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GENERELLE
OPLYSNINGER

1.1

Kontaktoplysninger og juridiske oplysninger

Kontaktoplysninger

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

Telefon og fax

E-mail

USA og Canada

Tlf.: (800) 597-5911
Fax: (708) 409-1619

iplan.net@brainlab.com eller
us.support@brainlab.com

Afrika, Asien, Australien, Europa

Tlf.: +49 89 991568-44
Fax: +49 89 991568-811

Latinamerika

Tlf.: +55 11 3355-3370
Fax: +55 11 3355-3379

Japan

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

Frankrig og fransktalende regioner

Tlf.: +33-800-67-60-30

iplan.net@brainlab.com eller
support@brainlab.com

iplan.net@brainlab.com eller
support_fr@brainlab.com

Feedback
Trods omhyggelig gennemgang kan denne vejledning indeholde fejl.
Kontakt os venligst på igs.manuals@brainlab.com, hvis du har forslag til, hvordan vi kan forbedre
denne vejledning.

Producent
Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany
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Kontaktoplysninger og juridiske oplysninger

1.1.1

Juridiske oplysninger

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

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

Varemærker, som ikke tilhører Brainlab
• Microsoft®, Windows®, ActiveX® og Internet Explorer® er varemærker tilhørende Microsoft
Corporation, som er registreret i USA og andre lande.
• Mozilla Firefox® er et varemærke tilhørende Mozilla Foundation, som er registreret i USA og
andre lande.
• iPad® er et varemærke tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.

Anvisninger for bortskaffelse
Elektrisk og elektronisk udstyr må udelukkende bortskaffes i overensstemmelse med gældende
lovgivning. Oplysninger vedrørende WEEE-direktivet (affald af elektrisk og elektronisk udstyr)
findes på:
http://www.brainlab.com/weee

Salg i USA
Amerikansk føderal lovgivning begrænser denne software til salg af eller efter ordre fra en læge.

6
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1.2

Symboler

Symboler anvendt i denne vejledning

Advarsler
Advarsler er markeret med trekantede advarselssymboler. De indeholder
sikkerhedskritiske oplysninger om mulig personskade, død eller andre alvorlige
konsekvenser af forkert brug af udstyret.

Forsigtighedsregler
Forsigtighedsregler er markeret med runde forsigtighedssymboler. De indeholder
sikkerhedskritiske oplysninger om mulige problemer med enheden. Sådanne problemer
kan være funktionsfejl på enheden, svigt, beskadigelse af anordningen eller materiel
skade.

Bemærkninger
BEMÆRK: Bemærkninger er formateret i kursiv skrift og angiver yderligere nyttige tips.

Softwarebrugervejledning Rev. 1.1 iPlan Net Ver. 3.6

7

Tilsigtet brug

1.3

Tilsigtet brug

Brug af iPlan Net

Indikationer for anvendelse
iPlan Net definerer de teknologiske specifikationer for det miljø/den platform, der giver
planlægningssoftwaren iPlan og Brainlab Elements samt tilknyttet software en
netværksforbindelse. Via iPlan Net har brugerne mulighed for at køre iPlan eller Brainlab
Elements, som er installeret på en server, fra forskellige klienter på samme tid. Klienten har
minimale hardware- og softwarekrav, herunder support til tynde klienter og Windowsoperativsystemer. Forbindelsen kan oprettes ved hjælp af en internetbrowser med minimale
installationskrav.

Gennemgang af plausibilitet
Før enhver patientbehandling skal plausibiliteten af samtlige de oplysninger, der sendes til
eller fra enheden, undersøges.

8
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1.4

Kompatibilitet med medicinsk software

Medicinsk software fra Brainlab

Autorisation
Kun autoriserede Brainlab-medarbejdere må installere software på iPlan Net. Undlad at
installere eller afinstallere nogen softwareapplikationer.

Kompatibel medicinsk software fra Brainlab
iPlan Net er kompatibel med:
• Digital Lightbox 2.0
• iPlan Cranial 3.0
• iPlan ENT 3.0
• iPlan Stereotaxy 3.0
• iPlan View 3.0
• iPlan Spine 3.0
• iPlan RT 4.5
• iPlan RT Dose 4.1
• iPlan RT Image 4.1
• PatXfer RT 1.5
• Content Manager 2.1
• Patient Browser 4.1
• DICOM Viewer 2.1
BEMÆRK: Content Manager, Patient Browser og DICOM Viewer omtales nogle gange
som ”Patient Data Manager” eller ”Brainlab Elements”. For yderliger oplysninger henvises til
softwarebrugervejledningen til Content Manager, Patient Browser og DICOM Viewer.

Ukompatibelt Brainlab medicinsk software
iPlan Net er ikke kompatibel med PatXfer 5.2.1.

Anden Brainlab-software
Der kan blive udgivet andre kompatible softwareversioner efter udgivelsen af denne vejledning.
Kontakt Brainlab-support med henblik på oplysning om programmernes kompatibilitet, hvis der
køres andre softwareversioner end de ovenfor nævnte.
Det er kun Brainlabs medicinske software, som er specificeret af Brainlab, der må
installeres og anvendes sammen med systemet.
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Kompatibilitet med medicinsk software

1.4.1

Software, som ikke er Brainlab-software

Kompatibel software, som ikke er Brainlab-software
iPlan Net er kompatibel med:
• Windows XP (Service Pack 2 eller nyere) eller nyere Microsoft-platforme
• Internet Explorer version 8.0 eller nyere
iPlan Net-serverens komponenter er kompatible med Windows Server 2008. Nærmere
oplysninger om kompatible servicepakker fås ved henvendelse til Brainlab-support.

Andet ikke-Brainlab software
Generelt er iPlan Net kompatibel med de fleste typer software på markedet, så længe de ikke
påvirker funktionen af:
• Terminal Services
• Internet Information Service (IIS)
• Access Gateway
Kontakt Brainlab-support i tilfælde af tvivl om kompatibiliteten af en software.
Vær opmærksom på, at nogle indstillinger i beskyttelsessoftware mod skadelig software (f.eks.
virusscannere) kan påvirke systemets ydelse negativt, f.eks. kan indlæsning og lagring af
patientdata være langsom, hvis der udføres realtidsscanninger og hver eneste filåbning
overvåges.
Det anbefales kun at foretage vigtige operativsystemopdateringer eller
beskyttelsesforanstaltninger mod skadelig software. Driveropdateringer er ikke tilladt.
Undlad at downloade og installere opdateringer under behandlingsplanlægning. Kontakt
Brainlab-support for nærmere oplysninger.

10
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1.5

Oplæring og dokumentation

Målgruppe
Denne brugervejledning er beregnet til kirurger og disses medarbejdere, som anvender iPlan Net.

Læsning af brugervejledninger
Denne brugervejledning beskriver tilslutningen til serverbaseret planlægningssoftware.
Det er vigtigt, at alle brugere:
• læser brugervejledningerne omhyggeligt inden brug
• til enhver tid har adgang til brugervejledningerne

Tilgængelige Brainlab-brugervejledninger
Brugervejledning
Softwarebrugervejledninger
Instrumentbrugervejledninger

Indholdsfortegnelse
• Oversigt over behandlingsplanlægning og billedstyret navigation
• Beskrivelse af systemopsætningen på operationsstuen
• Detaljerede softwareanvisninger
Detaljerede anvisninger for instrumenthåndtering

Vejledning til rengøring,
Oplysninger vedrørende rengøring, desinficering og sterilisering af indesinficering og sterilisestrumenter
ring
Systembrugervejledninger

Omfattende oplysninger om systemopsætning

Teknisk brugervejledning

Detaljerede tekniske oplysninger om systemet, inklusive specifikationer og overensstemmelser

Lynvejledninger
Der er Lynvejledninger til de fleste softwareprogrammer og til nogle komplekse instrumenter. De
giver sammenfattet information om brugen af softwaren eller hardwaren og er tænkt som et
supplement til brugervejledningerne.
BEMÆRK: Lynvejledninger erstatter ikke brugervejledningerne.

Brainlab-oplæring
For at bidrage til en sikker og hensigtsmæssig brug af softwaren bør alle brugere, før de bruger
systemet, deltage i et oplæringsprogram, som afholdes af en Brainlab-repræsentant.

Ansvar
Denne software yder alene en yderligere hjælp til kirurgen eller brugeren og kan ikke på
nogen måde overtage eller erstatte kirurgens eller brugerens erfaring og/eller ansvar under
brugen.

Softwarebrugervejledning Rev. 1.1 iPlan Net Ver. 3.6
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2

BRUG AF iPLAN NET OG
DETS FUNKTIONER

2.1

Startvejledning

Oplysninger om adgang

Figur 1
iPlan Net er en del af Origin Server og giver ved hjælp af Internet Explorer adgang til
planlægningssoftware via et netværk.
Den URL-adresse, der giver adgang til systemet, kan variere afhængigt af kundens
specifikationer. Men den normale URL-adresse er:
https://iplannet
iPlan Net giver andre Brainlab-programmer mulighed for at opnå forbindelse til hospitalets
PACS-system. På den måde skal der kun indtastes én Brainlab-specifik DICOM-node i
PACS-systemet, og den generelle forespørgsels-/hentningskonfiguration for Brainlabprogrammerne forenkles. Det er kun Brainlab-programmer, der kan forbindes med denne
tjeneste. Hvis du ønsker at begrænse Brainlab-programmernes adgang til hospitalets
PACS-system yderligere (f.eks. ved indtastning af hvert Brainlab-program som en særskilt
DICOM-node eller ved at begrænse adgangen til bestemte maskiner), bedes du henvende
dig til Brainlab-support.

Kundespecifikke variationer
De skærmbilleder og vejledninger, som er anført i denne brugervejledning, kan afvige fra det, du
støder på, når du bruger iPlan Net.
Afhængigt af din version af Windows eller Internet Explorer eller din serverkonfiguration osv. er
der mulighed for talrige variationer.
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2.1.1

Browser- og sikkerhedsindstillinger

Generelle oplysninger
For at kunne få adgang til iPlan Net-websiden og starte iPlan-applikationerne skal de korrekte
Internet Explorer- og sikkerhedsindstillinger konfigureres.
BEMÆRK: Når du bruger Internet Explorer med RDP ActiveX-komponenten konfigureret, kan
brugere fjernstarte applikationen på serveren ved at vælge applikationsknappen på
applikationssiden. Fjernapplikationen startes med det samme med den brugerkonto, som blev
brugt til at logge ind på serveren.
BEMÆRK: Andre webbrowsere udover Internet Explorer understøtter ikke RDP ActiveXkomponenten. Derfor vil RDP eller HTML5-klienten blive anvendt til disse browsere. Brugere kan
fjernstarte applikationen på serveren ved at vælge applikationsknappen på applikationssiden.
Ved RDP skal brugeren indtaste sit brugernavn og adgangskode for at kunne logge ind på
serveren. Dette er en kendt begrænsning ved RDP-metoden.

Kontrol af Internet Explorer-indstillingerne
Trin
1.

Vælg Internet Options (internetindstillinger) i menuen Tools (værktøjer) i Internet Explorer.

2.

Vælg fanen Security (sikkerhed).

3.

14

Klik på ikonet Trusted Sites (websteder, du har tillid til) i listen over webzoneikoner.
Tilføj URL-adressen på iPlan Net til listen.

4.

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

5.

Klik på knappen Custom level... (brugerdefineret niveau...).

Softwarebrugervejledning Rev. 1.1 iPlan Net Ver. 3.6
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Trin
Vælg følgende indstillinger fra listen med indstillinger:
• Download signed ActiveX controls (hent signerede ActiveX-objekter): Enable (aktivér)
eller Prompt (initialisér)
• Run ActiveX controls and plug-ins (kør ActiveX-objekter og plug-ins): Enable (aktivér)
• Script ActiveX controls marked safe for scripting (script ActiveX-objekter, der er markeret som sikre): Enable (aktivér)

6.

Genaktivering af plug-ins
Hvis dit system for nyligt er blevet opdateret med Windows XP Service Pack 3, kan det plug-in,
som er nødvendigt til visning af iPlan Net, være blevet deaktiveret. Følg fremgangsmåden
herunder til genaktivering af det pågældende plug-in.
BEMÆRK: Denne fremgangsmåde er ikke nødvendig (og kan ikke udføres), hvis du bruger
Windows Vista eller Windows 7.

Softwarebrugervejledning Rev. 1.1 iPlan Net Ver. 3.6
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Trin
Vælg Manage Add-ons (administrér tilføjelsesprogrammer) i menuen Tools (værktøjer).
BEMÆRK: Hvis du bruger Internet Explorer 7, skal du derefter vælge Enable or Disable
Add-ons (aktivér eller deaktivér tilføjelsesprogrammer).

1.

2.

Vælg Currently loaded add-ons (tilføjelsesprogrammer, der er indlæst for øjeblikket) fra
rullemenuen Show (vis) (rød pil).

3.

Vælg Microsoft RDP Client Control (Microsoft RDP-klientstyring) eller Microsoft Terminal Service Client Control (Microsoft Terminal Service-klientstyring).
BEMÆRK: Udvalget varierer afhængigt af din version af Internet Explorer.

4.

Klik på Enable (aktivér) i feltet Settings (indstillinger).

5.

Klik på OK for at gemme indstillingen.
BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at genstarte browseren.

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

16

1.

Tilføj URL-adressen på iPlan Net til listen over websteder, du har tillid til (se side 14).

2.

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

3.

Giv om muligt iPlan Net-webstedet tilladelse til at downloade og køre ActiveX-objekter.
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Certifikatadvarsel
Når du går til URL-adressen på iPlan Net, vil du muligvis få vist en sikkerhedscertifikatadvarsel.

Figur 2
Trin
Klik på Continue to this website (not recommended) (fortsæt til dette websted (anbefales ikke)) for at gå videre.
Derefter åbnes iPlan Net-portalen.

Deaktivering af sikkerhedscertifikatadvarslen
Trin
Tryk på knappen Help (hjælp).
Siden Help åbnes.

1.

2.

Klik på linket Download Certificate (hent certifikat) for at installere certifikatet.

ActiveX-sikkerhedsadvarsel
Afhængigt af dine ActiveX-sikkerhedsindstillinger kan der blive vist en advarsel i browserens
værktøjslinje ved den første indlæsning af siden. For at fortsætte:
Trin
1.

Klik på advarslen i værktøjslinjen, og vælg Run Add-on (kør tilføjelsesprogram).
Der vises et popup-vindue med en sikkerhedsadvarsel.

2.

Tryk på Yes (ja) for at fortsætte til iPlan Net-portalen.

Tilknyttede oplysninger
Nærmere oplysninger om sikkerhedsindstillinger findes under Tools (værktøjer) > Internet
Options (internetindstillinger) > Security (sikkerhed) i browseren Internet Explorer.

Krav til webbrowser
Kundens operativsy- Internet Explorer
stem/Browser
8
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Firefox

10

11

Chrome

Safari

Version >= Version >= Version >=
30.x
35.x
6.x
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Kundens operativsy- Internet Explorer
stem/Browser

Firefox

Chrome

Safari

Windows XP 32 Bit

OK

Ikke
relevant

Ikke
relevant

Ikke
relevant

OK

OK

Ikke relevant

Windows XP 64 Bit

OK

Ikke
relevant

Ikke
relevant

Ikke
relevant

OK

OK

Ikke relevant

Windows 7 32 Bit

Ikke reOK
levant

OK

OK

OK

OK

Ikke relevant

Windows 7 64 Bit

Ikke reOK
levant

OK

OK

OK

OK

Ikke relevant

Windows 8 32 Bit

Ikke reOK
levant

OK

OK

OK

OK

Ikke relevant

Windows 8 64 Bit

Ikke reOK
levant

OK

OK

OK

OK

Ikke relevant

Mac OS 10.8

Ikke
Ikke rerelelevant
vant

Ikke
relevant

Ikke
relevant

OK

OK

OK

iOS

Ikke
Ikke rerelelevant
vant

Ikke
relevant

Ikke
relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

OK

Du kan kun bruge browsere, der understøtter javascript, til at få adgang til serverplatformens
webportal. Afhængigt af operativsystemet, browserversionen og serverplatformindstillingerne kan
visse browsere ikke få adgang til alle serverplatformens funktionaliteter.
Disse browsere kan vise websider på serverplatformens portal:
• Internet Explorer version 8 og nyere.
• Mozilla Firefox version 30 og nyere.
• Google Chrome version 35 og nyere.
• Safari version 6.x og nyere.
De understøttede webbrowsere afhænger af serverens softwarekonfiguration. I henhold til den
aktuelle konfiguration skal siden Client Check (kontrol af klient) vise om browseren understøttes
eller ej.
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2.2

iPlan Net-portalen

Skærmbilledlayout

②

③

①

④

⑤

⑥

⑦

⑧
Figur 3

Nr.

Komponent

Funktion

Se

①

Fanen Login

Log på eller skift bruger

Side 20

②

Tilgængelighedsindikator

Viser antallet af tilgængelige sessioner

Side 23

③

Knappen Help

Giver adgang til brugervejledningen og andre nyttige ressourcer

Side 28

④

Fanen Client Check

Kontrollerer om kravene til forbindelsen opfyldes

Side 21

⑤

Fanen Screenshots
(skærmbilleder)

Viser, downloader eller sletter skærmbilleder

Side 27

⑥

Knappen Log out

Logger af iPlan Net-websessionen

Side 28

⑦

Informationsknappen

Åbner grundlæggende oplysninger om iPlan Netsoftwaren

Side 28

⑧

Åbner applikationer, åbner sessionsdeling, giver
Fanen Applications (apadgang til administrationsværktøjer (hvis de står til Side 23
plikationer)
rådighed)
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iPlan Net-portalen

2.2.1

Fanen Login

Sådan logges der på iPlan Net-portalen

①

Figur 4
Trin
1.

På fanen Login indtastes brugernavn og adgangskode.

2.

Vælg om nødvendigt en server fra rullelisten.

3.

Klik på LOG IN-knappen ①.

BEMÆRK: Hvis sessionen udløber, skal du logge på igen.

Skift mellem brugere
Fra fanen Login er der mulighed for at skifte brugere uden manuelt at skulle logge den første
bruger af. Fremgangsmåden er den samme som første gang, du logger på.

20
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2.2.2

Fanen Client Check

Generelle oplysninger

Figur 5
Fanen Client Check giver en oversigt over kravene til oprettelse af en forbindelse til iPlan Netserveren. Hvis du har problemer med at oprette forbindelsen, kan du gennemse dette faneblad for
at afhjælpe problemet.
Se side 37 for nærmere oplysninger.

Client Check-ikoner
Følgende ikoner vises i Result-kolonnen i fanen Client Check:

Kontrollerer krav: Resultatet vil snart blive vist.

Krav OK: Forbindelseskravet er opfyldt.

Krav ikke opfyldt: Anvendeligheden kan være begrænset.

Ukendt krav: Forbindelseskravet kan ikke detekteres eller identificeres.

Softwarebrugervejledning Rev. 1.1 iPlan Net Ver. 3.6

21

iPlan Net-portalen

Krav ikke OK: Forbindelseskravet er enten ikke opfyldt eller understøttes ikke.

Forbindelsens kvalitet
Feltet Connection Quality (forbindelsens kvalitet) angiver den anslåede kvalitet af forbindelsen
mellem serveren og klientcomputeren.
Forbindelsens kvalitet er grundlaget for systemets ydelse. Kontrollér denne værdi, hvis du har
problemer med ydelsen.
Nærmere oplysninger om krav til klientcomputeren og netværket findes under side 37.

22
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2.2.3

Fanen Applications

Generelle oplysninger

Figur 6
I fanen Applications kan du:
• Åbne en applikation.
• Påbegynde Session Sharing (sessionsdeling) (se side 32).
• Få adgang til administrationsværktøjer, hvis dine brugerindstillinger giver dig ret til det (se side
46).
De tilgængelige applikationer kan variere afhængigt af brugerens adgangsrettigheder. Når en
applikation ikke er tilgængelig, er den tilsvarende knap deaktiveret.
Hvis der opstår problemer med at få adgang til en applikation, vises en advarselsmeddelelse.
BEMÆRK: Fanen Applications er deaktiveret, når der oprettes forbindelse til iPlan Net med
enheder, der ikke anvender Windows.

Åbning af en applikation i Windows 7
Trin
1.

Klik på den ønskede applikation i fanen Applications.

Softwarebrugervejledning Rev. 1.1 iPlan Net Ver. 3.6
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Trin
Hvis du bruger en anden browser end Internet Explorer (f.eks. Mozilla Firefox), vises dialogen Open/Save (åbn/gem):

2.

Klik på Open with (åbn med), og klik derefter på OK. Windows vælger automatisk det
program, applikationen skal åbnes med.
BEMÆRK: iPlan Net er beregnet til brug med Internet Explorer. Se side 37 for nærmere oplysninger.
Hvis dialogen Remote Desktop Connection (fjernforbindelse til skrivebordet) åbnes,
skal du kontrollere, at den anførte ”Remote computer” (fjerncomputer) er korrekt, og derefter klikke på Connect (forbind).

3.

Den valgte applikation åbnes.
BEMÆRK: Afkrydsningsfelterne skal være markeret, idet fjernforbindelsen til computeren
er nødvendig f.eks. med henblik på eksport af planer.

4.

Dialogen Remote Desktop Connection Verification (verifikation af fjernforbindelse til
skrivebordet) åbnes, og du skal bekræfte, at du ønsker at oprette forbindelse, og derefter
klikke på OK.

5.

Den valgte applikation åbnes.

Hvis du ikke ønsker at denne dialog skal vises, henvises du til anbefalingerne for ActiveXindstillinger (side 14).
Dialogen Remote Desktop Connection (fjernforbindelse til skrivebordet) er anderledes i
Windows XP (se side 23).

24
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Verificering af fjerncomputer i Windows XP
Trin

1.

Hvis dialogen Remote Desktop Connection (fjernforbindelse til skrivebordet) åbnes,
skal du kontrollere, at den anførte ”Remote computer” (fjerncomputer) er korrekt, og derefter klikke på Yes (ja).
BEMÆRK: Afkrydsningsfelterne skal være markeret, idet fjernforbindelsen til computeren
er nødvendig f.eks. med henblik på eksport af planer.

2.

Dialogen Remote Desktop Connection Security Warning (sikkerhedsadvarsel for fjernforbindelse til skrivebordet) åbnes, og du skal bekræfte, at du ønsker at oprette forbindelse, og derefter klikke på OK.
3.

Den valgte applikation åbnes.

Hvis du ikke ønsker at denne dialog skal vises, henvises du til anbefalingerne for ActiveXindstillinger (side 14).
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Udgiveren kan ikke identificeres
Trin
Hvis dialogen Remote Desktop Connection (fjernforbindelse til skrivebordet) åbnes,
skal du kontrollere, at den anførte ”Remote computer” (fjerncomputer) er korrekt, og derefter klikke på Connect (forbind).

1.

Den valgte applikation åbnes.
BEMÆRK: Afkrydsningsfelterne skal være markeret, idet fjernforbindelsen til computeren
er nødvendig f.eks. med henblik på eksport af planer.

Fuld skærm

①

Figur 7
Applikationerne åbnes automatisk i fuld skærm. For at flytte applikationen til en anden monitor
skal du trykke på knappen Restore Down (gendan fra maksimeret) ① i iPlan Netforbindelseslinjen for at få den vist i browseren.
Når browseren er blevet flyttet til den anden monitor, kan du få applikationen op i fuld skærm igen
ved at trykke på tastekombinationen: Ctrl + Alt + Break.
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2.2.4

Fanen Screenshots

Generelle oplysninger
I fanen Screenshots vises alle skærmbilleder, der står til rådighed under dit login, sammen med
deres grundlæggende filegenskaber.
BEMÆRK: Fanen Screenshots indeholder også forskellige behandlingsrelaterede oplysninger
(f.eks. i pdf- og txt-format).

Skærmbilledmuligheder

Figur 8
Valgmuligheder
For at få vist en fil skal du klikke på:
• Filnavnet eller
• Miniaturebilledet af skærmbilledet.
BEMÆRK: Der vises ingen miniaturebilleder, hvis billedfiler ikke er tilgængelige.
For at downloade en fil skal du klikke på knappen Download (hent).
• Hvis du klikker på Save (gem), bliver du bedt om at angive, hvor filen skal gemmes.
• Hvis du klikker på Open (åbn), åbnes skærmbilledet i det billedvisningsprogram,
som er standard på din computer.
For at slette en fil skal du klikke på knappen Delete (slet).
BEMÆRK: Sletning af filer kan ikke annulleres.
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2.2.5

Knapper og tilgængelighedsindikator

Knappen hjælp
Knappen Help giver adgang til:
• iPlan Net-brugervejledningen
• Relevante iPlan-brugervejledninger
• Ressourcefiler
• Kontaktoplysninger til Brainlab-support
• Link til opdateringer af klientsoftware
• Link til åbne applikationer via iPlan Net App

Informationsknappen

Åbner grundlæggende oplysninger om iPlan Net-softwaren.

Afmeldingsknap

Logger dig af iPlan Net-sessionen.

Tilgængelighedsindikator

Farven og tallet angiver det antal sessioner, der er i brug. I det
viste eksempel er én ud af tre sessioner i brug.

BEMÆRK: Hvis alle sessioner er i brug, er tilgængelighedsindikatoren rød, og der vises en
fejlmeddelelse.

Forklaring af serversessionernes farvekoder

28

Antal serversessioner i
brug

Farve

0

Grøn

1

Lysegrøn

2

Gul

3

Orange

4

Rød

5

Mørkegrå

Vedligeholdelsestilstand

Blå
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2.3

Oplysninger om fjernsessioner

Generelle oplysninger
Der kan kun oprettes en fjernsession på iPlan Net-serveren via fanen Applications i iPlan Netportalen. Dette giver garanti for, at de nødvendige forbindelsesindstillinger til iPlan-softwaren er
konfigureret.
Hvis en applikation åbnes fra en anden klient, mens der er en aktiv session med den samme
applikation og bruger et andet sted, afbrydes den forudgående session og vises derefter på den
nye klient. Brugeren på den første klient bliver underrettet om afbrydelsen på iPlan Net-portalen.
Se side 20 for nærmere oplysninger om login.

Forud for åbning af en iPlan-applikation
Forskellige brugere kan åbne flere applikationer på samme tid, men hver enkelt bruger kan kun
åbne én session pr. applikation.
Hvis du bruger en enhed uden et tastatur (f.eks. en tablet-pc), og indtastning via tastatur er
påkrævet under planlægningen, skal du aktivere Windows-skærmtastaturet, inden iPlanapplikationen åbnes.

Sikkerhedsadvarsel
Ved åbning af en session kan det ske, at advarslen Remote Desktop Connection
(fjernforbindelse til skrivebordet) vises (se side 23).
Afhængigt at browserens ActiveX-sikkerhedsindstillinger kan du blive bedt om at bekræfte
forbindelsen mellem dine lokale diskdrev og fjerncomputeren.
BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at forbinde de lokale diskdrev med fjerncomputeren, hvis du
ikke vil eksportere en behandlingsplan. I dette tilfælde kan du deaktivere det tilsvarende
afkrydsningsfelt i dialogen Remote Desktop Connection (fjernforbindelse til skrivebordet).
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2.4

Avanceret 3D-session

Generelle oplysninger
Hvis du har tilladelse til at åbne avancerede 3D-sessioner, vises knappen Advanced 3D Session
i fanen Applications.

Start af en 3D-applikation

Figur 9
Trin
1.
2.
3.

Klik på Advanced 3D Session.
Vælg den ønskede applikation i dialogen Start Application (start applikation).
Tryk på Start Application.

BEMÆRK: På grund af arkitektoniske begrænsninger er det ikke muligt at foretage en USBeksport af en behandlingsplan under en avanceret 3D-session. Behandlingsplanerne skal enten
eksporteres til netværket eller genimporteres via USB til en arbejdsstation, der kører en normal
RDP-session.
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2.5

Overførsel og eksport af data

Dataoverførsel
Brug iPlan eller Brainlab Elements til at importere data i DICOM-formatet.
Definér så mange lagringsarkiver som nødvendigt, og tilknyt dem til forskellige lagringssteder i
patientmappen.
BEMÆRK: Det er kun brugere med administrationsrettigheder, der kan ændre PatXfer-arkiver.
Ændringer af PatXfer-indstillingerne, som er foretaget af normale brugere, gemmes ikke efter
afmelding af brugeren.

Dataeksport
Brugerne kan definere eksportplaceringen og derefter eksportere behandlingsplanen til et
lagringsmedie (USB-nøgle) eller til harddisken på klientcomputeren ved hjælp af iPlan eller
Brainlab Elements.
Der skal defineres mindst ét eksportplacering på destinationsplatformen (f.eks. VectorVision).
Ved eksport til en klientcomputer skal det sikres, at afkrydsningsfelterne er markerede i pop opdialogen Remote Desktop Connection (fjernforbindelse til skrivebordet) (se side 23), som vises
ved åbning af en applikation.
BEMÆRK: Det er ikke muligt at eksportere behandlingsplaner fra klientcomputeren via en
HTML5-forbindelse. Dette er kun muligt i RDP- eller ActiveX-tilstand. Kontrollér, hvilken tilstand,
der er aktiv, under fanen Client Check.

Eksport af en plan
Trin
1.

Isæt lagringsmediet i klientcomputeren, inden iPlan- eller Brainlab Elements-applikationen åbnes.

2.

Klik på Save and Export (gem og eksporter) i planlægningssoftwarens iPlan Navigator.

3.

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

4.

Når eksporten er afsluttet, fjernes lagringsmediet fra klientcomputeren ved hjælp af Windows-funktionen Safely Remove Hardware (sikker fjernelse af hardware).

Relaterede brugervejledninger
De relevante kliniske brugervejledninger til de forskellige iPlan-applikationer leveres særskilt
enten på en cd-rom eller i en trykt udgave. Hvis du ønsker en bestemt klinisk brugervejledning,
bedes du kontakte Brainlab-support.
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2.6

Sessionsdeling

Generelle oplysninger
Med funktionen Session Sharing kan to iPlan Net-brugere dele en session, hvilket giver
mulighed for at samarbejde om en behandlingsplan. Begge brugere har ubegrænset adgang til
alle softwarefunktioner.
Inden du deler en session, skal du være opmærksom på, at begge brugere har ubegrænset
adgang til softwarens funktioner.

Skærmbilledlayout ved sessionsdeling

Figur 10

Deling af en session
Trin
1.

Klik på Session Sharing i fanen Applications.
Dialogen Session Sharing åbnes.
Vælg en session, og klik på Join Session.
Sessionsejeren modtager en anmodning om fjernstyring.

2.

3.

For at acceptere sessionsdeling skal sessionsejeren klikke på Yes (ja).
Sessionen åbnes. Begge brugere kan bruge applikationen på samme tid og se alle de
trin, den anden bruger udfører.

Gæstebrugeren har fuld, interaktiv adgang til softwaren på målsystemet, mens sessionen
er aktiv.
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Gå ud af en session
Trin
Hvis du vil forlade den delte session, skal du klikke på knappen Disconnect (afbryd)
nederst til højre på skærmen.
Applikationen lukkes ikke, du er bare gået ud af den delte session.
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2.7

Optimering af ydelsen

Generelle oplysninger
Ydelsen kan forbedres ved at bevare serverens ressourcer og optimere indstillingerne i
registreringsdatabasen.

Serverens ressourcer - bedste praksis

①

Figur 11
Hvis du lukker en applikation ved at klikke på knappen X ① på iPlan Net-forbindelseslinjen,
forbliver sessionen aktiv, og bruger serverens ressourcer. Du kan derefter bruge det samme login
til at åbne sessionen igen senere (f.eks. fra en anden klient).
Dette kan være praktisk, men for at undgå at blokere serverens ressourcer, bør du ikke bruge X,
medmindre du snart vil fortsætte med sessionen. Den anbefalede metode til lukning af en
applikation er ved hjælp af knappen Exit Application (afslut applikationen) eller valgmuligheden
Exit (afslut) i iPlan- eller Brainlab Elements-menuen.
Alle applikationer har et indstillet dvaletimeout, som lukker applikationen og afbryder sessionen.

Optimerede intranetindstillinger
For at optimere indstillingerne for brug af intranettet skal du installere den relevante
registreringsdatabasefil, som øger ydelseshastigheden ved at begrænse antallet af tilgængelige
farver og ved brug af standardintervallet for opdatering af musens bevægelser.

Optimerede internetindstillinger
For at optimere indstillingerne for brug af internettet skal du installere den relevante
registreringsdatabasefil, som øger ydelseskvaliteten ved at øge antallet af tilgængelige farver og
ved justering af intervallet for opdatering af musens bevægelser.

Aktivering af indstillinger for intranettet eller internettet i registreringsdatabasen
Trin

1.

2.
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Tryk på knappen Help.
Siden Help åbnes.
Klik på linket Enable Intranet/Internet Optimized Settings (aktivér optimerede indstillinger for intranet/internet) for at installere den relevante registreringsdatabasefil.
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Sikkerhedsadvarsel for indstillinger i registreringsdatabasen
Indstillingerne i registreringsdatabasen er ikke sikkerhedskritiske, idet de kun har til formål at
justere responstiden på musens bevægelser samt tilgængeligheden af farver.

Figur 12
Trin
Klik på Run (kør) for at installere registreringsdatabasefilen.
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2.7.1

Monitorens opløsning og farvedybde

Monitorens standardopløsning
Ved brug af to eller flere monitorer (f.eks. en laptop med en tilsluttet ekstern monitor) bestemmes
monitorens opløsning af den primære monitor. Selvom browseren er åben på den sekundære
monitor, oprettes fjernsessionen ved hjælp af opløsningen på den primære monitor.

Brug af en sekundær monitor med en anden opløsning
Trin

1.

Indtast monitorens opløsning i slutningen af URL-adressen til login, inden du logger på.
Ved brug af en monitor med 1.280 x 1.024 pixel skal du f.eks. indtaste følgende URL:
https://iplannet/login.aspx?ScreenResX=1280&ScreenResY=1024
• ScreenResX= angiver skærmens bredde.
• ScreenResY= angiver skærmens højde.

2.

Når du har indtastet URL-adressen, vises de nye opløsningsværdier i fanen Login.
Når du har logget dig på, anvendes de nye opløsningsindstillinger.

3.

For at kunne justere monitorens opløsning efter login, skal du logge på igen for at anvende de nye indstillinger.

BEMÆRK: Hvis du indtaster en opløsning, som er lavere en monitorens faktiske opløsning, åbnes
applikationen centreret på en sort baggrund.

Fjernelse af rullepaneler
Hvis applikationen åbnes i fuld skærm med rullepaneler, kan du fjerne rullepanelerne ved manuelt
at indtaste en lavere opløsning for monitoren i URL-adressen (som beskrevet herover).
Hvis rullepanelet stadigvæk vises efter indtastning af nye opløsningsværdier, skal du prøve igen
med lavere værdier. De påkrævede værdier kan variere, idet næsten alle klientkonfigurationer er
forskellige.
BEMÆRK: Dette gælder ikke, hvis applikationen har et minimumkrav til opløsningen, som er
højere end den manuelt anførte værdi (angives med en rød stjerne på applikationsknappen).

Skærmens maksimale opløsning
Den maksimalt understøttede opløsning på skærmen er 4.096 x 2.048 pixel.

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

Lav farvedybde
Hvis du bruger en monitor med en farvedybde på under 32 bit, vises en advarsel om, at
farvedybden er for lav.
Applikationerne kan åbnes, men ydelsen kan være nedsat.
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2.8

Minimumkrav

Krav til klientcomputeren
iPlan Net kan kun køres på klientcomputere, som opfylder følgende minimumkrav:
Operativsystem

Windows XP (Service Pack 2 eller nyere) eller nyere Microsoft-platforme

RDP

6.1 eller nyere

Internetadgang

Terminal Services Gateway Support (Gatewaysupport af terminaltjenester)

Webbrowser

Internet Explorer version 8.0 eller nyere

Skærm

Klientskærmens opløsning: 1.024 x 768
BEMÆRK: Der vises rullepaneler, hvis der bruges en skærm med en lavere opløsning.
Farvedybde: 32 bit

CPU-frekvens

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

BEMÆRK: For nærmere oplysninger om monitorens opløsning og farvedybde henvises til side 36.
iPlan Net er beregnet til brug med Internet Explorer. Brugeren bærer ansvaret for
problemer eller uoverensstemmelser, som opstår ved brug af andre webbrowsere end
Internet Explorer.

Krav til netværksforbindelsen
Der er behov for en god netværksforbindelse, når der oprettes adgang til applikationer via en
iPlan Net-fjernsession for at sikre optimal anvendelighed af applikationen.
Adgang

Minimumværdi

Anbefalet værdi

LAN (Local Area
Network)

10 Mbit LAN, under 20 ms ventetid

100 Mbit LAN, under 20 ms ventetid

Internet

1.5 Mbit (downstream), under
100 ms ventetid

4 Mbit (downstream), under 50 ms ventetid

Krav til operativsystemet og terminaltjenesteklienten
For at få adgang til applikationer via iPlan Net-portalen skal Windows-klientarbejdsstationen have
Microsoft Terminal Service Advanced Client (Microsofts avancerede klient til terminaltjenester)
version 6.0.6000 eller nyere.
Du skal have Windows XP med minimum SP 2, samt den ekstra installationspakke KB952155 til
32 bit operativsystemer eller KB925876 til 64 bit operativsystemer.
Denne er dog en standarddel af Windows XP med Service Pack 3, Windows Vista og Windows 7.
Hvis du bruger en anden Windows-version, skal den tilsvarende klientopdatering installeres ved at
klikke på det link, der er anført på siden Help (se side 28).
BEMÆRK: Lad musen stå over linkene for at få vist hvilke Windows-konfigurationer svarer til hvert
link.
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2.9

Brug med tablet-pc’er

Generelle oplysninger
iPlan Net muliggør forbindelse via tablet-pc’er baseret på HTML5-standarden. Den webbrowser,
der anvendes på tablet-pc’en, skal leve op til denne standard for at kunne oprette forbindelse.
BEMÆRK: Brugen af tablet bør udelukkende være til informationsrelaterede formål og ikke til
diagnosticering.

Kompatibilitet
iPlan Net er kompatibel med:
• Browsere, der er kompatible med HTML5
• iPad iOS 7.0 og nyere
BEMÆRK: Der kan blive markedsført andre kompatible versioner efter udgivelsen af denne
vejledning. Kontakt Brainlab-support vedr. spørgsmål om kompatibiliteten.

Standard berøringselementer
Når du bruger iPlan Net via webbrowseren, anbefales det at:
• Bruge en browser, der kan køre i fuldskærmstilstand
• Se producentens brugervejledning
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2.9.1

Oprettelse af en forbindelse

Generelle oplysninger
Du skal oprette forbindelse til iPlan Net-serveren ved hjælp af en webbrowser på din tablet.
BEMÆRK: iPlan Net er beregnet til brug med Internet Explorer. Men der kan også bruges andre
webbrowsere end Internet Explorer.

Etablering af en forbindelse for første gang

①

Figur 13
Trin
1.

Indtast den pågældende URL-adresse (se side 13) for at få adgang til iPlan Net-serveren.

2.

På fanen Login indtastes brugernavn og adgangskode.

3.

Vælg om nødvendigt en server fra rullelisten.

4.

Tryk på bekræftelsesknappen LOG IN ①.

5.

Vælg den iPlan-applikation, du ønsker at bruge med din tablet (f.eks. iPlan 3.0 View).

BEMÆRK: Forbindelsen understøtter kun tablet-pc’er, som har en skærmopløsning på mindst
1.024 x 768. Derfor understøttes brug med mindre enheder, eks. smartphones, ikke.

Sådan tilføjer du iPlan Net til startskærmen

①

②

③

Figur 14
Det anbefales at benytte iPlan Net i fuld skærm for at få den optimale visning.
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Tilføj serverens URL-adresse til startskærmen for at sikre, at iPlan Net åbner i fuld skærm, hver
gang den åbnes.
Trin

1.

2.

3.

Vælg ① for at åbne dialogen.

Vælg ikonet Add to Home Screen (tilføj til startskærm) ②.
Dialogen Add to Home (tilføj til startskærm) åbnes.
Vælg Add (Tilføj) ③ fra dialogen.
Der tilføjes et ikon til din startskærm.

Sådan starter du iPlan Net fra startskærmen

①

Figur 15
Trin
Start iPlan Net ved at vælge det ikon, du oprettede ①, på startskærmen.
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Visning

①
Figur 16
Det anbefales at benytte en browser, der kan køre i fuld skærm, til at køre iPlan Net.
Trin
Skift mellem fuld skærm og standardskærm ved hjælp af ikonerne på skærmen ①.
BEMÆRK: Den præcise visningsfunktionalitet er afhængig af browseren, og den valgte
applikation passer muligvis ikke altid nøjagtigt til skærmens størrelse.
BEMÆRK: Du bør ikke navigere tilbage og fremad under kirurgiplanlægning.
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Tastaturadgang

Figur 17
Trin
Aktivér tastaturet ved at vælge tastaturikonet fra overlejringsmenuen.

Sådan starter du Brainlab Elements på en iPad
Trin
Vælg Brainlab Elements iPad på siden med applikationer.

1.

BEMÆRK: Der er to knapper til Brainlab Elements:
• Brainlab Elements: til brug af Elements på en PC-klient, og
• Brainlab Elements iPad: til brug af Elements på en iPad
Når du skal bruge Brainlab Elements på en iPad, er det vigtigt at benytte knappen Brainlab Elements iPad på siden med applikationer.
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Trin
Startskærmen for Brainlab Elements er større end iPad’ens fysiske skærn. Når du har
startet et element, skal du foretage en knibebevægelse for at zoome ud på applikationens
skærmbillede, således at det passer til iPad-skærmens størrelse:

2.

BEMÆRK: Brainlab Elements, kørt på en iPad, understøtter ikke handlingsbevægelser
med flere fingre. Hvis du f.eks. vil zoome på billederne, skal du benytte zoomknappen og
derefter bevæge din finger op eller ned.
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Brug med tablet-pc’er
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3

ADMINISTRATION AF
iPLAN NET

3.1

Serverskrivebord

Funktioner og adgang

Generelle oplysninger
Funktionen Server Desktop (serverskrivebord) giver en administrator fjernadgang til serverens
skrivebord og alle dets funktioner.

Krypteret adgang
iPlan Net understøtter kommunikation via HTTPS. Det muliggør høje sikkerhedsstandarder og
dermed en nemmere firewallkonfiguration (normalt ikke nødvendigt), når der oprettes forbindelse
via internettet.

Adgang til Serverskrivebord
Trin
Klik på knappen Server Desktop i fanen Applications.
Fjernserverens skrivebord åbnes på skærmen.
BEMÆRK: Om nødvendigt skal du vælge den ønskede server fra listen.
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Brugeradministration

3.2

Brugeradministration

Administration af iPlan Net-brugere

Dialogen Computer Management (Computeradministration)
Du kan tilføje eller fjerne brugere med tilladelse til at bruge bestemte iPlan Net-funktioner via
dialogen Computer Management (Computeradministration).

Figur 18

Tilføjelse af en lokal bruger
Trin
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1.

Klik på knappen Server Desktop.

2.

Åbn dialogen Computer Management (Computeradministration):
• Vælg Control panel (Kontrolpanel) i startmenuen.
• Klik på Administrative tools (Administration).
• Vælg Computer Management (Computeradministration).

3.

Udvid grenen Local Users and Groups (lokale brugere og grupper) i panelet til venstre,
og klik på Users (brugere).
BEMÆRK: Hvis du arbejder med en server i et Windows-domæne, skal du gå til trin 7.

4.

Klik i den øverste menu på Action (handling), og vælg New user (ny bruger).

5.

Indtast brugernavn, beskrivelse og adgangskode.

6.

Udvid grenen Users and Groups (brugere og grupper) i panelet til venstre, og klik på
Groups (grupper).

7.

Dobbeltklik i panelet til højre på den gruppe, som du vil tilføje en bruger til:
• iPlanNetAdministration
• iPlanNetPlanning
• iPlanNetSessionSharing
• RemoteDesktopUsers
BEMÆRK: Alle brugere bør ikke have administrationsrettigheder. Normale brugere bør
kun have adgang til iPlan-applikationer og skriverettigheder i patientmapper.

8.

Klik på Add (tilføj), og indtast alle brugere, som skal have rettighederne for den pågældende gruppe.

9.

Klik på OK for at bekræfte.
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Domænegrupper
Hvis iPlan Net er integreret i et Windows-domæne, administreres brugerne i Active Directory.
I et typisk iPlan Net-integrationsscenarie er følgende domænegrupper oprettet under de lokale
iPlan Net-grupper:
Lokal gruppe

Tilsvarende domænegruppe

iPlanNetAdministration

iPlanNetAdministrationUsers

iPlanNetPlanning

iPlanNetPlanningUsers

iPlanNetSessionSharing

iPlanNetSessionSharingUsers

RemoteDesktopUsers

Alle iPlan Net-domænegrupper er oprettet under den lokale gruppe RemoteDesktopUsers

Tildeling af rettigheder til en domænebruger
Trin
1.

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

2.

Klik på Users (brugere), og højreklik på den bruger rettighederne skal tildeles til.

3.

Åbn User Properties (brugeregenskaber), og klik derefter på fanen Member of (medlem
af).

4.

Klik på Add... (tilføj...), og vælg de iPlan Net-brugergrupper, som brugeren skal have de
pågældende grupperettigheder til.

5.

Klik på OK for at bekræfte.

Sletning af en bruger
Trin
1.

Dobbeltklik på den pågældende gruppe i panelet til højre i dialogen Computer Management (Computeradministration).

2.

Vælg brugeren, og klik på Remove (slet).

3.

Klik på OK for at bekræfte.
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Sessionsstyring

3.3

Sessionsstyring

Brug af sessionsstyring

Generelle oplysninger
Funktionen Session Manager (sessionsstyring) giver en iPlan Net-administrator mulighed for at
afslutte en session, som ikke reagerer.

Figur 19

Afslutning af en session
Trin

1.

2.

Klik på knappen Session Manager i fanen Applications.
Dialogen Session Manager åbnes.
BEMÆRK: Afhængigt af dine indstillinger kan det ske, at advarselssiden Remote Desktop Connection (fjernforbindelse til skrivebordet)
vises. Klik på Yes (ja) for at fortsætte.
Vælg den session, du vil lukke, og klik på End Session (afslut session).
Klik på Yes (ja) i Session Manager-advarselsdialogen (sessionsstyring) for at bekræfte:

3.

Den valgte session afsluttes og forsvinder fra listen over sessioner i løbet af et par sekunder.
BEMÆRK: Alle ændrede data, som ikke var blevet gemt under sessionen, går tabt.
4.
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Klik på Close for at lukke dialogen Session Manager.
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BEMÆRK: Funktionen End Session bør kun bruges i særlige tilfælde, f.eks. hvis applikationen
ikke reagerer og skal genstartes.

Belastningsfordeling
Hvis der anvendes mere end en server, optimerer iPlan Net automatisk ydelsen ved hjælp af
belastningsfordeling (såkaldt ”load balancing”). Servernes prioritet defineres i iPlan Netindstillingerne.
Vi anbefaler brug af identiske hardwarekonfigurationer på alle servere for at optimere
belastningsfordelingen.
Kontakt Brainlab-support vedr. finjustering af systemets ydelse.
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Deaktivering af tilbagekaldelseskontrollen

3.4

Deaktivering af tilbagekaldelseskontrollen

Undgå forsinkelser, når der oprettes en forbindelse

Generelle oplysninger
Hvis en klient ikke har forbindelse til internettet, kan der opstå forsinkelser, når der oprettes
forbindelse til iPlan Net. Årsagen hertil er, at klienten forsøger at kontrollere SSL-certifikatet for
listen over udstedelser og tilbagekaldelser. Tilbagekaldelseskontrollen mislykkes og får en
timeout, hvis der ikke er forbindelse til internettet, hvilket medfører en forsinkelse på ca. 15-20
sekunder.
For at undgå denne forsinkelse kan tilbagekaldelseskontrollen deaktiveres på klienten.

Deaktivering af tilbagekaldelseskontrollen - Windows XP

Figur 20
Trin
1.

Vælg Internet Options (internetindstillinger) i menuen Tools (værktøjer) i Internet Explorer.

2.

Rul i fanen Advanced (avanceret) til indstillingerne under Security (sikkerhed).

3.

Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Check for publisher’s certificate revocation
(kontroller, om udgivercertifikater er tilbagekaldt).

4.

Klik på OK.

Deaktivering af tilbagekaldelseskontrol - Windows Vista og Windows 7
I Windows 7 og Windows Vista er der en lokal gruppeindstilling til deaktivering af
tilbagekaldelseskontrollen.
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Figur 21
Trin
1.

Vælg Run... (kør...) i Start-menuen i Windows, og indtast gpedit.msc.
Dialogen Group Policy (gruppepolitik) åbnes.

2.

Klik på Windows Settings (Windows-indstillinger) under Local Computer Policy (lokal
computerindstilling), og klik derefter på Security Settings (sikkerhedsindstillinger).

3.

Klik på Public Key Policies (indstillinger for offentlige nøgler), og åbn derefter Certificate Path Validation (kontrol af certifikatet).
Dialogen Certificate Path Validation Settings Properties (indstillinger for validering af
certifikatsti) åbnes.

4.

Deaktivér afkrydsningsfeltet (se pilen) Automatically update certificates in the Microsoft Root Certificate Program (automatisk opdatering af certifikater i Microsoft Root
Certificate Program) i fanen Network Retrieval (netværksforbindelse).

5.

Klik på OK.
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Konfiguration af browser

3.5

Konfiguration af browser

Konfiguration af webbrowsere

Sikkerhedsadvarsel for browserkryptering, når du bruger Mozilla Firefox

Figur 22
Det kan være nødvendigt at verificere visse webbrowseres sikkerhedscertifikat, før der oprettes
adgang til en fjernserver. Når du ser denne meddelelse, er der et sikkerhedsproblem. Hvis Active
Connection Mode (aktiv forbindelsestilstand) (se side 21) er RDP eller ActiveX, kan du fortsætte
ved at udføre følgende:
Trin
1.

Verificér, at fjernserveren er korrekt.

2.

Vælg I understand the Risks (jeg forstår risiciene).

3.

Vælg Add Exception (tilføj undtagelse).

4.

Afkryds Permanently store this exception (gem denne undtagelse permanent).

5.

Vælg Confirm Security Exception (bekræft sikkerhedsundtagelse).

Hvis Active Connection Mode er HTML5, skal din netværksadministrator tage sig af denne
sikkerhedsadvarsel og fjerne den.
BEMÆRK: Kontakt din netværksadministrator for yderligere oplysninger.

Sikkerhedsadvarsel for browserkryptering, når du bruger Google Chrome

①
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Når du bruger Google Chrome, får du et midlertidigt certifikat, og du kan fortsætte uden at
verificere sikkerheden. Dog vil den grafik, der vises i browseren ①, indikere, at certifikatet er
usikkert.
BEMÆRK: Kontakt din netværksadministrator for yderligere oplysninger

Selvsignerede certifikater til browsere
Hvis du får en lignende meddelelse, betyder det, at du bruger et selvsignerende certifikat.
Du skal derfor opdatere dit sikkerhedscertifikat.

Figur 23
Læs oplysningerne i advarselsdialogen. Mulige årsager til advarslen:
• Navnet på certifikatet er ikke det samme som webserverens navn. Det konfigurerede
servernavn i iPlan Net-konfigurationsfilen skal være det samme som ”fællesnavnet” i
certifikatet. Kontakt Brainlab-support for at få ændret enten servernavnet eller fællesnavnet.
Klienten skal kunne håndtere ændrede servernavne via DNS eller en værtsfil.
• Der mangler noget på listen over Certification Authorities (Nøglecentre). Opret
internetforbindelse på klienten for at opdatere listen over Certification Authorities (Nøglecentre).
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• Certifikatet er udløbet og skal fornyes. Kontakt Brainlab-support for oplysninger om
certifikatfornyelse og -installation.
• Se side 53 for nærmere oplysninger.
BEMÆRK: SSL-certifikater bør ideelt set oprettes af en officiel certifikatmyndighed. Når du bruger
selvsignerede certifikater, er det vigtigt at sikre, at den klient, der oprettes forbindelse til, kender
CA (certifikatmyndigheden). Kontakt din systemadministrator eller Brainlab for yderligere
oplysninger.
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3.6

Oprettelse af bogmærker

Sådan opretter du applikationsgenveje på skrivebordet

Generelle oplysninger
Du kan springe over applikationens startside og starte applikationer direkte fra skrivebordet på
serveren ved at oprette genveje.

Sådan opretter du en skrivebordsgenvej

①

②
③

④

Figur 24
Trin
1.

Højreklik på skrivebordet, og vælg New (ny).
Der åbnes en udvidet dialog.

2.

Vælg Shortcut (genvej) i den udvidede dialog.
Dialogen Create Shortcut (opret genvej) åbnes.

3.

Angiv den fuldstændige serverplacering, og vælg Next (næste).
BEMÆRK: Den nøjagtige serversti eller -placering kan variere afhængigt af kravene. Hvis
du er tvivl, skal du kontakte din IT-afdeling.

4.

Giv genvejen et navn, f.eks. iPlan Cranial.
BEMÆRK: Navnet skal være det samme som det applikationsnavn, der anvendes i iplannet.xml.

5.

Vælg Finish (udfør).
Genvejen oprettes på skrivebordet.
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Eksportplaceringer

3.7

Eksportplaceringer

Definering af eksportbiblioteker

Generelle oplysninger
Eksportbiblioteker kan deles igennem et netværk, således at de er tilgængelige fra andre
arbejdsstationer eller planlægningsplatforme (eks. VectorVision).
De følgende instruktioner bruger eksportbiblioteket som eksempel. Det er placeret på iPlan Net.
Hvis der bruges en filserver eller hvis eksportbiblioteket er placeret et andet sted, skal du tilpasse
stien i overensstemmelse hermed.
Standardplacering for patientdata er F:\PatientsData\.
Afhængigt af eksporttypen er destinationsmappen placeret under patientdatabiblioteket (f.eks. F:
\PatientsData\Navigation).
(eks. F:\PatientsData\Navigation\ VV7Cranial\).
Opret en eksportmappe for hver destinationsplatform.

Deling af eksportbiblioteker

Figur 25
Trin
1.

Åbn mappeegenskaberne, og klik på Advanced Sharing (avanceret deling).
Det er også muligt at dele på et højere biblioteksniveau.

2.

Indstil delingstilladelserne i den delte mappe.
Tildel en skrivebeskyttet tilladelse til mappen.
Du bør kun hvis det er nødvendigt tildele en fuld kontrol tilladelse til den delte mappe.

BEMÆRK: Generelt kan der opnås adgang til den delte mappe fra andre computere på netværket
ved at bruge UNC-stien, ”\\<Servernavn>\<Delingsnavn>”.
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3.8

iHelp (support til fjernkunder)

Brug af iHelp

Generelle oplysninger
Såfremt det ønskes, kan iPlan Net udstyres med fjernadgang til Brainlab-support. Denne
fjernadgang aktiveres ved at klikke på Start iHelp i Windows Start-menuen.
BEMÆRK: Kontakt Brainlab-support, inden du aktiverer iHelp, da en aktivering fra deres side er
nødvendig for, at du kan bruge denne funktion.

Startmenu

①

Figur 26
Når iHelp er aktiveret, vises de tilsvarende ikoner i Windows-menuen Start ①.
Det er nu muligt for Brainlab-support at få fjernadgang til din iPlan Net for f.eks. at udføre
diagnoseprocedurer.
BEMÆRK: Fjernadgangen deaktiveres ved at klikke på Stop iHelp i Windows-menuen Start.

iHelp’s funktionsmåde
iHelp-softwaren, der er installeret på iPlan Net, pinger iHelp-serveren på port 443 eller 17002.
Begge er udgående forbindelser, hvor port 17002 er den hurtigste. Ved hvert ping forsøger iPlan
Net at etablere en SSL-tunnel.
• For at få adgang til din iPlan Net-server, forbindes Brainlab-support først med iHelp-serveren
via en SSL-tunnel.
• iHelp-serveren fletter de to tunneler, hvorved Brainlab-support får adgang til din iPlan Netserver.
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iHelp (support til fjernkunder)

Installationskrav
Du behøver ikke at ændre på dine firewall-indstillinger (medmindre du gerne vil give Brainlabsupport en hurtigere forbindelse til din iPlan Net-server).
Forudsat at din firewall allerede tillader, at der etableres internetforbindelser inde fra dit netværk,
vil iHelp kunne levere fjernassistance. Du skal starte iHelp på din iPlan Net-server. Ellers kan
Brainlab-support ikke få adgang til den.
Der overføres ingen patientdata.

Yderligere oplysninger
Kontakt iHelp.support@brainlab.com.
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4

FEJLFINDING

4.1

Oplysninger om fejlfinding

Oversigt

Målgruppe
De oplysninger, som findes i afsnittet Fejlfinding er målrettet mod serveradministratorer og
beregnet som en hjælp i forbindelse med ofte stillede spørgsmål, som kan dukke op ved brug af
iPlan Net.

Forkortelser
Følgende forkortelser finder anvendelse i dette afsnit:
• DNS: Domain Name System
• ICMP: Internet Control Message Protocol
• SSL: Secure Sockets Layer
• FQDN: Fully Qualified Domain Name (Fuldt domænenavn)
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4.2

Adgang til iPlan Net

Ofte stillede spørgsmål vedr. adgang

Adgang til iPlan Net
Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Forslag

Siden indlæses ikke efter indtastning af URL-adressen til
iPlan Net.

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

Det tager lang tid at oprette forbindelse til iPlan Net første
gang (15-20 sekunder). Der vises ikke nogen fejl eller advarseler.

Under oprettelse af en SSL-forbindelse kontrolleres tilbagekaldelsen af alle certifikater, som omfatter rootfiler.
Hvis klienten ikke har nogen internetforbindelse, mislykkes tilbagekaldelseskontrollen efter en timeout. Tilbagekaldelseskontrollen skal deaktiveres for at undgå denne forsinkelse (se side
50).

Når jeg åbner iPlan Net-portalen, vises der en advarsel om,
at certifikatet ikke er gyldigt.

Klik i Internet Explorer på hængelåssymbolet for at få vist,
hvorfor certifikatet er ugyldigt. Mulige årsager:
• Navnet på certifikatet stemmer ikke overens med webserverens navn. Enten skal det håndterede navn i DNS- eller
værtsfilen ændres, eller også skal certifikatet på iPlan Netserveren ændres (kontakt Brainlab-support).
• Der mangler noget på listen over Certification Authorities
(Nøglecentre). Opret internetforbindelse på klienten, så listen
over Certification Authorities (Nøglecentre) kan blive opdateret.
• Certifikatet er udløbet og skal fornyes. Kontakt Brainlab-support for fornyelse af certifikatet.
Download og installer certifikatfilen for at fjerne advarslen (se
side 17).

Log på iPlan Net
Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Forslag

Jeg kan se fanen Login, men
jeg kan ikke logge på.

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

Din konto har ikke fået tildelt rettighed til at bruge iPlan Net.
Jeg kan ikke se nogen applika- Din konto skal tilføjes til gruppen iPlanNetPlanning.
tionsknapper, når jeg har logget Hvis dette problem gælder for alle brugere, er funktionen User
på.
Management (brugeradministration) ikke konfigureret korrekt
(se side 46).

60

Softwarebrugervejledning Rev. 1.1 iPlan Net Ver. 3.6

FEJLFINDING

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Forslag

Når jeg har logget på, får jeg
vist en advarsel om, at skærmens opløsning er for lav.
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Alle konfigurerede applikationer kræver en minimumopløsning
på skærmen (se side 37).
Sessionen starter også, hvis opløsningen er for lav, men du vil
kunne se rullepaneler i siden af skærmen med applikationen.
Visningen af medicinske billeddata er ikke ændret eller forvrænget.
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4.3

iPlan-applikationer

Ofte stillede spørgsmål om applikationernes funktioner

Åbning af applikationer
Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Forslag
Nogle applikationsknapper er
deaktiverede.

Enten har du ikke rettighederne til brug af disse applikationer,
eller alle tilgængelige sessioner er i brug.

Applikationen starter ikke efter
klik på en applikationsknap.

Brugeren skal tilføjes til gruppen RemoteDesktopUsers. Dette
kan enten gøres direkte eller via en Active Directory-gruppe.

Det maksimale antal tilgængelige sessioner, som vises i iPlan
Net-portalen, er mindre end antallet af købte licenser.

I et miljø med belastningsfordeling kan det ske, at en af serverne er nede eller ikke er tilgængelig via netværket.
Kontrollér iPlan Net-konfigurationsfilen for at se, om alle servere står på listen, og om belastningsfordeling er aktiveret.

Fanen Client Check viser en
fejl på Remote Desktop Connection (forbindelse til fjernskrivebord).

iPlan Net er beregnet til brug med Internet Explorer. Denne fejl
kan blive vist, hvis du bruger en anden browser end Internet
Explorer.
Kontrollér dine browser- og sikkerhedsindstillinger i henhold til
fremgangsmåden på side 14.

Applikationens ydelse
Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Forslag
Kontrollér, hvor mange sessioner, der kører i iPlan Net-portalen. Hvis der kører for mange sessioner, kan det nedsætte servernes ydelse. Om nødvendigt kan administratorerne bruge
Session Manager til at afslutte ubrugte sessioner, som ikke er
blevet lukket korrekt.

Den valgte applikation er langsom.

iPlan Net-sessionen kører,
men applikationen åbnes ikke,
eller der vises en fejl.
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Kontrollér Connection Quality i fanen Client Check, og kontrollér, at downloadhastigheden og svartiden er passende.
Hvis din forbindelse oprettes via det lokale netværk/intranet, og
resultaterne i fanen Client Check er utilstrækkelige, skal du
kontakte din IT-administrator med henblik på forbedring af netværksforbindelsen. Hvis resultaterne i fanen Client Check er
passende, kan du forbedre applikationens ydelse ved at aktivere de optimerede indstillinger for intranettet (se side 34).
Hvis der er oprettet forbindelse via internettet, kan problemer
med ydelsen, som skyldes en langsom internetforbindelse, forbedres ved at aktivere de optimerede indstillinger for internettet
(se side 34). Derudover kan reaktionstiden også forbedres ved
at vælge den ”bredbåndsforbindelse” som mange internetudbydere tilbyder.
Hvis iPlan Net viser en fejlmeddelelse, skal du læse meddelelsen omhyggeligt for at få en forklaring. Mulige fejl:
• Licensfejl på grund af for mange åbne sessioner.
• Stierne er ikke konfigureret korrekt i iPlan Net-konfigurationsfilen.
• Brugeren har ikke de nødvendige adgangsrettigheder i applikationsmappen.
• I et miljø med belastningsfordeling: Serverne skal have den
samme hardware. Alle installerede applikationer skal være
på den samme installationssti, og konfigurationsfilerne skal
være ens på begge servere.
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Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Forslag
Min applikation starter kun korrekt på en server.

Kontrollér, at applikationerne er installeret på samme vis på alle servere i gruppen. Applikationsmappen skal have de nødvendige adgangsrettigheder på alle servere.
iPlan Net-konfigurationsfilen skal være ens på alle servere.

Der vises en certifikatadvarsel
efter klik på en applikationsknap.

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

Sessionsdeling og dataoverførsel
Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Forslag
Jeg vil eksportere data til eller
importere data fra mit lokale
drev eller min USB-nøgle, men
jeg kan ikke se de lokale drev.

Sørg for, at USB-nøglen er sat i, inden fjernsessionen startes.
Sørg for, at du har aktiveret afkrydsningsfeltet for eksport til lokale drev i dialogen Remote Desktop Connection (fjernforbindelse til skrivebordet) (side 23).
Kontrollér, om brugeren har adgangsrettighederne til at læse
og skrive på netværksdrevet.

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

Ved start af sessionsdeling
forbindes målsessionen ikke
automatisk.
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Forsøg at få adgang til netværksdrevet via UNC-stien (Universal Naming Convention) (\\<Servernavn>\<Delingsnavn>).
Nogle gange er det logonscript, som tilknytter et netværksdrev
til et drevbogstav, for langsomt. Konfigurér drevkortlægningen i
iPlan Net-konfigurationsfilen, så softwaren kortlægger drevet,
hver gang en session startes, i stedet for logonscriptet.
Mulige årsager:
• Domæneindstillingerne har overskrevet den lokale terminalservers konfigurationer.
• Målsessionens bruger har ikke accepteret anmodningen om
sessionsdeling.
• I et miljø med belastningsfordeling: En firewall har blokeret
anmodningen om sessionsdeling på den anden server. Derpå afbrydes målsessionen.
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SSL-certificering, når du bruger forskellige webbrowsere
Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Forslag
Mulige løsninger:
Kontrollér browser-/OS-kompatibiliteten (se side 17).
Opret et selvsignerende certifikat baseret på lokale, interne
indstillinger.

Jeg får vist en sikkerhedscertifikatadvarsel, når jeg åbner en
session i Google Chrome.

Firefox indeholder en separat certificeringsliste udenfor det
Jeg får vist en sikkerhedscertifiOS, som du bruger. Du skal tilføje domænet til listen manuelt.
katadvarsel, når jeg åbner en
Gør dette ved enten at bruge: f.eks. iPlannet (kun domænesession i Firefox.
navnet) eller FQDN (iPlannet.<domæne>.com).

SSL-certificering, når du bruger tablet-pc’er
Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Forslag
Mulige løsninger: Hvis iPlan Net-serveren bruger et selvsigneret certifikat, skal du sikre, at klientcomputeren kender nøglecentret ved at kontrollere certifikatlageret på den lokale compuJeg får vist en sikkerhedscertifi- ter (nøglecentre, der er tillid til).
katadvarsel, når jeg åbner en
Bemærk: Selv når du bruger et gyldigt, selvsignerende certifisession i Google Chrome.
kat, vil Google Chrome altid vise en advarsel, hvis certifikatet
ikke indeholder et servernavn, der er i overensstemmelse med
FQDN (Full Qualified Domain Name).
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FEJLFINDING

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

Udskrivning i HTML5
Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Forslag
Jeg kan ikke udskrive, når jeg
bruger en HTML5-forbindelse.
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Du skal vælge ERICOM AccessNow Printer fra listen over tilgængelige printere.
Hvis denne mulighed ikke er tilgængelig, skal du kontakte
Brainlab-support.
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