istunnot Session Manager -toiminnolla.

Valitun sovelluksen toiminta on
hidasta.

Tarkista Client Check -sivulla yhteyden laatu ja varmista, että
latausnopeus ja vasteaika ovat riittävät.
Jos yhteys on muodostettu paikallisessa verkossa/intranetissä
ja Client Check -tulokset eivät ole riittäviä, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan verkkoyhteyden parantamista varten. Jos
Client Check -tulokset ovat riittäviä, voit parantaa sovelluksen
suorituskykyä ottamalla käyttöön intranetin optimoidut asetukset.
Jos yhteys muodostetaan internetissä, hitaan internetyhteyden
aiheuttamia suorituskykyyn liittyviä ongelmia voidaan lievittää
ottamalla käyttöön optimoidut internetasetukset. Lisäksi monien internetpalveluntarjoajien tarjoaman ”nopea polku” -vaihtoehdon tilaaminen saattaa parantaa vasteaikaa.

Jos Origin Server näyttää virheilmoituksen, lue näkyvä viesti
tarkkaan ymmärtääksesi virheen syyn. Alla on lueteltu mahdollisia virheitä:
• Liian monista avoimista istunnoista johtuva käyttöoikeusvirhe.
Origin Server -istunto on käyn- • Polkuja ei ole määritetty asianmukaisesti Origin Server määritystiedostossa.
nissä, mutta sovellus ei aukea,
tai näkyviin tulee virheilmoitus.
• Käyttäjällä ei ole sovelluskansiossa riittäviä käyttöoikeuksia.
• Kuormituksen tasapainotusympäristössä: On asennettava
identtinen palvelinlaitteisto tai identtinen VM-määritys sekä
identtinen Origin Server -ohjelmistoversio. Kaikki sovellukset on asennettava samaan asennuspolkuun, ja molempien
palvelinten määritystiedostojen on oltava identtiset.
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UKK

Ehdotus

Sovellus käynnistyy oikein vain
yhdellä palvelimella.

Tarkista, että sovellukset on asennettu kaikille palvelinfarmin
palvelimille tarkalleen samalla tavalla. Sovelluskansiossa kaikilla palvelimilla on oltava riittävät käyttöoikeudet.
Origin Server -määritystiedoston on myös oltava identtinen
kaikilla palvelimilla.

Sovelluspainikkeen napsauttamisen jälkeen näytetään varmennevaroitus.

Lue varoitusikkunan tiedot. Alla on lueteltu varoituksen mahdollisia syitä:
• Varmenteen yleinen nimi ei vastaa WWW-palvelimen nimeä.
Origin Server -määritystiedostossa määritetyn palvelimen
nimen on oltava sama kuin varmenteen ”yleinen nimi”. Voit
vaihtaa joko palvelimen nimeä tai yleistä nimeä ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen. Asiakkaan on voitava selvittää vaihdetut palvelinnimet DNS:n tai isäntätiedoston kautta.
• Certification Authorities (varmenteen myöntäjien) -luettelosta
puuttuu linkki. Yhdistä asiakas internetiin Certification Authorities (varmenteen myöntäjien) päivittämiseksi.
• Varmenne on vanhentunut ja se on uusittava. Varmenne voidaan uusia ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.

Istunnon jakaminen ja tiedonsiirto
UKK

Ehdotus
Varmista, että USB-muistitikku kytketään ennen istunnon käynnistämistä.
HUOMAUTUS: tätä ei tueta, jos käytät HTML5-yhteyksiä.

Haluan viedä tietoja paikallisesta asemasta tai USB-muistitiKäyttäjät voivat käyttää asiakaslaitteen irrotettavia asemia
kulta tai tuoda niihin tietoja,
RDP-etäyhteyden aikana, mutta irrotettavan aseman on oltava
mutta en näe paikallisia aseyhdistettynä ennen etäyhteyden muodostamista.
mia.
Varmista Remote Desktop Connection (Etätyöpöytäyhteys) ikkunassa, että paikallisille asemille vientiä koskeva valintaruutu on valittu.
Varmista, että käyttäjälle on myönnetty oikeudet verkkoasemien lukemista ja niihin kirjoittamista varten.
En pysty kartoittamaan potilastietoja sisältäviä verkkoasemia
istunnon käynnistämisen jälkeen.

Yritä käyttää verkkoasemaa Universal Naming Convention
(UNC) -polun kautta (\\<PalvelimenNimi>
\<JaettuResurssi>).
Kirjauskomentosarja, joka yhdistää verkkoaseman asemakirjaimeen, on joskus liian hidas. Määritä aseman yhdistäminen Origin Server -määritystiedostossa siten, että kirjauskomentosarjan sijasta ohjelmisto yhdistää aseman aina, kun istunto käynnistetään.

Alla on lueteltu mahdollisia syitä:
• Paikallisen päätepalvelimen määritykset on korvattu toimialueen käytännöillä.
Kohde ei yhdisty automaattisesti, kun istunnon jakaminen • Kohdeistunnon käyttäjä ei hyväksynyt jakamispyyntöä.
käynnistetään.
• Kuormituksen tasapainotusympäristössä: Palomuuri on estänyt toisen palvelimen istuntoa koskevan jakamispyynnön.
Kohdeistunto on sen jälkeen katkaistu.
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SSL-varmenne eri verkkoselaimia käytettäessä
UKK

Ehdotus

Avatessani istunnon Google
Chromessa saan suojausvarmennevaroituksen.

Mahdollisia ratkaisuja:
• Tarkista selaimen/käyttöjärjestelmän yhteensopivuus.
• Luo paikallisten sisäisten asetusten perusteella itse allekirjoitettu varmenne.

Firefox sisältää erillisen varmenneluettelon käyttämäsi käyttöAvatessani istunnon Firefoxissa
järjestelmän ulkopuolella. Sinun on lisättävä toimialue luettesaan suojausvarmennevaroiloon manuaalisesti. Tee se käyttämällä esim. täydellistä toimituksen.
aluenimeä (<PalvelimenNimi>.<toimialue>.com).

SSL-varmenne taulutietokoneita käytettäessä
UKK

Ehdotus

Avatessani istunnon Google
Chromessa saan suojausvarmennevaroituksen.

Mahdollisia ratkaisuja: Jos Origin Server -palvelimessa käytetään itse allekirjoitettua varmennetta, tarkista paikallisesta varmennemyymälästä (Trusted Certification Authorities (luotetut
varmenteiden myöntäjät)), että asiakastietokone tuntee varmenteen myöntäjän.
HUOMAUTUS: Google Chrome näyttää aina varoituksen silloinkin, kun käytetään kelvollista itse allekirjoitettua varmennetta, jos varmenteeseen ei sisälly FQDN (täydellinen toimialuenimi) -yhteensopivaa palvelimen nimeä.

UKK

Ehdotus

Selaimen/käyttöjärjestelmän
yhteensopivuutta ei ole voitu
varmentaa Windowsin Safariselaimessa.

Kokoonpanoa ei ole täysin testattu.
Käytä parhaan käyttäjäkokemuksen aikaansaamiseksi Internet
Exploreria Windowsissa.

UKK

Ehdotus

Windows Safari

HTML5-tulostus

Sinun on valittava käytettävissä olevien tulostinten luettelosta
En voi tulostaa HTML5-yhteyttä Ericom AccessNow Printer (Ericom AccessNow -tulostin).
käytettäessä.
Jos tämä vaihtoehto ei ole saatavilla, ota yhteyttä Brainlabin
asiakastukeen.
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