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INFORMAÇÕES GERAIS

1.1

Dados para contato

Suporte
Se não encontrar as informações de que precisa neste manual, ou se tiver dúvidas ou problemas,
entre em contato com o suporte da Brainlab:
Região

Telefone e Fax

E-mail

Estados Unidos, Canadá, Amé- Tel.: +1 800 597 5911
rica Central e América do Sul
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasil

Tel.: (0800) 892 1217

brazil.support@brainlab.com

Reino Unido

Tel.: +44 1223 755 333

Espanha

Tel.: +34 900 649 115

França e países de idioma
francês

Tel.: +33 800 676 030

África, Ásia, Austrália, Europa

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

Japão

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

support@brainlab.com

Vida útil de serviço esperada
O fabricante oferece atualizações de software e suporte no local do cliente por cinco anos para
este produto.

Sugestões
Embora tenha sido cuidadosamente revisado, este manual do usuário pode conter erros. Se tiver
sugestões de melhoria, entre em contato conosco pelo endereço user.guides@brainlab.com.

Fabricante
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Alemanha
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Informações legais

1.2

Informações legais

Direitos autorais
Este manual contém informações exclusivas protegidas por direitos autorais. Nenhuma parte
deste manual pode ser reproduzida ou traduzida sem a permissão expressa, por escrito, da
Brainlab.

Marcas comerciais da Brainlab
As marcas indicadas a seguir são marcas registradas da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos
Estados Unidos:
• Brainlab®
• iPlan®
• Brainlab Elements®

Marcas comerciais de terceiros
• Microsoft®, Windows®, Active Directory®, ActiveX® e Internet Explorer® são marcas comerciais
da Microsoft Corporation, registradas nos Estados Unidos e em outros países.
• Mozilla Firefox® é marca comercial da Mozilla Foundation, registrada nos Estados Unidos e
em outros países.
• Apple™, iPad®, Mac® e macOS® são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos
Estados Unidos e em outros países.
• Android™ é marca comercial da Google Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros
países.
• iOS™ é marca comercial ou marca registrada da Cisco nos Estados Unidos e em outros
países e é utilizada sob licença.

Informações sobre patentes
Este produto pode estar coberto por uma ou mais patentes ou patentes pendentes. Para obter
detalhes, consulte: www.brainlab.com/patent.

Software integrado de terceiros
Parte deste software é baseada nos trabalhos especificados a seguir. A licença completa e o
aviso sobre direitos autorais podem ser consultados nos links indicados a seguir:
• Xerces C++ 3.1.1, desenvolvido pela Apache Software Foundation (http://xerces.apache.org/
xercesc/)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)

Conformidade DICOM
As declarações de conformidade com DICOM encontram-se disponíveis no site da Brainlab, na
página www.brainlab.com/dicom.

Vendas nos Estados Unidos
A legislação federal norte-americana restringe a venda deste dispositivo a médicos ou a pedido
deles.
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1.3

Símbolos

Sinais de aviso
Aviso
Sinais de aviso são indicados por um símbolo triangular de aviso. Eles contêm
informações críticas de segurança relacionadas a possíveis ferimentos, morte ou outras
consequências graves associadas à utilização incorreta do equipamento.

Sinais de cuidado
Sinais de cuidado são indicados por um símbolo circular de cuidado. Contêm importantes
informações relacionadas a possíveis problemas de funcionamento do dispositivo, falhas
no dispositivo, danos ao dispositivo ou danos à propriedade.

Observações
OBSERVAÇÃO: observações são formatadas em fonte itálica e indicam informações adicionais
úteis.
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Usando o sistema

1.4

Usando o sistema

Indicações de uso
O uso indicado para este produto é acessar aplicativos Elements em HTML5 ou WPF ou software
herdado em uma única plataforma. Nenhum plano de tratamento, tratamento ou diagnóstico pode
ser realizado exclusivamente com o Origin Server 3. Dessa forma, o Origin Server 3 foi lançado
no mercado como um produto não médico.

Potenciais usuários
Este manual de usuário foi desenvolvido para cirurgiões e suas equipes que utilizam o Origin
Server.

Revisão de plausibilidade
Aviso
Antes de iniciar o tratamento do paciente, analise a plausibilidade de todas as entradas e
saídas de informações do sistema.
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1.5

Compatibilidade com dispositivos e software
médicos

Software médico compatível da Brainlab
Somente software médico da Brainlab, especificado pela Brainlab, pode ser instalado e usado
com o sistema. Entre em contato com o suporte da Brainlab para obter esclarecimentos
relacionados à compatibilidade com software médico da Brainlab.

Software de terceiros
Os requisitos para Origin Server são os seguintes:
• Windows 7 ou plataformas mais recentes da Microsoft
• Internet Explorer Versão 11 ou versões mais recentes
O Origin Server é compatível com Windows Server 2012 R2 e Windows Server 2016. Para obter
informações sobre pacotes de serviço compatíveis, entre em contato com o suporte da Brainlab.

Software adicional de terceiros
O Origin Server pode afetar a funcionalidade dos seguintes módulos:
• Access gateway (Gateway de acesso)
• Internet Information Services (IIS - Serviços de Informações da Internet)
• Aplicativos Node.js
• Remote Desktop Services (Serviços de Área de Trabalho Remota)
Se não tiver certeza sobre a compatibilidade de um aplicativo de software, entre em contato com
o suporte da Brainlab.

Antivírus e software malicioso
A Brainlab recomenda proteger o sistema com um software antivírus de alta qualidade.
Observe que algumas configurações de aplicativos de proteção contra software malicioso, como
aplicativos antivírus, podem afetar de forma negativa o desempenho do sistema. Por exemplo, se
o aplicativo antivírus executar varreduras em tempo real e monitorar cada acesso aos arquivos,
poderá haver lentidão no carregamento e no armazenamento de dados de pacientes. A Brainlab
recomenda a desativação do rastreamento em tempo real, deixando a execução de rastreamento
de vírus para períodos sem atividade clínica.
Aviso
Assegure que seu software antivírus não realize modificações em diretórios da Brainlab.
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.
Aviso
Não faça download nem instale atualizações durante o planejamento de tratamentos.
Para obter informações adicionais sobre essas questões, entre em contato com o suporte da
Brainlab.

Atualizações de segurança da Microsoft para Windows e atualizações de drivers
A Brainlab permite apenas a instalação de “patches” de segurança. Não instale pacotes de
serviço e atualizações opcionais. Verifique suas configurações para assegurar que o download e
a instalação de atualizações sejam realizados de forma correta e oportuna. Não atualize drivers
em plataformas da Brainlab.
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Consulte o site da Brainlab para ter acesso a informações adicionais sobre configurações e a
uma lista de Microsoft Security Updates (atualizações de segurança da Microsoft) bloqueadas
pelo suporte da Brainlab.
Endereço: www.brainlab.com/updates
Senha: WindowsUpdates!89

Atualizações
Aviso
Atualizações do sistema operacional (hotfixes) ou de software de outros fabricantes
devem ser realizadas fora dos períodos de atividade clínica e em um ambiente de teste,
para verificar a correta operação do sistema Brainlab. A Brainlab monitora os hotfixes
liberados para o Windows e terá conhecimento sobre a probabilidade de problemas em
algumas dessas atualizações. Se encontrar problemas relacionados aos hotfixes do
sistema operacional, entre em contato com o suporte da Brainlab.

Links relacionados
2.2 Requisitos mínimos na página 15
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1.6

Treinamento e documentação

Leitura dos manuais de usuário
Este manual descreve software médico ou dispositivos médicos de grande complexidade, que
devem ser usados com cautela.
Portanto, é muito importante que todos os usuários do sistema, de instrumentos e do software:
• leiam atentamente este manual antes de manusear o equipamento
• tenham acesso permanente a este manual

Manuais do Usuário disponíveis
OBSERVAÇÃO: os manuais de usuário disponíveis variam em função do produto Brainlab. Se
tiver perguntas relativas aos manuais de usuário recebidos, entre em contato com o suporte da
Brainlab.
Manual do Usuário

Manual do Usuário do Software

Índice
• Visão geral do planejamento do tratamento e da navegação guiada por imagens
• Descrição da configuração do sistema na sala cirúrgica
• Instruções detalhadas sobre o software

Manual do Usuário de Hard- Informações detalhadas sobre hardware de radioterapia e cirurgia,
ware
que são instrumentos de grande complexidade
Manual do Usuário de Instrumental

Instruções detalhadas sobre o manuseio de instrumentos

Manual de Limpeza, Desinfecção e Esterilização

Detalhes sobre limpeza, desinfecção e esterilização de instrumentos

Manual do Usuário do Sistema

Informações detalhadas sobre a configuração do sistema

Manual do Usuário Técnico

Informações técnicas detalhadas sobre o sistema, incluindo especificações e adesão a normas

Manual do Usuário do Sistema e do Usuário Técnico

Combina o conteúdo do Manual do Usuário do Sistema e do Manual do Usuário Técnico

Treinamento Brainlab
Antes de usar o sistema, a Brainlab recomenda que todos os usuários participem de um
programa de treinamento conduzido por um representante da Brainlab, com o objetivo de garantir
o uso seguro e correto do produto.

Responsabilidade
Aviso
Este sistema apenas auxilia o cirurgião e não substitui sua experiência e/ou
responsabilidade durante o uso. O usuário deve sempre ter a possibilidade de prosseguir
com o procedimento sem a assistência do sistema.
Apenas profissionais treinados da equipe médica podem operar os componentes do sistema e o
instrumental acessório.

Abreviações
As seguintes abreviações são usadas nesta seção:
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•
•
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DNS: Domain Name System (Sistema de nomes de domínio)
ICMP: Internet Control Message Protocol (Protocolo de mensagens de controle da Internet)
SSL: Secure Sockets Layer (Camada de soquetes de segurança)
FQDN: Fully Qualified Domain Name (Nome de domínio totalmente qualificado)
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INTRODUÇÃO

2.1

Acessando o Origin Server

Informações de acesso

Figura 1
O Origin Server proporciona acesso a software de planejamento por meio de navegadores da
web.
O URL de acesso padrão toma por base o seguinte nome de domínio totalmente qualificado
(FQDN):
https://<FQDNserver>.<hospitaldomain>
Entretanto, o URL de acesso pode variar em função das especificações do cliente.
O Origin Server permite a conexão de outros aplicativos da Brainlab ao sistema PACS do
hospital. Desta forma, apenas um nó DICOM específico da Brainlab necessita ser
introduzido no sistema PACS e a configuração global de Query/Retrieve para aplicativos
da Brainlab fica simplificada. Apenas aplicativos da Brainlab podem conectar-se a este
serviço.
Se você deseja restringir ainda mais o acesso ao sistema PACS do hospital por aplicativos
da Brainlab (p.ex., acessar cada aplicativo da Brainlab como um nó DICOM separado ou
restringir o acesso a certos equipamentos), entre em contato com o suporte da Brainlab.

Variações de clientes
As capturas de tela e as instruções apresentadas neste manual de usuário podem variar em
relação à sua experiência específica como usuário. Inúmeras variações são possíveis,
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dependendo de seu pedido, da versão do Windows, do tipo e da versão do navegador da web,
das configurações do servidor, etc.
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2.2

Requisitos mínimos

Requisitos do computador cliente
O Origin Server requer um computador com conexão à internet e um mouse. Além disso, o
computador cliente deve atender os seguintes requisitos mínimos:
Requisito

Mínimo

Sistema operacional Windows 7 ou plataformas mais recentes da Microsoft
RDP

7.0 ou posterior

Navegador da Web

Internet Explorer Versão 11.0 ou versões mais recentes

Terminal

Resolução do monitor do cliente: 1.280 x 1.024
• Em muitos navegadores, barras de rolagem são exibidas em monitores
com baixa resolução
• O software também é compatível com monitores alinhados verticalmente, com resolução de largura mínima de 1.024 pixels
• A resolução máxima de tela suportada (conforme definido pelo RDP
6.0) é de 4.096 x 2.048
Profundidade de cor recomendada: 32 bits
Profundidade de cor mínima: 24 bits
OBSERVAÇÃO: um computador cliente com um monitor com profundidade de cor abaixo de 24 bits também pode ser utilizado. O usuário verá
uma mensagem de advertência com informações relacionadas à baixa
profundidade de cor.

Frequência da CPU

1 GHz (para melhor desempenho gráfico, recomendamos usar frequências superiores a 1 GHz)

Requisitos de conexão de rede
O acesso a aplicativos por meio de uma sessão remota no Origin Server exige uma boa
conexão de rede, para proporcionar a usabilidade ideal do aplicativo.
Os requisitos definem apenas a conexão downstream, que é exigida para um bom nível de
usabilidade do acesso ao aplicativo remoto. Eles não levam em consideração a transferência de
dados da estação de trabalho cliente para a plataforma do servidor.
Acesso

Valor mínimo

Valor recomendado

Rede local (LAN)

LAN de 10 Mbits, com menos de LAN de 100 Mbits, com menos de 20
20 ms de latência
ms de latência

Internet

1,5 Mbits (downstream), menos
de 100 ms de latência

4 Mbits (downstream), menos de 50 ms
de latência

Requisitos de Sistema Operacional e Serviços de Terminal Cliente
Se desejar usar o Internet Explorer para acessar a plataforma do servidor e iniciar aplicativos
remotos na plataforma, você deverá ativar os controles ActiveX. Se isso não for possível, a
estação de trabalho cliente do Windows cliente precisará dos seguintes prerrequisitos para
acessar aplicativos via RDP pelo portal Origin Server:
• Microsoft Terminal Service Advanced Client, versão 6.3 ou mais recente e registro do
componente ActiveX no sistema operacional cliente
• Windows 7, Windows 8/8.1 ou Windows 10
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2.3

Resolução do monitor e profundidade de cores

Resolução padrão do monitor
Quando dois ou mais monitores são usados com o Internet Explorer (p.ex., um laptop com um
monitor externo acoplado), a resolução do monitor é determinada pelo monitor primário. Mesmo
que o navegador esteja aberto no monitor secundário, a sessão remota será estabelecida via
ActiveX usando a resolução do monitor primário.
Se estiver usando uma configuração com dois monitores com diferentes resoluções de tela,
procure utilizar o navegador Chrome ou Firefox, pois a resolução do monitor ativo será
reconhecida e utilizada.
OBSERVAÇÃO: assegure que a resolução máxima do monitor esteja configurado com 100%
(Windows: Control Panel (Painel de Controle) > All Control Panel Items (Todos os Itens do Painel
de Controle) > Display (Monitor)) no computador cliente.

Monitores alinhados verticalmente
O software suporta monitores alinhados verticalmente, com uma largura mínima de 1.024 pixels.

Profundidade de cor baixa
Se estiver usando um monitor com uma profundidade de cor inferior a 24 bits, um aviso
aparecerá indicando que a profundidade de cor é muito baixa.
Embora seja possível abrir aplicativos, o desempenho pode ser afetado.

Resolução de tela máxima
A resolução máxima de tela suportada é de 4.096 x 2.160 pixels (4K).
Você pode definir a resolução do monitor manualmente como um parâmetro de entrada no URL
da plataforma do servidor.

Como remover barras de rolagem
Se o seu aplicativo for aberto em uma tela cheia com barras de rolagem, você poderá eliminar as
barras de rolagem inserindo manualmente uma resolução de monitor mais baixa no URL.
Etapa
1.

Antes de efetuar o login, insira a resolução do monitor no final do URL de login.
Por exemplo, para usar um monitor que tenha 1.280 x 1.024 pixels, especifique o seguinte URL:
https://<nomedeseuservidor>/login.aspx?
ScreenResX=1280&ScreenResY=1024
• ScreenResX= identifica a largura da tela.
• ScreenResY= identifica a altura da tela.

2.

Após inserir o URL, os novos valores de resolução serão exibidos na aba Client Check.
Se as barras de rolagem ainda aparecerem após a inserção de novos valores de resolução, tente novamente com valores mais baixos. Os valores reais requeridos podem variar, pois cada configuração de cliente é diferente.

OBSERVAÇÃO: isso não se aplica quando o aplicativo tem um requisito de resolução mínimo
mais alto que o especificado manualmente (indicado por um asterisco vermelho no botão do
aplicativo).
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2.4

Configurações do navegador e de segurança

Informações gerais
Para acessar a página da Web do Origin Server e iniciar os aplicativos Brainlab, é necessário
definir as configurações corretas de segurança e do navegador da web.
Ao usar o Internet Explorer com o componente RDP ActiveX configurado, os usuários podem
iniciar o aplicativo remotamente no servidor selecionando o botão do aplicativo desejado. O
aplicativo remoto é iniciado imediatamente usando as credenciais de usuário exigidas para login
no servidor.
Para navegadores da web não compatíveis com o componente RDP ActiveX, o cliente HTML5 ou
RDP é usado. Os usuários podem iniciar o aplicativo remotamente no servidor selecionando o
botão do aplicativo.
OBSERVAÇÃO: pen drives USB não são reconhecidos por clientes HTML5.
Para RDP, o usuário precisará inserir seu nome de usuário e sua senha para efetuar login no
servidor. Essa é uma limitação conhecida no método RDP.

Como verificar as configurações do Internet Explorer
Etapa
1.

No menu Tools (Ferramentas) do Internet Explorer, selecione Internet Options (Opções
da Internet).

2.

Selecione a aba Security (Segurança).

3.

Na lista de ícones de zonas da web, clique no ícone Trusted Sites (Sites
confiáveis).

4.

Adicione o URL do Origin Server na lista.

5.

Retorne ao ícone Trusted Sites (Sites confiáveis) para definir as configurações de ActiveX.

6.

Clique no botão Custom level... (Nível personalizado...).

7.

Selecione as seguintes opções na lista de configurações:
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Etapa
• Download signed ActiveX controls (Baixar controles ActiveX assinados): Enable (Ativar) ou Prompt (Aviso)
• Run ActiveX controls and plug-ins (Executar controles ActiveX e plug-ins): Enable
(Habilitar)
• Script ActiveX controls marked safe for scripting (Criar script de controles ActiveX marcados como seguros para script): Enable (Habilitar)

Como verificar configurações de segurança
Se o seu computador usar um software de firewall pessoal, teste suas configurações de
segurança.
Etapa
1.

Adicione o URL (nome do servidor ou endereço IP) do Origin Server à lista de sites confiáveis.

2.

Para todos os tipos de software de segurança, os controles ActiveX não devem estar bloqueados.

3.

Se possível, conceda ao site do Origin Server o direito de efetuar downloads e executar
controles ActiveX.

Aviso de certificado
Ao acessar o URL do Origin Server, você poderá receber um aviso sobre o certificado de
segurança.

Figura 2

Etapa
Para prosseguir, selecione Continue to this website (not recommended) (Continuar neste site
(não recomendado)).
O navegador abre o portal do Origin Server.

18
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Aviso de segurança do ActiveX
Dependendo das configurações de segurança do ActiveX, você poderá receber uma solicitação
de informações do ActiveX do Internet Explorer.
Etapa
1.

Se solicitado, selecione Yes (Sim) e siga as etapas.
Uma janela de aviso de segurança é exibida.

2.

Pressione Yes (Sim) para prosseguir para o portal do Origin Server.
3.

Como alternativa, o software pode exibir uma janela de diálogo Internet Explorer - Security Warning (Internet Explorer - Aviso de Segurança).
Selecione Install (Instalar) e prossiga conforme solicitado.
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2.5

Requisitos do navegador da Web

Requisitos de navegadores da web para RDP
Qualquer navegador compatível com javascript pode ser usado para acessar o portal da web via
RDP. Isto pode ser feito via ActiveX, arquivo RDP ou HTML5 (também conhecido como Ericom
AccessNow).
Dependendo do sistema operacional, da versão do navegador e das configurações da plataforma
do servidor, é possível que alguns navegadores da web não tenham acesso a todas as funções
da plataforma do servidor.
O navegador da Web suportado depende da configuração de software do servidor. De acordo
com a configuração atual, a página Client Check deve informar se o navegador é compatível ou
não.
O Internet Explorer é o único navegador da web compatível com o componente RDP ActiveX.
Portanto, os outros navegadores usarão arquivos ou o cliente HTML5. Os aplicativos são
iniciados imediatamente usando as mesmas credenciais de usuário exigidas para o login.
Para abrir arquivos RDP, use a função “Open with” (Abrir com).

Trabalhando com complementos de navegadores
Os complementos de navegadores podem comprometer o uso do Origin Server e do software
instalado. É recomendável usar navegadores da web sem complementos.

Navegadores compatíveis
Estes navegadores podem exibir as páginas da web no portal:
• Microsoft Edge Versão 25 ou mais recente
• Microsoft Internet Explorer Versão 11 ou mais recente
• Mozilla Firefox Versão 56 ou mais recente
• Google Chrome Versão 61 ou mais recente
• Safari Versão 9 ou mais recente

Figura 3
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3

USANDO O ORIGIN
SERVER E ACESSANDO
APLICATIVOS

3.1

Portal Origin Server

Informações gerais
Forneça suas credenciais para efetuar login no Origin Server.
O Origin Server permite que você:
• Selecione um servidor ou domínio (se necessário)
• Alterne usuários sem encerrar a sessão do usuário do Windows

Layout da tela

②

①

④

③
Figura 4

Nº
①

Componente

Função

Credenciais

Efetuar login ou alternar usuários
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Portal Origin Server

Nº

Componente

Função

②

AUTO LOGIN

Login rápido, quando suas credenciais estão registradas
no sistema

③

Logotipo Brainlab

Localizar números de suporte e informações básicas sobre o Origin Server

④

CLIENT CHECK

Verificar se os requisitos de conexão foram atingidos e
acessar manuais de usuário

Opções de login
Opções
• Se o servidor estiver integrado ao “Active Directory” de sua rede, selecione AUTO LOGIN para usar suas credenciais de rede e de login único. Esta opção não está disponível para servidores independentes. Entre em contato com o administrador de TI para realizar a integração
do servidor.
• Você também pode efetuar login com outro nome de usuário, selecionando Use other login
credentials.
• Se necessário, escolha um domínio na lista suspensa Log in to:. Isso permite que você escolha uma rede, tal como a rede do hospital, a rede do departamento ou equipamentos locais.
• O seu administrador de TI pode realizar esta configuração ou entre em contato com o suporte
da Brainlab para obter mais detalhes.

Como efetuar login no Portal Origin Server

RADIOLOGY

①
②

Figura 5

Etapa
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1.

Insira o URL correspondente para acessar o Origin Server.

2.

Digite seu nome de usuário e sua senha nos campos fornecidos.

3.

Se necessário, selecione um domínio na lista suspensa ①.
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Etapa
OBSERVAÇÃO: isto também suporta domínios confiáveis para autenticação. Isto deve
ser definido no arquivo de configurações. Para obter informações adicionais, entre em
contato com o suporte da Brainlab.
4.

Selecione LOGIN ②.
OBSERVAÇÃO: se a sua sessão expirar, você deverá efetuar login novamente.
OBSERVAÇÃO: você pode alternar usuários sem encerrar a sessão do usuário do Windows manualmente. O procedimento é o mesmo que o seu login inicial.
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3.2

Funções básicas do software

Layout da tela

②

③

④⑤

⑥

①

Figura 6
Várias funções são exibidas após o login:
Nº

Botão

Função

①

Selecionar um paciente

②

Localizar informações de suporte e visualizar informações básicas de
software do Origin Server

③

Visualizar o monitor do sistema
Visualizar, efetuar download ou excluir capturas de tela
OBSERVAÇÃO: exibida apenas se uma opção do aplicativo iPlan estiver
disponível.
Gerenciar sessões de usuários na página Session Manager (apenas
para administradores)
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④

Iniciar o Session Sharing, se permitido em suas configurações de usuário

⑤

Verificar se os requisitos de conexão foram atingidos na página Client
Check e acessar:
• Manual do Usuário do Origin Server
• Manuais de usuário relevantes do iPlan ou de aplicativos Elements
• Arquivos de recursos
• Links para atualizações de software cliente
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Nº

Botão

Função

⑥

Efetuar logout da sessão no Origin Server

Sobre o monitor do sistema

①

②

③

④

Figura 7
O monitor do sistema exibe a carga do sistema em um determinado momento. Clique no ícone de
seta de carga ① para abrir a janela de diálogo.
• Server Workload ② fornece informações sobre a carga e a velocidade do servidor.
• Sessions: ③ exibe o número de sessões atualmente ativas e o nome do usuário
correspondente a cada sessão.
• Background Processes ④ mostra os aplicativos que colocam carga no servidor. Enquanto os
aplicativos que são executados em primeiro plano não são normalmente responsáveis pelo
alto consumo de CPU, os processos executados em segundo plano consomem muita CPU
quando são ativados.
A cor do ícone de seta de carga indica o valor médio de carga no sistema. A configuração padrão
é a seguinte:
• Abaixo de 60% (verde): Nenhum tempo de espera
• 61-90% (amarelo): Pode ocorrer algum tempo de espera ou um lapso no aplicativo
• Acima de 90% (vermelho): Não é recomendável usar o sistema para tarefas urgentes
OBSERVAÇÃO: os valores de porcentagem podem ser configurados com base no feedback de
usuários. Para obter informações adicionais, entre em contato com o suporte da Brainlab.
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Sobre capturas de tela
Selecione o ícone Screenshots para visualizar todas as capturas de tela que podem ser
acessadas com seu login via Origin Server. Todas as capturas de tela são exibidas com suas
propriedades de arquivo básicas.
As capturas de tela criadas com o Content Manager, Patient Browser e DICOM Viewer
somente podem ser visualizadas com o DICOM Viewer e não são listadas no ícone
Screenshots.
OBSERVAÇÃO: várias informações relacionadas a tratamentos (p.ex., em formato .pdf e .txt)
também são disponibilizadas em Screenshots.

Opções de captura de tela

Figura 8

Opções
Para visualizar um arquivo, selecione uma destas opções:
• O nome do arquivo
• A miniatura da captura de tela
OBSERVAÇÃO: nenhuma miniatura será exibida se não existirem arquivos de imagem disponíveis.
Selecione para excluir uma captura de tela.
OBSERVAÇÃO: a exclusão do arquivo não pode ser desfeita.
Selecione para download de uma captura de tela.
• Se selecionar Save, você deverá especificar o local em que o arquivo deve ser salvo.
• Se você selecionar Open, a captura de tela será aberta em seu programa padrão de visualização de imagens.

26

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Origin Server Ver. 3.1

USANDO O ORIGIN SERVER E ACESSANDO APLICATIVOS

Sobre a função Client Check

①

Nº

②

③

④

Título

Descrição

①

Client Check

Informa se o seu navegador e a sua conexão atendem os requisitos para conexão ao servidor. Para cada valor, o resultado mostra
se:
• Está dentro dos requisitos
• Não é recomendado
• Está abaixo dos requisitos mínimos
Se o computador cliente não atender os requisitos para um determinado valor, o software exibirá o valor recomendado.
Se tiver dificuldades de conexão, revise essa página para corrigir o
problema.
Revise os requisitos mínimos do Origin Server para obter informações adicionais.

②

System Information

Informações sobre seu sistema cliente.

③

Resources

• Manuais de usuário no formato PDF disponíveis para download
• Arquivos de configuração disponíveis para download
OBSERVAÇÃO: configurado pelo serviço Brainlab. O conteúdo
mostrado aqui pode variar de acordo com a experiência do usuário.

④

Contact Brainlab
Support

Entre em contato com o suporte da Brainlab.
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Ícones de verificação de cliente

Figura 9
Se o computador cliente não atender os requisitos para um determinado valor, o software exibirá
o valor recomendado e um símbolo de aviso.
Ícone

Descrição
Verificando requisitos: o resultado será exibido em breve.

Requisito OK: o requisito de conexão é suficiente.

Requisito insuficiente: a usabilidade pode ser afetada.

Qualidade da conexão
CONNECTION: fornece informações sobre a qualidade da conexão entre o servidor e o
computador cliente, tais como velocidade de download e tempo de resposta, e fornece a base
para o desempenho. Verifique esse valor se enfrentar problemas de desempenho.
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Como entrar em contato com o suporte da Brainlab

Figura 10
Selecione Contact Brainlab Support para:
• Entrar em contato diretamente com o suporte da Brainlab, usando os números de telefone
fornecidos
• Enviar um e-mail para a Brainlab, preenchendo os campos e selecionado SEND EMAIL
• Criar um arquivo em PDF com informações sobre o seu sistema cliente para uso pelo suporte
de TI, selecionando Download Client Information
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3.3

Acessando aplicativos

Informações básicas
Depois de efetuar login, você poderá acessar aplicativos na tela inicial do Origin Server.
Você pode abrir aplicativos Brainlab Elements, utilizar software da Brainlab e acessar dados de
pacientes via HTML5 ou acessar o iPlan via RDP.

Aplicativos

④

⑤

③

②

①

Figura 11

Nº
①

Iniciar uma sessão no iPlan

②

Abrir Tools

③

Abrir Selected Patient para escolher ou trocar um paciente

④

Acessar o DICOM Viewer em Quick Viewing

⑤

Abrir Brainlab Elements para planejamento
Acessar ferramentas administrativas, se tiver direitos de administrador

OBSERVAÇÃO: a página inicial também pode ser configurada para exibir diferentes títulos ou
seções, conforme necessário.

Disponibilidade de aplicativos
A disponibilidade de aplicativos pode variar, dependendo das permissões do usuário e do status
da licença. Quando um aplicativo não está disponível, o botão correspondente não é exibido.
O número de sessões de RDP é diferente e usualmente limitado a três sessões por servidor. Se
todas as sessões RDP estiverem em uso, uma notificação de licença será exibida durante a
tentativa de início de uma sessão RDP adicional.
A página inicial do Origin Server processa a licença da plataforma do servidor e exibe:
• O status da licença
• Um erro em caso de falha na consulta da licença da plataforma do servidor
30
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Variações de clientes
As capturas de tela e as instruções apresentadas neste manual de usuário podem variar em
relação à sua experiência específica como usuário. Inúmeras variações são possíveis,
dependendo de seu pedido, da versão do Windows, do tipo e da versão do navegador da web,
das configurações do servidor, etc.

Como abrir um aplicativo usando um arquivo RDP
OBSERVAÇÃO: ActiveX é o tipo de conexão preferido para o Internet Explorer. HTML5 é o tipo
preferido para outros navegadores. A conexão RDP é recomendada quando essas opções não
estão disponíveis.
Ao usar o Internet Explorer com um componente RDP ActiveX configurado, os usuários podem
iniciar o iPlan ou aplicativos Brainlab Elements remotamente, selecionando o botão do aplicativo
na página inicial do Origin Server. Os aplicativos remotos são iniciados imediatamente, usando
as mesmas credenciais de usuário exigidas para o login.
Etapa
1.

Selecione o aplicativo desejado.
Uma janela de diálogo Open/Save (Abrir/Salvar) é exibida:

2.

Selecione Open with (Abrir com) e selecione OK. O Windows automaticamente seleciona o programa com o qual abrir o aplicativo.
3.
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Etapa
Se a janela de diálogo Remote Desktop Connection (Conexão de Área de Trabalho Remota) for exibida, verifique se o “Remote computer” (computador remoto) está correto
(p.ex., yourcomputer.net).
4.

Selecione Connect (Conectar).
O aplicativo selecionado é iniciado.
OBSERVAÇÃO: ative as caixas de seleção para assegurar o acesso exigido pelo computador remoto, por exemplo, para a exportação de planos.

5.

Uma janela de diálogo Remote Desktop Connection Verification (Verificação da Conexão de Área de Trabalho Remota) é exibida. Verifique se deseja estabelecer conexão.

6.

Selecione OK. Seu aplicativo é iniciado.

Se não desejar que essa janela de diálogo seja exibida, consulte as recomendações de
configurações do ActiveX.

Modo de tela cheia

①

Figura 12
Os aplicativos são automaticamente abertos em modo de tela cheia. Para mover o aplicativo para
outro monitor, clique em Restore Down (Restaurar Tamanho Original) ① na barra de conexão
para exibi-lo no navegador.
Após mover o navegador para o outro monitor, você poderá retornar o aplicativo ao modo de tela
cheia, pressionando a combinação de teclas: Ctrl + Alt + Break.
OBSERVAÇÃO: isto é válido apenas para conexões ActiveX e RDP. Conexões HTML5 são
abertas diretamente no navegador e podem ser facilmente movidas.

Como fazer Roaming da Sessão
É possível visualizar a mesma sessão a partir de diferentes dispositivos. Para fazer isso:
• Faça login no servidor usando um computador (por exemplo, seu computador normal) e deixe
a sessão aberta (ou seja, não faça logout).
• Faça login no servidor usando outro cliente (por exemplo, um iPad), antes da expiração do
tempo predefinido (15 minutos por padrão).
Sua sessão original no primeiro cliente será aberta no novo cliente, com a mesma visualização,
inclusive o paciente escolhido, o grupo de dados aberto e o layout nos aplicativos.
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3.4

Informações da sessão remota

Informações gerais
Uma sessão remota via RDP no Origin Server somente pode ser estabelecida por meio do início
de um dos aplicativos no portal Origin Server. Isso garante as corretas configurações de
conexão necessárias para o software iPlan ou Brainlab Elements.
Ao abrir um aplicativo em outro cliente enquanto houver uma sessão ativa do mesmo aplicativo e
usuário em outro lugar, a sessão anterior será desconectada e exibida no novo cliente. O usuário
no primeiro cliente é notificado sobre a desconexão do portal Origin Server.

Antes de abrir um aplicativo
Os usuários podem abrir vários aplicativos simultaneamente. Entretanto, apenas uma sessão por
aplicativo é permitida para cada usuário.
Se estiver usando um dispositivo sem teclado, como um tablet, e a entrada de teclado for
necessária durante o planejamento, ative o On-screen keyboard (teclado virtual) do Windows
antes de abrir o iPlan ou o aplicativo de planejamento.

Aviso de segurança
Quando uma sessão é aberta, o aviso Remote Desktop Connection (Conexão de Área de
Trabalho Remota) pode ser exibido.
Dependendo das configurações de segurança de ActiveX do seu navegador, você poderá ser
solicitado a confirmar a conexão de suas unidades de disco locais ao computador remoto.
OBSERVAÇÃO: se não desejar exportar um plano de tratamento, você não precisará conectar
suas unidades de disco locais ao computador remoto. Nesse caso, você poderá desativar a
marca de verificação correspondente na janela de diálogo Remote Desktop Connection
(Conexão de Área de Trabalho Remota).
OBSERVAÇÃO: durante uma conexão HTML5, a exportação pode ser efetuada apenas para uma
pasta/unidade da rede que esteja configurada no servidor. As unidades do cliente (disco rígido,
USB, unidades de rede) não podem ser acessadas.
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3.5

Otimização de desempenho

Otimização do desempenho
O desempenho pode ser melhorado, por meio da conservação de recursos do servidor e da
otimização das configurações de registro.

Recursos do servidor

①

②

Figura 13
O método recomendado para fechar um aplicativo é o uso da função Exit no menu do Brainlab
Elements ① ou do iPlan ②.

Recursos do servidor e “roaming”

①

Figura 14
Se você fechar um aplicativo pressionando o botão X ① na barra do navegador da web ou na
barra de conexão do Origin Server, a sessão permanecerá ativa e usará recursos do servidor.
Usando o mesmo login, você poderá acessar a mesma sessão posteriormente (por exemplo, em
outro cliente).
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Embora isso seja conveniente, não use o botão X se não pretender retornar à sua sessão
brevemente, para evitar o bloqueio de recursos do servidor. O método recomendado para fechar
um aplicativo é o uso da função Exit Application ou Exit no menu do Brainlab Elements ou do
iPlan.
Cada aplicativo possui um limite de tempo de inatividade definido. Um aplicativo é encerrado
quando o limite tempo de inatividade é atingido e a sessão é desconectada.
OBSERVAÇÃO: o tempo de inatividade é opcional e configurável. Para obter informações
adicionais, entre em contato com o suporte da Brainlab.

Como otimizar as configurações de registro de intranet ou Internet
Para otimizar suas configurações para uso da intranet ou da internet, instale o arquivo de registro
correspondente. Isso aumenta a velocidade do desempenho, limitando o número de cores
disponíveis e usando o intervalo de atualização padrão para movimentos do mouse.
Etapa
1.
Selecione Client Check.
O software abre a janela Client Check.
2.

Em Resources, selecione e instale o arquivo de registro correspondente:
• Optimized Settings for fast network connections (intranet)
• Optimized Settings for slow network connections (internet)

Aviso de segurança de configurações de registro

Figura 15
As configurações de registro não são críticas para segurança, pois servem apenas para ajustar a
resposta de movimento do mouse e a disponibilidade de cores.
OBSERVAÇÃO: as mensagens de aviso relacionadas à configuração do registro são específicas
de cada navegador. A interação do usuário pode variar em função do que é mostrado aqui.
Etapa
Selecione Save File (Salvar arquivo) para instalar o arquivo de registro.
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3.6

Compartilhamento de sessão

Usando o compartilhamento de sessão
A função Session Sharing permite que dois usuários do Origin Server compartilhem uma
sessão, para colaboração em um plano de tratamento. Ambos os usuários possuem acesso
completo a todos os recursos do software.
OBSERVAÇÃO: antes de compartilhar uma sessão, considere que ambos os usuários possuem
acesso à funcionalidade completa do software durante o Session Sharing.

Como compartilhar uma sessão

Figura 16

Etapa
1.
Selecione Session Sharing na página principal do Origin Server.
A janela de diálogo Session Sharing é exibida.
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2.

Selecione uma sessão e selecione Join Session.
O proprietário da sessão recebe uma solicitação de controle remoto.

3.

Para aceitar o compartilhamento de sessão, o proprietário da sessão deve selecionar
Yes (Sim).
A sessão é aberta. Ambos os usuários podem usar o aplicativo simultaneamente e ver
todas as etapas executadas pelo outro usuário.
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OBSERVAÇÃO: o usuário convidado terá acesso interativo integral ao software no sistema de
destino enquanto a sessão estiver ativa.

Como sair de uma sessão
Etapa
Para deixar uma sessão compartilhada, selecione o botão de desconexão
na parte inferior direita da tela.
O aplicativo não é encerrado, você apenas sai da sessão compartilhada.
OBSERVAÇÃO: a desconexão não interrompe a sessão de planejamento ou visualização,
apenas o compartilhamento é interrompido.
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3.7

Resolução de problemas

Resolução de problemas do Origin Server
Veja a seguir alguns problemas típicos de interação do usuário com o Origin Server e como
resolvê-los.

Usuário não autorizado

Figura 17
Este aviso indica que suas credenciais não têm autorização para acessar a plataforma.
Entre em contato com o administrador de TI para adicioná-lo ao grupo do Active Directory ou ao
banco de dados do sistema do Origin Server.

Como configurar o Firefox para login único
Etapa
1.

No Firefox, digite about:config. Quando o aviso for exibido, selecione o botão para
aceitar.
2.

Digite network na caixa de pesquisa.
Defina o valor example.net em:
• .negotiate-auth.delegation-uris
• .negotiate-auth.trusted-uris
• .automatic-ntlm.trusted-uris
Agora, todos os servidores em *.example.net estão ativados para Windows Integrated
Authentication (Autenticação Integrada do Windows).
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Todas as sessões em uso

Figura 18
Este aviso indica que todas as sessões simultâneas estão em uso. Isto significa que você deve
esperar até que um usuário feche uma sessão. Se necessário, entre em contato com a Brainlab
para aumentar o número de sessões simultâneas.

Requisitos não atendidos

Figura 19
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Esta tela indica que seu computador não atende os requisitos mínimos.
Selecione Show the Client Check para exibir os requisitos que não estão sendo atendidos.

Aviso de certificado

Figura 20
Ao acessar o URL do Origin Server, você poderá receber um aviso sobre o certificado de
segurança. Isso indica que você está usando um certificado não confiável.
Opções
Para prosseguir, selecione Continue to this website (not recommended) (Continuar neste site
(não recomendado)). O Origin Server é iniciado.
Como alternativa, instale um certificado raiz local no equipamento:
• Faça download do certificado.
• Dê um duplo clique no certificado para instalá-lo.

Como solucionar a ocorrência de tela negra no Mac/iPad da Apple
Se você vir apenas uma tela negra ou cinza ao fazer login usando MacOS ou iOS, isto significa
que o certificado autoassinado do hospital não foi instalado corretamente.
Etapa
1.

Faça login no dispositivo como administrador.

2.

Faça download dos certificados raiz confiáveis.
Como alternativa, envie os certificados por e-mail ou use um armazenamento na nuvem.

3.

Selecione o arquivo transferido por download e instale-o.

4.

Confirme a mensagem de aviso e selecione Install Now (Instalar agora).

5.

Selecione Done (Pronto) para sair da tela Profile Installed (Perfil instalado).

6.

Para ativar a confiabilidade SSL para o certificado, acesse: Settings (Configurações) >
General (Geral) > About (Sobre) > Certificate Trust Settings (Configurações de Confibilidade de Certificado). Ative a opção Full Trust for Installed Root Certificates (Confiabilidade Total para Certificados Raiz Instalados).

Links relacionados
7.5 Atribuição de confiabilidade a certificados em clientes na página 70
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FUNCÕES ADICIONAIS

4.1

Uso com dispositivos Tablet

Usando o Origin Server com tablets
O Origin Server ativa a conectividade de tablets com base no padrão HTML5. O navegador da
web usado no dispositivo tablet deve preencher os requisitos desse padrão para estabelecer uma
conexão.
Você deve estabelecer conexão com o Origin Server usando um navegador da web em seu
tablet.
OBSERVAÇÃO: tablets devem ser usados exclusivamente em caráter informativo e não são
adequados para planejamento de diagnóstico.

Compatibilidade
O Origin Server é compatível com:
• Browsers compatíveis com HTML5
• iPad iOS 7.0 e versões mais recentes
OBSERVAÇÃO: é recomendável usar o Safari no iPad para ter acesso à funcionalidade de tela
cheia.
OBSERVAÇÃO: outras versões compatíveis podem tornar-se disponíveis após a publicação
deste manual do usuário. Para informações sobre compatibilidade, entre em contato com o
suporte da Brainlab.

Recomendações para tablets
Ao usar o Origin Server em um tablet, siga estas recomendações:
• Use um navegador com capacidade de exibição em tela cheia
• Consulte o manual do usuário do fabricante

Controles sensíveis ao toque no iPad
Quando em execução no iPad, os aplicativos Brainlab Elements não suportam gestos com vários
dedos. Por exemplo, para aplicar zoom em imagens, use o botão de zoom e mova o dedo para
cima ou para baixo.
Você precisa tocar na tela por cerca de 2 segundos para que os toques gestuais sejam
transferidos para o aplicativo (por exemplo, selecione rolagem, toque na tela por cerca de 2
segundos e depois faça o movimento de rolagem).
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Como instalar um atalho em um iPad

②

③

④

①

Figura 21
Para otimização da visualização, a Brainlab recomenda usar o Origin Server no modo de tela
cheia.
Adicione o URL do servidor à tela inicial para assegurar que o Origin Server seja sempre
iniciado no modo de tela cheia.
Etapa
1.

Abra o Safari e digite o URL do servidor.

2.

Faça logout para mostrar a página LOGIN.

3.
Selecione ② para abre a janela de diálogo.

4.

Selecione Add to Home Screen (Adicionar à Tela de Início) ①.
A janela de diálogo Add to Home (Adicionar a Início) é exibida.

5.

Selecione Add (Adicionar) ③ na janela de diálogo.
Um ícone é adicionado à sua tela inicial ④.

Como acessar o Origin Server na tela inicial
Etapa

Inicie o Origin Server selecionando o ícone criado na tela inicial.

42
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Iniciando o iPlan
É recomendável usar um navegador com capacidade de exibição em tela cheia para visualizar o
Origin Server.

①
Figura 22

Etapa
Para alternar entre a tela cheia e a tela padrão, use os ícones na tela ①.
OBSERVAÇÃO: a exatidão da funcionalidade de visualização depende do browser e o aplicativo
selecionado pode não caber exatamente no tamanho da tela.
OBSERVAÇÃO: não navegue para frente e para trás no navegador durante o planejamento de
cirurgias.
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Acesso ao teclado

Figura 23

Etapa
Para abrir o teclado sensível ao toque, toque na parte inferior da tela sensível ao toque com três
dedos.

Como iniciar aplicativos Brainlab Elements no iPad

①

②
Figura 24

Etapa
1.
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Para começar, selecione Brainlab Elements.
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Etapa
O software é iniciado automaticamente.
2.

A tela de boas-vindas é maior que a tela física do iPad ①. Depois de iniciar um aplicativo
Brainlab Element, use uma ação de pinçamento para reduzir a visualização do aplicativo
para o tamanho da tela do iPad ②.
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4.2

Transferência e exportação de dados

Transferência de dados
Use o iPlan ou Brainlab Elements para importar dados no formato DICOM.
Defina tantos arquivos de destino quanto necessários e atribua a eles diferentes locais dentro da
pasta de pacientes.
OBSERVAÇÃO: apenas usuários com direitos administrativos podem modificar arquivos do
PatXfer. Alterações feitas nas configurações do PatXfer por usuários normais não são salvas
após o logout.

Exportação de dados
Os usuários podem definir a localização de exportação e exportar o plano de tratamento para
uma mídia de armazenamento (p.ex., unidade flash USB) ou para a unidade de disco rígido do
computador cliente usando o iPlan ou Brainlab Elements.
• Pelo menos uma localização de exportação deve ser definida para a plataforma de destino
(p.ex., Curve, Kick, Buzz).
• Conexões HTML5 não permitem a exportação de planos de tratamento para uma unidade
USB conectada ao dispositivo cliente. Verifique o modo atual em Client Check. Você poderá
usar unidades USB apenas quando estiver usando um arquivo RDP ou o modo ActiveX.
• Durante a exportação para um computador cliente, certifique-se de selecionar as caixas de
seleção na janela Remote Desktop Connection (Conexão de Área de Trabalho Remota), que
aparecem após a abertura de um aplicativo.
OBSERVAÇÃO: durante uma conexão HTML5-RDP, a exportação pode ser efetuada apenas
para uma pasta/unidade da rede que esteja configurada no servidor. As unidades do cliente
(disco rígido, USB, rede) não podem ser acessadas via HTML5. Isso é possível apenas no modo
RDP ou ActiveX. Use a função Client Check para verificar o modo que está ativo.

Unidades flash USB
As unidades USB conectadas ao computador cliente poderão ser acessadas pelo servidor
apenas se tiverem sido inseridas antes do estabelecimento da conexão remota com o servidor.

Como exportar um plano
Etapa
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1.

Insira a mídia de armazenamento no computador cliente.

2.

Na tela inicial, abra o iPlan ou o aplicativo Brainlab Element desejado.

3.

Execute a etapa desejada.

4.

Selecione Save and Export no iPlan Navigator do software de planejamento.

5.

Selecione a Export Location na lista da janela de diálogo Export.
OBSERVAÇÃO: se os locais de exportação de seu computador não estiverem listados,
entre em contato com o administrador do servidor e solicite que seu computador seja habilitado para exportar planos de tratamento.

6.

Após a conclusão da exportação, remova a mídia de armazenamento do computador cliente usando a função Safely Remove Hardware (Remover hardware com segurança)
do Windows.
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ADMINISTRAÇÃO DO
ORIGIN SERVER

5.1

Server Desktop (Área de trabalho do
servidor)

Funcionalidade e acesso
A função Server Desktop (Área de trabalho do servidor) permite que um administrador acesse a
área de trabalho do servidor remotamente, com funcionalidade integral.
OBSERVAÇÃO: as tarefas do administrador não podem ser realizadas em dispositivos iOS ou
Mac.

Acesso criptografado
O Origin Server suporta a comunicação sobre HTTPS. Isso permite altos padrões de segurança
e, dessa forma, simplifica a configuração do firewall (normalmente não necessária) para conexão
pela Internet.
Se o computador cliente estiver usando um software de firewall pessoal, a conexão com o Origin
Server (p.ex., nome do servidor ou endereço IP) deverá ser adicionada à lista de conexões
permitidas.

Como acessar a área de trabalho do servidor
Etapa
1.

Abra o Session Manager.

2.

Selecione o servidor, clicando no nome do servidor.
A área de trabalho do servidor remoto é exibida na tela.
OBSERVAÇÃO: se aplicável, selecione o servidor desejado na lista exibida.
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5.2

Gerenciamento de usuários

Janela de diálogo Computer Management (Gerenciamento do Computador)

Figura 25
Você pode adicionar ou remover usuários autorizados a usar certas funções do Origin Server
usando a janela de diálogo Computer Management (Gerenciamento do Computador).

Como adicionar um usuário local
Etapa
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1.

Selecione Server Desktop (Área de trabalho do servidor).

2.

Abra a janela de diálogo Computer Management (Gerenciamento do Computador):
• No menu inicial, selecione Control panel (Painel de Controle)
• Selecione Administrative tools (Ferramentas Administrativas)
• Selecione Computer Management (Gerenciamento do Computador)

3.

No painel à esquerda, expanda a ramificação Local Users and Groups (Usuários e Grupos Locais) e clique em Users (Usuários).
OBSERVAÇÃO: se estiver trabalhando com um servidor em um domínio Windows, vá
para a Etapa 7.

4.

No menu superior, selecione Action (Ação) e depois New user (Novo usuário).

5.

Insira o nome do usuário, uma descrição e a senha.

6.

No painel à esquerda, expanda a ramificação Users and Groups (Usuários e Grupos Locais) e selecione Groups (Grupos).

7.

No painel à direita, clique duas vezes no grupo em que deseja adicionar um usuário.
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Etapa
Por exemplo, selecione:
• BL_OriginAdministrators
• BL_OriginUsers
• Remote Desktop Users (Usuários da área de trabalho remota)
• BL_All
OBSERVAÇÃO: nem todos os usuários devem ter direitos administrativos. Usuários normais devem ter acesso aos aplicativos iPlan e acesso de gravação somente a pastas de
pacientes.
8.

Selecione Add (Adicionar) e insira todos os usuários que devem ter os direitos de grupo
correspondentes.

9.

Selecione OK para confirmar.
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5.3

Grupos de domínio

Grupos de domínio
Se o Origin Server estiver integrado em um domínio Windows, use o Active Directory para
gerenciamento de usuários.
Em um cenário de integração típico do Origin Server, os seguintes grupos de domínio são
mapeados nos grupos locais do Origin Server:
Grupo local

Grupo de domínio correspondente

BL_OriginAdministrators

Grupo de Administradores de Origin do Hospital.

BL_OriginUsers

Grupo de Usuários de Origin do Hospital.

Remote Desktop Users
Todos os grupos de domínio do Origin Server são mapeados para
(Usuários da área de trabao grupo local de usuários da área de trabalho remota.
lho remota)

Como autorizar um usuário de domínio
Etapa
1.

Abra Active Directory Users and Computers (Usuários e Computadores do Active Directory), por exemplo, no controlador de domínio.

2.

Selecione Users (Usuários) e clique com o botão direito do mouse no usuário que deseja
autorizar.

3.

Abra a tela User Properties (Propriedades do Usuário) e selecione a aba Member of
(Membro de).

4.

Selecione Add... (Adicionar...) e depois selecione os grupos de usuários do Origin Server para os quais o usuário deve ter direitos de grupo correspondentes.

5.

Selecione OK para confirmar.

Como remover um usuário
Etapa
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1.

No painel direito da janela de diálogo Computer Management (Gerenciamento do Computador), clique duas vezes no grupo relevante.

2.

Selecione o usuário e selecione Remove (Remover).

3.

Selecione OK para confirmar.
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5.4

Gerenciador de sessões

Usando o gerenciador de sessões

Figura 26
O Session Manager exibe uma lista de todos os usuários atualmente logados no sistema. Se
necessário, um administrador poderá encerrar uma dessas sessões de usuário, por exemplo, se
a sessão não estiver respondendo.

Balanceamento de carga
Quando há mais de um servidor em uso, o Origin Server otimiza automaticamente o
desempenho por meio do balanceamento de carga. A prioridade de cada servidor é definida nas
configurações do Origin Server.
Para otimizar o balanceamento de carga, recomendamos o uso de configurações idênticas de
hardware e software para todos os servidores.
Para o ajuste fino da eficiência do sistema, entre em contato com o suporte da Brainlab.

Como encerrar uma sessão
Etapa
1.
Selecione o ícone Session Manager na página inicial.
A janela de diálogo Session Manager é exibida.
2.

Selecione a sessão que deseja fechar e selecione Terminate.
A janela de diálogo Session Manager é fechada.

OBSERVAÇÃO: a função Terminate deve ser usada apenas em casos excepcionais, como, por
exemplo, quando o aplicativo não responde e precisa ser reiniciado.

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Origin Server Ver. 3.1

51

Configurando verificações de revogação

5.5

Configurando verificações de revogação

Evitando atrasos durante a conexão
Se um cliente não estiver conectado à Internet e nenhum servidor de revogação tiver sido
configurado pela área de TI do hospital, você poderá enfrentar atrasos na conexão ao Origin
Server. Isso ocorre porque o cliente tenta validar o certificado SSL para o emissor e a lista de
revogação. A verificação de revogação falha e o tempo expira sem uma conexão com a Internet,
causando um atraso de cerca de 20 segundos.
Para evitar esse atraso, desative as verificações de revogação no cliente.

Como desativar verificações de revogação

①

Figura 27
O Windows possui uma política de grupo local para desativação de verificações de revogação.
Etapa
1.

No menu Start (Iniciar) do Windows, selecione Run (Executar) e digite gpedit.msc.
A janela de diálogo Group Policy (Política de Grupo) é exibida.
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2.

Em Local Computer Policy (Política de Computador Local), selecione Windows Settings (Configurações do Windows) e em Security Settings (Configurações de segurança).

3.

Clique em Public Key Policies (Políticas de chave pública) e abra Certificate Path Validation (Validação de Caminho do Certificado).
A janela de diálogo Certificate Path Validation Settings Properties (Propriedades de
Configurações de Validação de Caminho do Certificado) é exibida.

4.

Na aba Network Retrieval (Recuperação de Rede), desative a caixa de seleção Automatically update certificates in the Microsoft Root Certificate Program (Atualizar certificados automaticamente no Microsoft Root Certificate Program) ①.

5.

Selecione OK.
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5.6

Configuração do navegador

Conexões confiáveis

Figura 28
Todos os navegadores da web verificam seus certificados de segurança antes de acessar um
servidor remoto. Esta mensagem pode ser exibida por uma destas razões:
• O certificado expirou e precisa ser renovado
• Você está acessando o servidor com um nome curto, ao invés de especificar o nome de
domínio totalmente qualificado (FQDN) como um URL no navegador
• O certificado foi criado com um algoritmo de “hashing” obsoleto (SHA-2 é o mínimo aceitável)
e seu certificado deve ser renovado
• Você está usando um certificado (p.ex., autoridade de certificação autoassinada ou
autogerada) que não é aceito como confiável por seu cliente

Como adicionar uma exceção de segurança ao navegador
Para ignorar o aviso de conexão segura e prosseguir, adicione uma exceção de segurança ao
navegador. Se Active Connection Mode for RDP ou ActiveX, você poderá prosseguir adotando o
seguinte procedimento:
Etapa
1.

Verifique se o servidor remoto está correto.

2.

Selecione I understand the Risks (Entendo os riscos).

3.

Selecione Add Exception (Adicionar exceção).

4.

Marque Permanently store this exception (Armazenar esta exceção permanentemente).

5.

Selecione Confirm Security Exception (Confirmar exceção de segurança).

Se Active Connection Mode for HTML5, você precisará adicionar duas exceções de segurança.
• A primeira exceção deve ser tratada conforme descrito acima.
• A segunda exceção deve ser adicionada à porta 8080.
Para fazer isso, acesse o site usando a seguinte URL:
https://<nomedoservidor>:8080
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Certifique-se de confirmar a exceção de segurança uma vez.
Após o aceite, uma janela de diálogo de erro é exibida e você é direcionado para o portal. Deste
ponto você pode continuar trabalhando normalmente.
OBSERVAÇÃO: entre em contato com o administrador da rede para alterar a configuração de
certificado ou para obter informações adicionais.

Como criar um atalho na área de trabalho

①

②
③

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

④

iPlanRT

Figura 29
Você pode pular a página inicial do aplicativo e iniciar os aplicativos diretamente da área de
trabalho do servidor criando atalhos.
Etapa
1.

Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho e selecione New (Novo).
Uma janela de diálogo estendida é exibida.

2.

Selecione Shortcut (Atalho) na janela de diálogo estendida.
A janela de diálogo Create shortcut (Criar atalho) é exibida.

3.

Adicione/copie a localização completa do servidor
(p.ex., http://nomedoservidor/Appportal/Login.aspx?apptype=iPlanRT).

4.

Selecione Next (Avançar).
OBSERVAÇÃO: o nome que aparece após “apptype=” deve ser o mesmo que foi especificado no arquivo de configurações settings.xml.
OBSERVAÇÃO: a informação exata de caminho ou localização do servidor pode variar
em função dos requisitos. Se tiver dúvidas, entre em contato com seu departamento de
TI.

5.
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Adicione um nome para o atalho
(p.ex., iPlanRT).
OBSERVAÇÃO: o nome deve ser o mesmo nome do aplicativo usado no arquivo
settings.xml.
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Etapa
6.

Selecione Finish (Finalizar).
O atalho é criado na área de trabalho.
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5.7

Locais de exportação

Definindo diretórios de exportação
Os diretórios de exportação podem ser compartilhados através da rede, para que possam ser
acessados por outras estações de trabalho ou plataformas de planejamento (p.ex., Buzz, Curve
ou Kick).
As instruções apresentadas a seguir usam o diretório de exportação como exemplo de dados
localizados no Origin Server. Se um servidor de arquivos for usado ou se o diretório de
exportação estiver localizado em algum outro local, adapte o caminho de forma apropriada.
A localização padrão para os dados de pacientes é F:\PatientsData\.
Dependendo do tipo de exportação, o diretório de destino está localizado no diretório de dados
de pacientes (p.ex., F:\PatientsData\Navigation).
Para exportações com o iPlan, pelo menos uma localização de exportação deve ser definida
para a plataforma de destino (p.ex., Curve). Para fazer isso, inicie o iPlan e defina um novo nó
de exportação no na etapa de exportação do software de planejamento.
Crie uma pasta de exportação para cada plataforma de destino.
OBSERVAÇÃO: se estiver trabalhando no RDP via ActiveX ou com um arquivo RDP, insira a
mídia de armazenamento no computador cliente antes de iniciar o iPlan ou um aplicativo Brainlab
Elements.

Como compartilhar diretórios de exportação

SERVERNAME\Navigation

Figura 30

Etapa
1.
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Abra as propriedades do diretório.
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Etapa
2.

Selecione Advanced Sharing (Compartilhamento Avançado).
O compartilhamento também pode ser realizado no mais alto nível de diretório.

3.

Configure as permissões de compartilhamento na pasta compartilhada.
Atribua uma permissão somente leitura para a pasta.
Atribua uma permissão de controle total para a pasta compartilhada somente se necessário.

OBSERVAÇÃO: em geral, a pasta compartilhada pode ser acessada por outros computadores na
rede por meio do caminho UNC: \\<Nomedoservidor>\<Nomedocompartilhamento>.
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5.8

iHelp (Suporte remoto ao cliente)

Usando o iHelp
Se solicitado, o Origin Server pode ser equipado com acesso remoto ao suporte da Brainlab.
Para ativar esse acesso remoto, selecione Start iHelp no menu Start (Iniciar) do Windows.
OBSERVAÇÃO: para utilizar o recurso iHelp, entre em contato com o suporte da Brainlab. O
iHelp deve ser configurado especificamente para o seu sistema.

Menu Start (Iniciar)

Quando o iHelp é ativado, os ícones correspondentes são
mostrados no menu Start (Iniciar) do Windows ①.
O suporte da Brainlab pode agora acessar o Origin Server
remotamente, por exemplo, para realizar diagnósticos.
OBSERVAÇÃO: para desativar o acesso remoto, selecione
Stop iHelp no menu Start (Iniciar) do Windows.

①

Como o iHelp funciona
O software iHelp instalado no Origin Server envia pings para o servidor iHelp pela porta 443 ou
17002. Ambas são conexões de saída, e a porta 17002 é mais rápida. Em cada ping o Origin
Server tenta estabelecer um túnel SSL.
• Para acessar seu Origin Server, o suporte da Brainlab conecta-se primeiro ao servidor iHelp
usando um túnel SSL.
• O servidor iHelp combina os dois túneis, para que o suporte da Brainlab possa acessar seu
Origin Server.

Requisitos de instalação
Você não precisa fazer nenhuma alteração em suas configurações de firewall, a menos que
deseje fornecer ao suporte da Brainlab uma conexão mais rápida ao seu Origin Server.
• Desde que seu firewall permita conexões de Internet a partir de sua rede, o iHelp poderá ser
usado para suporte remoto.
• Para assegurar o acesso do suporte da Brainlab, você deve iniciar o iHelp em seu Origin
Server.
• Nenhum dado de paciente é transferido.
Para obter informações adicionais, entre em contato com o suporte do iHelp
(iHelp.support@brainlab.com).
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6

CONFIGURAÇÃO DO IHE

6.1

Criação de um link IHE

Sobre o IHE
O IHE oferece um padrão para o compartilhamento de informações de saúde. Um link IHE pode
ser usado para recuperar dados de pacientes.
Antes de configurar um link IHE, leia o padrão IHE: http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/
Radiology/IHE_RAD_Suppl_IID.pdf
OBSERVAÇÃO: se a conexão com o sistema for estabelecida por meio de um link IHE, apenas o
paciente designado será exibido. Não será possível procurar outros pacientes.

Sintaxe do link
Um link é estruturado da seguinte maneira:
https://<localização>/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&AnyParameter=AnyValue& AnyParameter=AnyValue&…
Valor

Observações

https://<localização>

O servidor IHE ao qual deseja se conectar.

IHEInvokeImageDisplay

Sensível a maiúsculas/minúsculas.

requestType

Sensível a maiúsculas/minúsculas. Valores
possíveis:
• PATIENT
• STUDY

AnyParameter=AnyValue

Os parâmetros disponíveis para cada tipo são
listados a seguir.

Por exemplo:
https://thisnode.brainlab.com/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=PATIENT&patientID=033
Se um estudo/paciente não for encontrado ou não existir no PACS, uma mensagem de erro 404
Not Found (404 Não encontrado) será exibida.

Múltiplos parâmetros
Para pesquisar vários valores de um parâmetro (p.ex., vários StudyUID), você pode usar:
• Um método default do padrão IHE, usando uma vírgula para separar os valores da pesquisa,
ou
• Repetir os pares de parâmetro e valor, separados por um “E comercial” &.
O exemplo abaixo mostra como usar esses dois métodos:
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,...

Parâmetros para Request Type = PATIENT
Esta tabela descreve os parâmetros para o tipo de solicitação PATIENT no link IHE compatível
com o Origin Server. Esta tabela é uma referência parcial da Tabela 4.106.4.1.2-1 do padrão
IHE.
Parâmetro

Descrição

Observações

R

Identifica o assunto dos estudos solicitados. Seu valor deve incluir a identificação da
autoridade atribuidora.

Deverá ser formatado como
tipo de dados HL7® CX, de
acordo com os requisitos especificados para a transação
“Feed de Identidade de Paciente” (consulte o ITI
TF-2a: 3.8.4.1.2.3).

patientName

O

Auxilia na identificação do assunto dos estudos sendo solicitados, caso o patientID não
seja reconhecido.

Deverá ser codificado no
formato DICOM PN.

lowerDateTime

O

Usado para restringir a data/
hora do estudo mais antigo.

Deve ser codificado no formato dateTime primitivo em
XML.

upperDateTime

O

Usado para restringir a data/
hora do estudo mais recente.

Deve ser codificado no formato dateTime primitivo em
XML.

O

Omitir este parâmetro signiO número de estudos mais refica que o servidor decidirá
centes a ser incluído na resquantos resultados serão reposta.
tornados.

O

Este atributo identifica uma ou
mais modalidades sendo solicitadas, através de valores de
Modalidade DICOM, delimitados por vírgula.

PatientID

mostRecentResults

modalitiesInStudy

REQ

Seleciona qualquer estudo
que contenha uma série
com qualquer um dos valores da modalidade especificada.

Parâmetros para Request Type = STUDY
Esta tabela descreve os parâmetros para o tipo de solicitação STUDY no link IHE compatível com
o Origin Server. Esta tabela é uma referência parcial da Tabela 4.106.4.1.2-2 do padrão IHE.
Parâmetro

studyUID

accessionNumber

REQ

Descrição

Observações

C

Identifica um ou mais estudos
DICOM sendo solicitados.

Deverá conter uma lista delimitada por vírgula dos valores de UID de Instância de
Estudo.

Identifica um ou mais estudos
DICOM sendo solicitados.

Deverá conter uma lista delimitada por vírgula dos valores de Número de Consentimento. Obrigatório se studyUID não estiver presente.
Caso contrário, não deverá
estar presente.

C

OBSERVAÇÃO: dois parâmetros (diagnosticQuality, keyImagesOnly) são compatíveis com o
padrão IHE, mas não com o Origin Server.
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Parâmetros para Request Type = ViewerType
É possível definir um aplicativo padrão que iniciado com o paciente especificado. Isso depende
dos aplicativos disponíveis instalados no servidor e da configuração específica do paciente para o
cenário de integração.
Para obter informações adicionais, entre em contato com o suporte da Brainlab.
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7

CRIAÇÃO DE UM NOVO
CERTIFICADO SSL

7.1

Sobre certificados SSL

Informações gerais
Este capítulo descreve a criação e instalação de um novo certificado SSL para o Origin Server.
Diferentes tipos de certificados podem ser instalados, dependendo de uso atribuído ao servidor.
As seguintes abordagens são adequadas para a criação de um certificado SSL para o Origin
Server:
• Uma autoridade de certificação oficial, como GlobalSign, Thawte, Comodo, EssentialSSL,
Symantec, DigiCert ou LetsEncrypt (serviços possivelmente taxados)
• Um certificado autoassinado
• Sua própria autoridade de certificação SSL

Usando uma autoridade de certificação oficial
O uso de uma autoridade de certificação oficial oferece o benefício de exigir tarefas de
configuração apenas no servidor.
A maior parte dos certificados oficiais são aceitos como confiáveis pelos clientes (as atualizações
de certificados são realizadas por atualizações de software dos respectivos sistemas
operacionais). Além disso, um certificado oficial deve sempre ter preferência, devido às
características avançadas de segurança e confiabilidade, particularmente para servidores
conectados a redes públicas ou à internet.
Quando um certificado é solicitado, a autoridade de certificação realiza certas etapas para
verificar se a pessoa solicitante tem o direito de solicitar um certificado para o respectivo domínio.

Uso de um certificado autoassinado
Embora os certificados oficialmente assinados tenham preferência devido às características
avançadas de segurança e confiabilidade, algumas circunstâncias podem exigir o uso de
certificados autoassinados. Por exemplo, um certificado autoassinado pode ser usado quando o
servidor ou o PC cliente não possui conexão à internet.
Entretanto, alguns dispositivos ou navegadores, como o Apple iPad, não permitem a conexão a
estações remotas usando certificados SSL autoassinados. Neste caso, é necessário usar um
certificado de sua própria autoridade de certificação SSL ou certificado SSL oficialmente
assinado.

Usando sua própria autoridade de certificação SSL
Autoridades de certificação SSL auto administradas para aplicativos de intranet já estão
disponíveis para muitos tipos de redes. Essas autoridades de certificação foram criadas com
base em Active Directory Certificate Services (Serviços de Certificados do Active Directory) ou
OpenSSL.

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Origin Server Ver. 3.1

63

Sobre certificados SSL

A criação de sua própria autoridade de certificação SSL não apresenta custos. Entretanto, o
esforço, o tempo e o conhecimento exigidos para a configuração são maiores no início (para o
primeiro aplicativo), em comparação com um certificado autoassinado.
A vantagem é que o certificado raiz precisa ser inserido nos clientes apenas para o primeiro
aplicativo de intranet. Cada certificado SSL adicional não exige ajuste adicional nos clientes, pois
já terá sido aceito como confiável pelo certificado raiz.
O certificado SSL e o certificado raiz podem ser distribuídos automaticamente via Active Directory
Services (Serviços do Active Directory), usando Group Policies (Políticas de Grupo) ou scripts.

Validade de certificados SSL
Os certificados SSL têm um período de validade limitado. O administrador do Origin Server é
responsável por monitorar a data de expiração.
Quando usa certificados oficiais, a autoridade de certificação SSL geralmente envia um lembrete
para um endereço de e-mail registrado três meses antes da expiração do certificado. Quando da
utilização de certificados autoassinados ou de suas próprias autoridades de certificação SSL, um
lembrete deve ser configurado para emitir um aviso antes da data de expiração.

Matriz de decisão para seleção de um certificado apropriado
Características/
Restrições

Certificado autoassinado

• O certificado deve
ser configurado nos
clientes
• Não adequado para
iPad

A autoridade de certifiSua própria auto- cação deve ser confiridade de certifi- gurada nos clientes
cação SSL
com o primeiro certificado

Autoridade de
certificação oficial

Esforço de cri- Esforço de
ação
distribuição

Custo

Baixo

Intermediário

Nenhum

Alto

Baixo

Nenhum

• Quando ocorre uma
solicitação, a autorização precisa ser veIntermediário
rificada
• Exige uma conexão
à internet

Depende do período de validade
Baixo (apenas e do provedor no servidor)
aproximadamente €20 a €180 por
ano

Se tiver outras perguntas, entre em contato com o suporte da Brainlab.
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7.2

Usando uma Certification Authority (Autoridade
de Certificação) oficial

Informações gerais
Uma Certification Authority (Autoridade de Certificação) oficial pode oferecer a criação e a
emissão de certificados. Dependendo da Certification Authority (Autoridade de Certificação) e do
tipo do certificado, diferentes etapas devem ser realizadas.
Este é o processo típico desde a seleção até a instalação do certificado:
Etapas necessárias

Processo

Selecionar o certificado

• Selecione um certificado apropriado (p.ex., padrão, curinga)
• Determine o modo de validação da autorização (p.ex., validada pelo
domínio, validada pela organização, autorização estendida)
• Determine o período de validade

Preencher a solicitação

• Preencha a CSR (Certificate Signing Request - Solicitação de Assinatura de Certificado): esta solicitação digital exige a configuração de
atributos específicos do cliente, tais como o nome de servidor totalmente qualificado no domínio, o nome de uma pessoa para contato,
endereço de e-mail, etc.
• Uma CSR pode ser criada diretamente no Origin Server e também
diretamente na Certification Authority (Autoridade de Certificação)
(auto-CSR)

Verificar a autorização

• Dependendo do provedor, existem diferentes mecanismos disponíveis para verificar se o solicitador tem o direito de solicitar um certificado para este domínio
• Na abordagem mais comum, validação pelo domínio, um e-mail com
um link é enviado ao administrador do servidor de e-mail do respectivo domínio

Pagamento

Fazer download do
certificado

Instalar o certificado

Diferentes tipos de custos podem ocorrer, dependendo da escolha do
provedor, da abordagem e do período de validade
• O certificado deve ser obtido via download junto à Certification Authority (Autoridade de Certificação), por meio de uma conexão segura de
internet
• Geralmente, o certificado é criptografado com uma senha que pode
ser livremente atribuída no processo de solicitação do certificado
O certificado pode então ser instalado no Origin Server

Certificados válidos/recomendados para o Origin Server
Todos os certificados do tipo TLS/SSL são adequados. Esses certificados são geralmente usados
para proteção dos servidores da web.
O Origin Server também é compatível com certificados curinga SSL, que podem ser usados
para proteger diversos servidores, subdomínios ou até mesmo um domínio completo.
Em geral, use apenas certificados que tenham sido criados, no mínimo, com mecanismos SHA-2
e que tenham comprimento mínimo de chave de 2.048 bits.

Informações adicionais sobre a criação e emissão de certificados
Para obter informações técnicas adicionais, visite os websites dos fornecedores de autoridades
de certificação oficial:
• 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
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•
•
•
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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

Criação de certificados SSL autoassinados

Informações gerais
Se tiver privilégios de administrador, você poderá criar certificados SSL autoassinados.

Como criar um certificado autoassinado
Etapa
1.

Efetue login no Origin Server como administrador local.

2.

Inicie o Windows PowerShell (clique com o botão direito no ícone PowerShell e selecione
Run as Administrator (Executar como administrador)).

3.

Execute o seguinte comando para criar o certificado:
New-SelfSignedCertificate -DnsName "despnode02.brainlab.net" CertStoreLocation "cert:\LocalMachine\My"
OBSERVAÇÃO: substitua o parâmetro -DnsName pelo nome de domínio totalmente qualificado do Origin Server.
Este comando cria um certificado autoassinado com o algoritmo de hashing SHA-2.

Exemplos do PowerShell para exportação e importação de certificados autoassinados
Exportar certificado para um arquivo:

Figura 31
PS C:\> $SelfSignedCert = Get-ChildItem -Path Cert:\LocalMachine\My DnsName "despnode02.brainlab.net"
PS C:\> $mypwd = ConvertTo-SecureString -String "originserverExpOrtPwd"
-Force -AsPlainText
PS C:\> Export-PfxCertificate -Cert $SelfSignedCerorigint -FilePath C:
\Temp\SelfSignedCert.pfx -Password $mypwd
Importar certificado de um arquivo (p.ex., em um cliente ou em outro servidor):
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Figura 32
PS C:\> $mypwd = ConvertTo-SecureString -String "originserverExpOrtPwd"
-Force -AsPlainText
PS C:\> Import-PfxCertificate -FilePath C:\Temp\SelfSignedCert.pfx cert:
\localMachine\My -Password $mypwd
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7.4

Ativação de certificados para RDP, TS Gateway e
Ericom HTML5

Informações gerais
A ativação de certificados exige que você tenha privilégios de administrador. O método de
ativação de um certificado depende da configuração do servidor.

Como ativar um certificado
Para ativar um certificado, executes as seguintes etapas:
Etapa
1.

Efetue login no Origin Server como administrador local.

2.

Com o explorador de arquivos, abra o diretório:
%BRAINLAB_PATH%\OriginDeployment\.

3.

Nesse diretório, inicie o script do PowerShell
ChangeOriginServerCertificate.ps1
clicando com o botão direito do mouse e selecionando Run PowerShell (Executar PowerShell).

4.

Na janela Windows PowerShell aberta, escolha na lista o certificado que deseja ativar para o Origin Server.

5.

Insira o número correspondente ao certificado no campo Enter selection (Inserir seleção).

6.

O script configura e ativa o certificado selecionado para o Origin Server.
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7.5

Atribuição de confiabilidade a certificados em
clientes

Instalação manual ou distribuição automática de certificados SSL autoassinados
Para instalar manualmente um certificado autoassinado, efetue login em um PC cliente usando
suas credenciais.
• Se um PC for usado por vários usuários, as etapas deverão ser repetidas para cada usuário
(opção 1).
• Quando vários PCs compartilhados são usados, é recomendável ter uma distribuição
automática por Active Directory (opção 2).

Links relacionados
3.7.1 Como solucionar a ocorrência de tela negra no Mac/iPad da Apple na página 40

Como instalar certificados autoassinados manualmente
Etapa
1.

Abra o navegador da web (p.ex., Internet Explorer) e insira o endereço da web (URL) de
seu Origin Server.
O aviso de certificado de segurança é mostrado.

2.

Selecione Continue to this website (not recommended) (Continuar neste site (não recomendado)).
A página de login do Origin Server é exibida.

3.

Selecione Certificate error (Erro de certificado) na barra de endereço do navegador.
A janela de diálogo Untrusted Certificate (Certificado não confiável) é exibida.

4.

Clique em View certificates (Visualizar certificados).
A janela de diálogo Certificate (Certificado) é exibida.

5.

Selecione Install Certificate… (Instalar certificado…).
O Certificate Import Wizard (Assistente para importação de certificado) é iniciado.
Siga as etapas para download do certificado e depois selecione Finish (Concluir).

6.

Uma janela Security Warning (Aviso de Segurança) é exibida.
Confirme a exceção de segurança, clicando em Yes (Sim).

7.

Uma mensagem é exibida após a conclusão da importação. Selecione OK.

8.

Feche o navegador e abra-o novamente.
O aviso de segurança não é mais exibido e um símbolo de cadeado deve ser exibido.
Quando o cadeado é selecionado, o status do certificado é exibido como OK.

Como realizar a distribuição automática por Active Directory Policy (Política do Active Directory)
Para possibilitar a distribuição do certificado autoassinado para todos os clientes por meio de
uma política de grupo de domínios, efetue o download do certificado do servidor. Para isso,
efetue login em um cliente conectado ao Origin Server e execute as etapas indicadas a seguir.
Etapa
1.
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Abra o navegador da web (p.ex., Internet Explorer) e insira o endereço da web (URL) de
seu Origin Server.
O aviso de certificado de segurança é mostrado.
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Etapa
2.

Selecione Continue to this website (not recommended) (Continuar neste site (não recomendado)).
A página de login do Origin Server é exibida.
Selecione Certificate error (Erro de certificado) na barra de endereço do navegador.

3.

A janela de diálogo Untrusted Certificate (Certificado não confiável) é exibida.

4.

Clique em View certificates (Visualizar certificados).
A janela de diálogo Certificate (Certificado) é exibida.

5.

Selecione a aba Details (Detalhes) e clique em Copy to File (Copiar para arquivo).
O Certificate Import Wizard (Assistente para importação de certificado) é iniciado.
Siga as etapas para download do certificado e depois selecione Finish (Concluir).

6.

Uma mensagem é exibida após a conclusão da importação. Selecione OK.

7.

Feche a janela de diálogo Certificate (Certificado), selecionando OK.
O certificado exportado é exibido na área de trabalho.

Distribuição de certificados
Depois de exportar o certificado, você deverá copiá-lo.
Opções

Estabeleça conexão com o controlador do domínio e abra o Group Policy Editor (Editor de
Política de Grupo)

Importe o certificado para:
Computer Configuration (Configuração do
Computador) > Policies (Políticas) > Windows
Settings (Configurações do Windows) > Security Settings (Configurações de Segurança) >
Public Key Policies (Políticas de Chave Pública) > Trusted Root Authorities (Autoridades
Raiz Confiáveis)

Efetuar registro no controlador de domínio

Efetuar login com privilégios suficientes e trabalhar com Group Policy Management (Gerenciamento de Política de Grupo)

OBSERVAÇÃO: Use a configuração padrão Authenticated Users (Usuários Autenticados) para
aplicar a política a todos os PCs do domínio.
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Como testar um GPO recém-criado ou configurado

Figura 33
Alterações em um Group Policy Object (Objeto de Política de Grupo) são realizadas em um
controlador de domínio do Windows. A alteração é replicada no Active Directory em até 120
minutos após a implantação.
Para testar um GPO recém-criado ou configurado no cliente imediatamente após a criação, use o
comando gpupdate /force. Esse comando acionará o processo de atualização
imediatamente.
Etapa
Efetue login em um cliente e atualize as políticas usando a linha de comandos:
gpupdate /force
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7.6

Acesso seguro ao portal do Origin Server na web

Informações gerais
Para estabelecer uma conexão mais segura ao Origin Server, use o protocolo de transferência
de hipertexto seguro (https).
Após a alteração do certificado, o portal do Origin Server deverá ser sempre chamado por meio
de seu nome de domínio totalmente qualificado (FQDN), para o qual o novo certificado foi criado.
Por exemplo: https://<nomedoservidor>
Isto significa que todos os links devem ser atualizados para refletir o novo URL.

Como redirecionar um novo endereço de URL para endereço anterior/nome curto do servidor (opcional)
Esta seção descreve as etapas para configurar um redirecionamento do URL do Origin Server a
partir do URL que agora inclui o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) (p.ex.,
originserver.<nomedoservidor>) para um endereço anterior, tal como originserver.
Etapa
1.

Efetue login no servidor Origin Server usando RDP como um usuário com privilégios de
administrador local.

2.

Inicie o IIS Manager (Gerenciador do IIS).

3.

Expanda o item que pertence ao seu servidor (FQDN). Clique com o botão direito do
mouse em Sites e escolha Add Website… (Adicionar Website...).

4.

Na janela de diálogo Add Website (Adicionar Website):
• Configure o Site name/former address (Nome do site/endereço anterior) (p.ex.,
originserver)
• Configure o Physical path (Caminho físico) (p.ex., crie um diretório com Create Folder (Criar pasta) ou crie uma pasta vazia em seu caminho Brainlab)
• Defina o nome do host (p.ex., origin)

5.

Confirme selecionando OK.

6.

No IIS Manager (Gerenciador do IIS), clique com o botão direito do mouse no site recémcriado (p.ex., origin).
• Selecione Edit Bindings… (Editar Ligações...).
• Clique em Add (Adicionar) para criar uma ligação de https para origin.
• Altere o tipo para https e selecione o certificado SSL recém-criado.

7.

Confirme selecionando OK.

8.

Selecione origin novamente e crie um HTTP Redirect (Redirecionamento HTTP) no
IIS Manager (Gerenciador do IIS).

9.

Configure o HTTP Redirect (Redirecionamento HTTP).
Ative a caixa de seleção de Redirect requests to this destination (Redirecionar pedidos para este destino) e insira um destino no campo de texto.
O destino depende do FQDN do servidor:
• origin é o nome curto do servidor e <nomedeseudominio> é um exemplo de nome
de domínio
• $S$Q permite que os parâmetros (p.ex., QuickStartApp) sejam preservados durante o
redirecionamento

10.

Na parte superior da coluna à direita, selecione Apply (Aplicar).

11.

Teste a configuração da seguinte maneira:
http://origin -> https://origin.<nomedeseudominio>
https://origin -> https://origin.<nomedeseudominio>
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RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS

8.1

Informações sobre resolução de problemas

Potenciais usuários
As informações apresentadas na seção Resolução de problemas são direcionadas aos
administradores de servidores, para auxiliar com perguntas frequentes que podem surgir durante
o uso do Origin Server.

Perguntas frequentes sobre o acesso ao Origin Server
Perguntas frequentes

Sugestão

Quando o URL do Origin Server é inserido, a página não é
carregada.

O URL deve ser resolvido por meio de um DNS ou ser inserido
no arquivo de host local no computador. Execute ping no nome
do servidor e verifique se o nome pode ser resolvido para um
endereço IP.
Deve existir uma conexão de rede entre o cliente e o servidor.
O servidor deve responder a um ping do endereço IP do servidor. Em algumas redes o ICMP é desativado para que um ping
não passe.
Não deve existir nenhum firewall bloqueando a porta 443. Verifique se é possível estabelecer conexão com a porta 443 via
telnet.

A conexão inicial com o Origin
Server é muito demorada (de
15 a 20 segundos). Nenhum
erro ou aviso é exibido.

Durante a conexão SSL, a revogação de todos os certificados
que incluem autorizações raiz é verificada.
Se o cliente não tiver conexão com a Internet, as verificações
de revogação falham após a expiração do tempo. Para evitar
esse atraso, desative as verificações de revogação.

No navegador da web, clique no símbolo de cadeado para visualizar porque o certificado foi considerado inválido. As causas possíveis são:
• O nome comum do certificado não corresponde ao nome do
servidor da Web. Altere o nome resolvido no DNS ou no arquivo host, ou altere o certificado no Origin Server (entre
em contato com o suporte da Brainlab).
Ao abrir o portal do Origin Ser• Há um link ausente na lista de Certification Authorities (Autover, eu vejo um aviso de que o
ridades de Certificação). Conecte o cliente à Internet, para
certificado não é válido.
que as Certification Authorities (Autoridades de Certificação)
possam ser atualizadas.
• O certificado está desatualizado e deve ser renovado. Entre
em contato com o suporte da Brainlab para renovação do
certificado.
Efetue o download e instale o arquivo de certificado para remover esse aviso.
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Login no Origin Server
Perguntas frequentes

Sugestão

Vejo a aba Login mas não é
possível efetuar login.

Você deve inserir um usuário de domínio válido ou um usuário
local válido no campo User name. Se houver falha ao efetuar
login com um nome de usuário do domínio, tente efetuar login
em seu cliente Windows. Não deve existir aviso de senha expirada.
Se não puder efetuar login em seu computador local, entre em
contato com o administrador de TI para redefinir suas credenciais do usuário.

Após efetuar login, não vejo
nenhum botão de aplicativo.

Sua conta não foi autorizada para uso no Origin Server. Sua
conta deve ser adicionada ao grupo OriginUsers.
Se este problema ocorre com todos os usuários, o User Management (Gerenciamento de Usuários) não está adequadamente configurado.

Uma resolução de exibição mínima é exigida para cada aplicativo configurado.
Após efetuar login, eu vejo um
aviso de que a resolução da te- A sessão iniciará se a resolução for insuficiente, todavia você
verá barras de rolagem nas laterais do aplicativo. A exibição
la não é suficiente.
de dados de aquisição de imagens médicas não é alterada
nem deformada.
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8.2

Perguntas frequentes sobre aplicativos do Origin
Server

Perguntas frequentes sobre a funcionalidade do aplicativo
Perguntas frequentes

Sugestão

Após clicar em um botão de
aplicativo, o aplicativo não inicia.

O usuário deve ser adicionado ao grupo Remote Desktop
Users (Usuários da área de trabalho remota). Isso pode ser
feito diretamente ou via um grupo do Active Directory.

A quantidade máxima de sessões disponíveis exibida no
portal Origin Server é menor
que o número de licenças compradas.

Em um ambiente de balanceamento de carga, pode ocorrer
que um dos servidores esteja inativo ou não esteja acessível
por meio da rede.
Verifique o arquivo de configuração do Origin Server, para ver
se todos os servidores estão listados e se o balanceamento de
carga está ativado.

A aba Client Check mostra um
erro na Remote Desktop Connection (Conexão de Área de
Trabalho Remota).

Este erro pode aparecer se você estiver usando um navegador
diferente do Internet Explorer.
Verifique as configurações de segurança e do seu navegador,
de acordo com o procedimento.

Desempenho de aplicativos
Perguntas frequentes

Sugestão
No portal Origin Server, verifique quantas sessões estão em
execução. O excesso de sessões em execução pode reduzir o
desempenho do servidor. Se necessário, os administradores
podem usar o Session Manager para encerrar sessões não
usadas que foram incorretamente fechadas.

O desempenho do aplicativo
selecionado está lento.
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Verifique as informações de Connection Quality na página
Client Check e verifique se a velocidade de download e o
tempo de resposta são satisfatórios.
Se a sua conexão for estabelecida pela rede local/intranet e os
resultados da página Client Check não forem satisfatórios,
entre em contato com o administrador de TI para melhorar a
conexão da rede. Se os resultados da página Client Check forem satisfatórios, você poderá aumentar o desempenho do
aplicativo ativando as configurações otimizadas da intranet.
Se a conexão for estabelecida pela Internet, problemas de desempenho causados pela lentidão da conexão com a Internet
podem ser melhorados por meio da ativação das configurações otimizadas da Internet. Adicionalmente, a assinatura de
uma opção de “caminho rápido”, oferecida por diversos provedores de Internet, também pode melhorar o tempo de resposta.
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Perguntas frequentes

Sugestão

Se o Origin Server exibir uma mensagem de erro, leia a mensagem exibida atentamente para encontrar uma explicação.
Os possíveis erros são:
• Um erro de licença devido ao excesso de sessões abertas.
• Os caminhos não estão adequadamente configurados no arquivo de configuração do Origin Server.
A sessão do Origin Server está em execução, mas o aplicati- • O usuário não possui direitos de acesso suficientes na pasta
de aplicativos.
vo não é iniciado ou um erro é
• Em um ambiente de balanceamento de carga: É necessário
exibido.
instalar equipamentos de hardware de servidor idênticos ou
configurações idênticas de máquinas virtuais, além de versões de software idênticas do Origin Server. Todos os aplicativos instalados devem estar no mesmo caminho de instalação e os arquivos de configuração em ambos os servidores devem ser idênticos.
Verifique se os aplicativos estão instalados de forma idêntica
em todos os servidores do mesmo agrupamento. A pasta do
Meu aplicativo só inicia correta- aplicativo deve ter direitos de acesso suficientes em todos os
servidores.
mente em um servidor.
O arquivo de configuração do Origin Server também deve ser
idêntico em todos os servidores.

Após clicar em um botão de
aplicativo, um aviso de certificado é exibido.

Leia os detalhes na janela de diálogo de aviso. As razões possíveis para esse aviso são:
• O nome comum no certificado não é o mesmo que o nome
do servidor da Web. O nome do servidor configurado no arquivo de configuração do Origin Server deve ser o mesmo
que o “nome comum” incluído no certificado. Entre em contato com o suporte da Brainlab para alterar o nome do servidor ou o nome comum. O cliente deve ter a capacidade de
resolver nomes de servidores alterados via DNS ou arquivo
de host.
• Há um link ausente na lista de Certification Authorities (Autoridades de Certificação). Conecte o cliente à Internet para
atualizar as Certification Authorities (Autoridades de Certificação).
• O certificado está desatualizado e deve ser renovado. Entre
em contato com o suporte da Brainlab para uma renovação
do certificado.

Compartilhamento de sessão e Transferência de dados
Perguntas frequentes

Sugestão
Certifique-se de que a unidade flash USB esteja conectada antes do início da sessão.
OBSERVAÇÃO: isto não é suportado em conexões HTML5.

Desejo exportar/importar dados
para/de minha unidade local ou
unidade flash USB, mas não
encontro as unidades locais.

Os usuários podem acessar unidades removíveis na unidade
cliente durante uma conexão remota RDP, mas a unidade removível deve ser conectada antes do início da conexão remota.
Na janela de diálogo Remote Desktop Connection (Conexão
de Área de Trabalho Remota) certifique-se de ter ativado a caixa de seleção para exportar para unidades locais.
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Perguntas frequentes

Sugestão
Verifique se o usuário possui direitos de acesso para ler e gravar na unidade de rede.

Após iniciar uma sessão, não
consigo mapear unidades de
rede contendo dados do paciente.

Tente acessar a unidade de rede por meio do caminho UNC
(Universal Naming Convention - Convenção Universal de Nomenclatura) (\\<nomedoservidor>
\<NomeCompartilhamento>).
Algumas vezes o script de logon que mapeia uma unidade de
rede para uma letra de unidade é muito lento. Configure o mapeamento da unidade no arquivo de configuração do Origin
Server para que o software mapeie a unidade toda vez que
uma sessão for iniciada, em vez de usar o script de logon.

As causas possíveis são:
• As políticas de domínio substituíram as configurações de
servidor de terminal local.
Quando o Compartilhamento
de Sessão é iniciado, o destino • O usuário da sessão de destino não aceita a solicitação de
não é conectado automaticacompartilhamento.
mente.
• Em um ambiente de balanceamento de carga: O firewall bloqueou a solicitação de compartilhamento para a sessão no
outro servidor. A sessão de destino é então desconectada.

Certificação SSL ao usar diferentes navegadores da Web
Perguntas frequentes

Sugestão

Recebo um aviso de certificado
de segurança ao abrir uma
sessão no Google Chrome.

Soluções possíveis:
• Verifique a compatibilidade entre o navegador e o sistema
operacional.
• Crie um certificado autoassinado baseado nas configurações internas locais.

O Firefox contém uma lista de certificações separada fora do
Recebo um aviso de certificado sistema operacional que você está usando. Você precisa adicionar o domínio na lista manualmente. Para fazer isso, use um
de segurança ao abrir uma
nome de domínio totalmente qualificado
sessão no Firefox.
(<nomedoservidor>.<domínio>.com).

Certificação SSL ao usar tablets
Perguntas frequentes

Sugestão

Soluções possíveis: Se o servidor Origin Server estiver usando um certificado autoassinado, certifique-se de que a Certification Authority (Autoridade de Certificação) seja conhecida
para o computador cliente, verificando a loja de certificados do
Recebo um aviso de certificado computador local (Trusted Certification Authorities - Autoridade segurança ao abrir uma
des de Certificação Confiáveis).
sessão no Google Chrome.
OBSERVAÇÃO: mesmo ao usar um certificado autoassinado
válido, o Google Chrome sempre mostrará um aviso se o Certificado não incluir um nome de servidor que seja compatível
com FQDN (nome de domínio totalmente qualificado).
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Safari para Windows
Perguntas frequentes

Sugestão

A compatibilidade entre o nave- Essa configuração não foi completamente testada.
gador e o sistema operacional
não pôde ser verificada no Sa- Para obter a interação do usuário, utilize o Internet Explorer no
Windows.
fari para Windows.

Imprimindo em HTML5
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Perguntas frequentes

Sugestão

Eu não consigo imprimir ao
usar uma conexão HTML5.

Você precisa selecionar Ericom AccessNow Printer (Impressora ERICOM Access Now) na lista de impressoras disponíveis.
Se essa opção não estiver disponível, entre em contato com o
suporte da Brainlab.
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