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ALGEMENE INFORMATIE

1.1

Contactgegevens en juridische informatie

Contactgegevens

Support
Neem contact op met Brainlab Support als u de informatie die u nodig heeft, niet kunt vinden of
als u vragen of problemen heeft:
Regio

Telefoon en fax

E-mail

Verenigde Staten en Canada

Tel: (800) 597-5911
Fax: (708) 409-1619

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

Afrika, Azië, Australië, Europa

Tel: +49 89 991568-44
Fax: +49 89 991568-811

Latijns-Amerika

Tel: +55 11 3355-3370
Fax: +55 11 3355-3379

Japan

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

Frankrijk en Franstalige regio’s

Tel: +33-800-67-60-30

iplan.net@brainlab.com of
support@brainlab.com

iplan.net@brainlab.com of
support_fr@brainlab.com

Feedback
Ondanks een zorgvuldige herziening, kunnen er nog steeds fouten in deze handleiding
voorkomen.
Neem contact met ons op igs.manuals@brainlab.com als u suggesties hebt over hoe we deze
handleiding kunnen verbeteren.

Fabrikant
Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany
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1.1.1

Juridische informatie

Auteursrecht
Deze handleiding bevat informatie die door auteursrecht wordt beschermd. Niets uit deze
handleiding mag worden verveelvoudigd of vertaald zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Brainlab.

Brainlab-handelsmerken
Hier volgen de handelsmerken van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS:
• iPlan®
• Brainlab Elements™

Niet-Brainlab-handelsmerken
• Microsoft®, Windows® en ActiveX® en Internet Explorer® zijn geregisteerde handelsmerken
van Microsoft Corporation, geregistreerd in de VS en andere landen.
• Mozilla Firefox® is een geregistreerd handelsmerk van Mozilla Foundation, geregistreerd in de
VS en andere landen.
• iPad® is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere
landen.

Richtlijnen voor afvalverwerking
Werp elektrische en elektronische apparatuur alleen weg volgens de wettelijke regelgeving. Voor
informatie over de WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment), ga naar:
http://www.brainlab.com/weee

Verkoop in de VS
De federale wetgeving van de VS beperkt de verkoop van dit hulpmiddel tot door of in opdracht
van een arts.

6
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1.2

Symbolen

Gebruikte symbolen in deze handleiding

Waarschuwingen
Waarschuwingen worden aangeduid met driehoekige waarschuwingssymbolen. Het geeft
veiligheidskritische informatie aangaande mogelijke letsels, de dood of elk ander ernstig
gevolg verbonden aan het foutieve gebruik van de apparatuur.

Voorzichtigheid
Wanneer voorzichtigheid is geboden, wordt dit aangegeven met een cirkelvormig
voorzichtigheidssymbool. Het geeft veiligheidskritische informatie aangaande de
mogelijkheid van een probleem met het instrument. Deze problemen omvatten storingen,
instrumentenfouten, instrumentschade of eigendomsschade.

Opmerkingen
OPMERKING. Opmerkingen worden vermeld in een cursief lettertype en bevatten aanvullende
nuttige tips.
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1.3

Beoogd gebruik

Met behulp van iPlan Net

Indicaties voor gebruik
iPlan Net definieert de technische specificaties voor de omgeving of het platform dat de
netwerkverbinding voorziet met de planningssoftware iPlan, Brainlab Elements en gerelateerde
software. Via iPlan Net krijgen gebruikers toegang om iPlan of Brainlab Elements te gebruiken,
die geïnstalleerd zijn op een server vanaf verschillende clients en tegelijkertijd. De client voldoet
minimaal aan de eisen voor hardware en software om ondersteuning voor thin clients en het
Windows-besturingssysteem, te bieden. De verbinding is mogelijk door gebruik van een
eenvoudig te installeren internetbrowser.

Plausibiliteitsbeoordeling
Vóór behandeling van de patiënt dient de juistheid van alle ingevoerde informatie en
output-informatie, te worden gecontroleerd.

8
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1.4

Compatibiliteit met medische software

Brainlab medische software

Autorisatie
Alleen bevoegde Brainlab-medewerkers mogen software installeren op iPlan Net. Installeer
en verwijder geen softwaretoepassingen.

Compatibele medische software van Brainlab
iPlan Net is compatibel met:
• 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
OPMERKING. Content Manager, Patient Browser en DICOM Viewer worden soms "Patient
Data Manager" of "Brainlab Elements" genoemd. Voor meer informatie, raadpleegt u de
softwarehandleidingen van Content Manager, Patient Browser en DICOM Viewer.

Niet compatibele Brainlab Medische software
iPlan Net is niet compatibel met PatXfer 5.2.1.

Overige Brainlab-software
Andere compatibele softwareversies kunnen beschikbaar komen na publicatie van deze
handleiding.
Als u andere softwareversies gebruikt dan die hierboven gespecificeerd, neem dan contact op
met Brainlab support voor informatie over compatibiliteit met Brainlab-systeem.
Uitsluitend Brainlab medische software zoals gespecificeerd door Brainlab mag met het
Brainlab-systeem worden geïnstalleerd en gebruikt.
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1.4.1

Niet-Brainlab-software

Compatibele niet-Brainlab-software
iPlan Net is compatibel met:
• Windows XP (Service Pack 2 of hoger) of nieuwere Microsoft versies
• Internet Explorer versie 8.0 of hoger
De iPlan Net-servercomponent is compatibel met Windows Server 2008. Neem contact op met
Brainlab support voor informatie over compatibele service packs.

Overige niet-Brainlab-software
In het algemeen is iPlan Net compatibel met de meeste commerciële software zolang het geen
invloed heeft op de functionaliteit van:
• Terminal Services
• Internet Information Service (IIS)
• Access gateway
Als u niet zeker bent van de compatibiliteit van de software, neem dan contact op met Brainlab
support.
Let erop dat de instellingen sommige malware-beschermingssoftware (bijvoorbeeld een
virusscanner) een negatief effect kunnen hebben op de prestaties van het systeem, bijvoorbeeld
wanneer real-time scans worden uitgevoerd en elke bestandstoegang wordt gecontroleerd; het
laden en opslaan van de patiëntgegevens kan dan erg traag verlopen.
Alleen essentiële updates voor besturingssystemen of malware-beschermingsmaatregelen
worden aanbevolen. Updates van het stuurprogramma zijn niet toegestaan. Download of
installeer geen updates tijdens behandelingsplanning. Neem contact op met Brainlab
support voor meer informatie.

10
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1.5

Training en documentatie

Doelgroep
Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor chirurgen en hun medewerkers die iPlan Net
gebruiken.

Het lezen van gebruikershandleidingen
Deze gebruikershandleiding beschrijft de verbinding met de server waarop de planningssoftware
zich bevindt.
Het is belangrijk dat alle gebruikers:
• De gebruikershandleidingen vóór het gebruik aandachtig lezen
• Deze gebruikershandleidingen altijd beschikbaar hebben

Beschikbare Brainlab-gebruikershandleidingen
Gebruikershandleiding Inhoud

Softwarehandleidingen

• Overzicht van de behandelingsplanning en beeldgeleide navigatie
• Beschrijving van OK systeeminstellingen
• Gedetailleerde richtlijnen voor de software

Instrumentenhandleidingen

Gedetailleerde richtlijnen over de instrumentenbehandeling

Handleiding voor reinigen, ontsmetten en steriliseren

Details wat betreft reinigen, ontsmetten en sterilisatie van de instrumenten

Systeemhandleidingen

Uitgebreide informatie over de systeeminstellingen

Technische handleiding

Gedetailleerde technische informatie over het systeem, met inbegrip
van specificaties en richtlijnen

Snelle referentiehandleidingen
Er zijn snelle referentiehandleidingen verkrijgbaar voor de meeste software-applicaties maar
ook voor sommige complexe instrumenten. Zij geven beknopte informatie over het gebruik van de
software of hardware en zijn bedoeld als aanvulling op de gebruikershandleidingen.
OPMERKING. De snelle referentiehandleidingen dienen niet ter vervanging van de
gebruikershandleidingen.

Brainlab-training
Om veilig en correct gebruik te waarborgen dienen alle gebruikers, alvorens het systeem te gaan
gebruiken, deel te nemen aan een trainingsprogramma dat wordt gegeven door een
vertegenwoordiger van Brainlab.

Verantwoordelijkheid
Deze software biedt uitsluitend extra assistentie aan de chirurg of gebruiker en vervangt
tijdens het gebruik nooit en te nimmer de ervaring en/of verantwoordelijkheid van de
chirurg of de gebruiker.
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2

iPLAN NET GEBRUIK EN
WERKING

2.1

Aan de slag

Toegangsinformatie

Afbeelding 1
iPlan Net is onderdeel van Origin Server en biedt toegang tot planningssoftware via een netwerk
met behulp van Internet Explorer.
De toegangs-URL kan verschillen, afhankelijk van de specificaties van de klant, maar de
standaard toegangs-URL is:
https://iplannet
Met iPlan Net kunnen andere Brainlab-toepassingen worden aangesloten op het PACSsysteem van het ziekenhuis. Op deze wijze hoeft alleen één Brainlab-specifieke DICOMnode te worden ingevoerd in het PACS-systeem en wordt de algehele query/retrieve
configuratie voor Brainlab-toepassingen vereenvoudigd. Alleen Brainlab-toepassingen
kunnen worden aangesloten op deze service. Indien u verdere toegang tot het PACSsysteem voor het ziekenhuis voor Brainlab-toepassingen wilt beperken (bijvoorbeeld elke
Brainlab-toepassing als een aparte DICOM-node invoeren of toegang tot bepaalde
machines beperken), dient u contact op te nemen met Brainlab support.

Client variaties
Schermweergaven en procedurebeschrijvingen in deze gebruikershandleiding kunnen afwijken
van wat u met iPlan Net ervaart.
Afhankelijk van uw versie van Windows en/of Internet Explorer, serverconfiguraties enzovoort zijn
talloze variaties mogelijk.
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2.1.1

Browser en beveiligingsinstellingen

Algemene informatie
Om de iPlan Net-webpagina te openen en iPlan-toepassingen te starten, moeten de juiste
instellingen voor Internet Explorer en beveiliging worden ingesteld.
OPMERKING. Bij gebruik van Internet Explorer met de RDP ActiveX-component geconfigureerd,
kunnen gebruikers de applicatie op afstand starten op de server door de applicatieknop op de
applicatiepagina te selecteren. De remote applicatie wordt gestart direct met de
gebruikersaccount die werd gebruikt om in te loggen op de server.
OPMERKING. Andere webbrowsers dan Internet Explorer ondersteunen de RDP ActiveXcomponent niet en daarom zullen RDP of de HTML5-client worden gebruikt voor deze browsers.
Gebruikers kunnen de applicatie op afstand starten op de server door de applicatieknop op de
applicatiepagina te selecteren.
Voor RDP zal de gebruiker zijn gebruikersnaam en wachtwoord moeten invoeren om te kunnen
aanmelden op de server. Dit is een bekende beperking bij de RDP-methode.

Internet Explorer-instellingen controleren
Stappen
1.

Selecteer Internet Options (Internetopties) in het menu Tools (Extra) van Internet Explorer.

2.

Selecteer het tabblad Security (Beveiliging).

3.

14

Klik in de lijst met webzones op het pictogram Trusted Sites (Vertrouwde
websites).
Voeg de iPlan Net-URL aan de lijst toe.

4.

Keer terug naar het pictogram Trusted Sites (Vertrouwde websites) om de instellingen
voor ActiveX te configureren.

5.

Klik op de knop Custom level... (Aangepast niveau...).
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Stappen
Selecteer de volgende opties in de instellingenlijst:
• Download signed ActiveX controls (ActiveX-besturingselementen met handtekening
downloaden): Enable (Inschakelen) of Prompt (Vragen)
• Run ActiveX controls and plug-ins (ActiveX-besturingselementen en plug-ins uitvoeren):
Enable (Inschakelen)
• Script ActiveX controls marked safe for scripting (ActiveX-besturingselementen die zijn
gemarkeerd als veilig voor uitvoeren van scripts): Enable (Inschakelen)

6.

Plug-ins opnieuw inschakelen
Als uw systeem onlangs is bijgewerkt met Windows XP Service Pack 3 kan de plug-in die nodig is
voor het weergeven van iPlan Net uitgeschakeld zijn. Ga als volgt te werk om de plug-in opnieuw
in te schakelen.
OPMERKING. Deze procedure is niet nodig (en niet beschikbaar) als u Windows Vista of
Windows 7 gebruikt.
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Stappen
Selecteer in het menu Tools (Extra) de optie Manage Add-ons (Invoegtoepassingen beheren).
OPMERKING. Als u Internet Explorer 7 gebruikt, moet u vervolgens Enable or Disable
Add-ons (Invoegtoepassingen in- of uitschakelen) kiezen.

1.

2.

Selecteer in het keuzemenu Show (Weergeven) (rode pijl) Currently loaded add-ons
(Momenteel geladen invoegtoepassingen).

3.

Selecteer Microsoft RDP Client Control (RDP clientcontrole) of Microsoft Terminal
Service Client Control (Eindservice clientcontrole).
OPMERKING. De selectie is afhankelijk van de versie van Internet Explorer.

4.

Klik op Enable (Inschakelen) in het veld Settings (Instellingen).

5.

Klik op OK om op te slaan.
OPMERKING. Mogelijk moet u de browser herstarten.

Beveiligingsinstellingen controleren
Als uw computer over een personal firewall beschikt, moet u de beveiligingsinstellingen testen.
Stappen

16

1.

Voeg de iPlan Net-URL aan de lijst van vertrouwde sites toe (zie pagina 14).

2.

Voor alle soorten beveiligingssoftware moeten ActiveX-besturingselementen niet geblokkeerd worden.

3.

Geef indien mogelijk de iPlan Net-site het recht om ActiveX-besturingselementen te
downloaden en uit te voeren.
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Waarschuwingscertificaat
Bij het openen van de iPlan Net-URL kan een waarschuwing over een beveiligingscertificaat
verschijnen.

Afbeelding 2
Stap
Klik om door te gaan op Continue to this website (not recommended) (Doorgaan naar deze
website) (niet aanbevolen).
Het iPlan Net-portal opent.

Een waarschuwing over een beveiligingscertificaat verwijderen
Stappen
Druk op de knop Help.
De Help-pagina opent.

1.

2.

Klik op de koppeling Download Certificate (Certificaat downloaden) om het certificaat te
installeren.

ActiveX beveiligingswaarschuwing
Afhankelijk van de beveiligingsinstellingen voor ActiveX kan een waarschuwing in de werkbalk
van de browser verschijnen tijdens het laden. Zo gaat u door:
Stappen
1.

Klik op de waarschuwingsbalk en selecteer Run Add-on (Invoegtoepassing uitvoeren).
Een beveiligingswaarschuwing verschijnt.

2.

Druk op Yes (Ja) om door te gaan naar het iPlan Net-portaal.

Verwante informatie
Voor informatie over beveiligingsinstellingen, ga naar de tab Tools (Extra) > Internet Options
(Internetopties) > Security (Beveiliging) in de Internet Explorer-browser.
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Vereisten webbrowser
Client OS / Browser

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Safari

8

9

10

11

Versie >=
30.x

Versie >=
35.x

Versie >=
6.x

Windows XP 32 Bit

OK

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

OK

OK

N.v.t.

Windows XP 64 Bit

OK

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

OK

OK

N.v.t.

Windows 7 32 Bit

N.v.t.

OK

OK

OK

OK

OK

N.v.t.

Windows 7 64 Bit

N.v.t.

OK

OK

OK

OK

OK

N.v.t.

Windows 8 32 Bit

N.v.t.

OK

OK

OK

OK

OK

N.v.t.

Windows 8 64 Bit

N.v.t.

OK

OK

OK

OK

OK

N.v.t.

Mac OS 10.8

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

OK

OK

OK

iOS

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

OK

Voor de toegang tot het serverplatform webportaal kunnen alleen browsers worden gebruikt die
javascript ondersteunen. Afhankelijk van het besturingssysteem, de browserversie en de
instellingen van het serverplatform kunnen sommige webbrowsers echter geen toegang krijgen tot
de gehele functionaliteit van het serverplatform.
Deze browsers kunnen de webpagina’s weergeven op het serverplatformportaal:
• Internet Explorer versie 8 en nieuwer.
• Mozilla Firefox versie 30 en nieuwer.
• Google Chrome versie 35 en nieuwer.
• Safari versie 6.x en nieuwer.
De ondersteunde webbrowser is afhankelijk van de configuratie van de serversoftware. Volgens
de huidige configuratie moet de Client Check (clientcontrole)-pagina weergeven of de browser
wordt ondersteund of niet.
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2.2

iPlan Net-portaal

Schermlay-out

②

①

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧
Afbeelding 3

Nr.

Component

Functie

Zie

①

Tabblad Login

Aanmelden of van gebruiker wisselen

Pagina 20

②

Beschikbaarheidsindicator

Geeft het aantal beschikbare sessies aan

Pagina 23

③

Help-knop

Toegang tot de gebruikershandleiding en andere
handige hulpmiddelen

Pagina 28

④

Tabblad Client Check

Controleer of aan de verbindingseisen voldaan is

Pagina 21

⑤

Tabblad Screenshots

Schermweergaven bekijken, downloaden of verwijderen

Pagina 27

⑥

Knop Log out

Afmelden van de websessie van iPlan Net

Pagina 28

⑦

Info-knop

Open standaardinformatie over de iPlan Net-software

Pagina 28

⑧

Tabblad Applications

Toepassingen openen, sessie delen openen, beheershulpmiddelen openen (indien van toepassing)

Pagina 23
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2.2.1

Tabblad Login

Aanmelden op het iPlan Net-portaal

①

Afbeelding 4
Stappen
1.

Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord in op het tabblad Login.

2.

Selecteer eventueel een server in de vervolgkeuzelijst.

3.

Klik op de toets LOG IN ①.

OPMERKING. Als de sessie verloopt, moet u zich opnieuw aanmelden.

Gebruikers wijzigen
Op het tabblad Login is het mogelijk om van gebruiker te wisselen zonder de oorspronkelijke
gebruiker af te melden. De procedure is dezelfde als bij de eerste keer aanmelden.

20
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2.2.2

Tabblad Client Check

Algemene informatie

Afbeelding 5
Het tabblad Client Check geeft een overzicht van de vereisten om verbinding te maken met de
iPlan Net-server. Als het verbinden problemen oplevert, moet u dit tabblad gebruiken om het
probleem op te lossen.
Voor meer informatie, zie pagina 37.

Pictogrammen voor client-controle
De volgende pictogrammen verschijnen in de kolom Result van het tabblad Client Check:

Eis controleren: Het resultaat verschijnt na enige ogenblikken.

Aan eis voldaan: Aan de eisen voor de verbinding is voldaan.

Niet aan eis voldaan: De bruikbaarheid kan beïnvloed worden.

Eis onbekend: De eis voor de verbinding kan niet worden bepaald.
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Niet aan eis voldaan: De eis voor verbinding is onvoldoende of wordt niet ondersteund.

Verbindingskwaliteit
Het veld Connection Quality meldt de geschatte verbindingskwaliteit tussen de server en de
clientcomputer.
De verbindingskwaliteit vormt de basis voor de prestaties. Controleer deze waarde als de
prestaties problematisch zijn.
Zie voor informatie over eisen voor clientcomputers en netwerken pagina 37.

22
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2.2.3

Tabblad Applications

Algemene informatie

Afbeelding 6
In het tabblad Applications kunt u:
• Een toepassing openen.
• Session Sharing starten (zie pagina 32).
• Beheershulpmiddelen openen als de gebruikersinstellingen dat toestaan (zie pagina 46).
Beschikbare toepassingen kunnen verschillen afhankelijk van de toepassingsrechten die aan de
gebruiker zijn gegeven. Als een toepassing niet beschikbaar is, is de bijbehorende knop
uitgeschakeld.
Bij het optreden van een probleem met het openen van een toepassing verschijnt een
waarschuwing.
OPMERKING. Het tabblad Applications is uitgeschakeld als u verbinding maakt met iPlan Net
met niet Windows toestellen.

Een toepassing openen in Windows 7
Stappen
1.

Klik in het tabblad Applications op de gewenste toepassing.

Softwarehandleiding Rev. 1.1 iPlan Net Ver. 3.6

23

iPlan Net-portaal

Stappen
Als u gebruik maakt van een andere browser dan Internet Explorer (bijvoorbeeld Mozilla
Firefox) verschijnt een dialoogvenster Open/Save (Openen/opslaan):

2.

Selecteer Open with (Openen met) en klik op OK. Windows selecteert automatisch het
programma voor het openen van de toepassing.
OPMERKING. iPlan Net is bedoeld voor gebruik met Internet Explorer. Zie pagina 37
voor meer informatie.
Als het dialoogvenster Remote Desktop Connection (Verbinding met extern bureaublad)
verschijnt, moet u controleren of de naam voor de externe computer juist is, waarna u op
Connect (Verbinden) klikt.

3.

Uw geselecteerde toepassing wordt geopend.
OPMERKING. Selecteer selectievakjes als toegang door de externe computer nodig is
voor bijvoorbeeld het exporteren van plannen.

4.

Een dialoogvenster Remote Desktop Connection Verification (Verbinding met extern
bureaublad verbindingsverificatie) wordt geopend, controleer met wie u verbinding wilt en
klik op OK.

5.

Uw geselecteerde toepassing wordt geopend.

Als u dit dialoogvenster niet wilt zien, raadpleeg dan de aanbevelingen voor ActiveX-instellingen
(pagina 14).
Het dialoogvenster Remote Desktop Connection (Verbinding met extern bureaublad) is
verschillend in Windows XP (zie pagina 23).
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De externe computer in Windows XP controleren
Stappen

1.

Indien het dialoogvenster Remote Desktop Connection (Verbinding met extern bureaublad) wordt geopend, controleert u of de "Remote computer" (Externe computer) correct
is en klikt u op Yes (Ja).
OPMERKING. Selecteer selectievakjes als toegang door de externe computer nodig is
voor bijvoorbeeld het exporteren van plannen.

2.

Een dialoogvenster Remote Desktop Connection Security Warning (Verbinding met
extern bureaublad beveiligingswaarschuwing) wordt geopend, controleer met u verbinding wil en klik dan op OK.
3.

Uw geselecteerde toepassing wordt geopend.

Als u dit dialoogvenster niet wilt zien, raadpleeg dan de aanbevelingen voor ActiveX-instellingen
(pagina 14).
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Uitgever kan niet worden geïdentificeerd
Stap
Als het dialoogvenster Remote Desktop Connection (Verbinding met extern bureaublad)
verschijnt, moet u controleren of de naam voor de externe computer juist is, waarna u op
Connect (Verbinden) klikt.

1.

Uw geselecteerde toepassing wordt geopend.
OPMERKING. Selecteer selectievakjes als toegang door de externe computer nodig is
voor bijvoorbeeld het exporteren van plannen.

Modus Volledig scherm

①

Afbeelding 7
Toepassingen openen automatisch in de modus Volledig scherm. Klik om de toepassing naar een
andere monitor te verplaatsen op Restore Down ① in de iPlan Net-verbindingsbalk om het in de
browser weer te geven.
Nadat de browser naar de andere monitor is verplaatst, kunt u de modus volledig scherm
herstellen door te drukken op de toetscombinatie: Ctrl + Alt + Break.
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2.2.4

Tabblad Screenshots

Algemene informatie
In het tabblad Screenshots worden alle schermweergaven weergegeven die bereikbaar zijn met
uw aanmelding, samen met de basis bestandskenmerken.
OPMERKING. Verschillende onderwerpen met betrekking tot de behandeling is eveneens
beschikbaar op het tabblad Screenshots (bv. in .pdf- en .txt-formaat).

Opties voor schermweergaven

Afbeelding 8
Opties
Klik om een bestand te bekijken op:
• de bestandsnaam, of
• de miniatuur van de schermweergave.
OPMERKING. Er worden geen miniaturen weergegeven als de beeldbestanden niet beschikbaar zijn.
Om een bestand te downloaden, klikt u op de Download-knop.
• Als u op Save klikt, wordt u gevraagd waar u het bestand wilt opslaan.
• Als u op Open klikt, opent de schermweergave in het lokale standaardprogramma voor beeldweergave.
Klik om een bestand te verwijderen op de knop Delete.
OPMERKING. Het verwijderen van een bestand kan niet ongedaan worden gemaakt.
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2.2.5

Knoppen en beschikbaarheidsindicator

Help-knop
De Help-knop opent:
• De iPlan Net-gebruikershandleiding
• Relevante gebruikershandleidingen voor iPlan
• Hulpbestanden
• Contactinformatie voor Brainlab support
• Koppelingen naar updates van client software
• Links voor het openen van toepassingen via de iPlan Net App

Info-knop

Open standaardinformatie over de iPlan Net-software.

Knop Log out

Afmelden van de sessie van iPlan Net.

Beschikbaarheidsindicator
De kleur en numerieke waarde geeft het nummer aan van de sessies die in gebruik zijn. In het getoonde voorbeeld, wordt een van
de drie sessies gebruikt.
OPMERKING. Als alle sessies in gebruik zijn, wordt de beschikbaarheidsindicator rood en
verschijnt een foutmelding.

Uitleg over de codering van de serversessie
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Serversessie in gebruik

Kleur

0

Groen

1

Lichtgroen

2

Geel

3

Oranje

4

Rood

5

Donkergrijs

Servermodus

Blauw
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2.3

Informatie over externe sessies

Algemene informatie
Een externe sessie op de iPlan Net-server kan alleen worden opgezet via het tabblad
Applications van het iPlan Net-portaal. Dit garandeert de juiste verbindingsinstellingen die nodig
zijn voor de iPlan-software.
Bij het openen van een toepassing vanaf een tweede client, terwijl een actieve sessie met
dezelfde toepassing en gebruiker elders bestaat, wordt de verbinding met de vorige sessie
verbroken en op de nieuwe client weergegeven. De gebruiker op de eerste client krijgt bericht
over het verbreken van de verbinding op het iPlan Net-portaal.
Zie voor meer aanmeldinformatie pagina 20.

Voordat u een iPlan-toepassing opent
Gebruikers kunnen meerdere toepassingen tegelijk openen, maar per gebruiker is slechts één
sessie per toepassing mogelijk.
Als u gebruik maakt van een toestel zonder toetsenbord (bijvoorbeeld een tablet-pc) en u moet
iets intypen tijdens de planning, schakel dan het Windows-toetsenbord op scherm in voordat u de
iPlan-toepassing opent.

Beveiligingswaarschuwing
Bij het openen van een sessie kan de waarschuwing Remote Desktop Connection (Verbinding
met extern bureaublad) verschijnen (zie pagina 23).
Afhankelijk van de ActiveX-beveiligingsinstellingen van de browser kan u gevraagd worden om de
verbinding van uw lokale schijven met de externe computer te bevestigen.
OPMERKING. Het is niet nodig om uw lokale schijven met de externe computer te verbinden als u
geen behandelingsplan wilt exporteren. In dat geval kunt u het bijbehorende vinkje in het
dialoogvenster Remote Desktop Connection (Verbinding met extern bureaublad) uitschakelen.
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2.4

Geavanceerde 3D-sessie

Algemene informatie
Indien u machtiging hebt om geavanceerde 3D-sessies te openen, verschijnt de knop Advanced
3D Session in het tabblad Applications.

De 3D-toepassing starten

Afbeelding 9
Stappen
1.
2.
3.

Klik op Advanced 3D Session.
Selecteer de gewenste toepassing In het dialoogvenster Start Application.
Druk op Start Application.

OPMERKING. Door architectuurbeperkingen is het niet mogelijk om een behandelplan te
exporteren naar USB tijdens een Advanced 3D-sessie. De plannen moeten ofwel worden
uitgevoerd naar het netwerk of opnieuw worden geïmporteerd via USB naar een werkstation met
een normale RDP-sessie.
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2.5

Overdracht en export van gegevens

Gegevensoverdracht
Gebruik iPlan of Brainlab Elements om gegevens in de indeling DICOM te importeren.
Definieer het benodigde aantal doelarchieven en wijs ze verschillende locaties binnen de
patiëntmap toe.
OPMERKING. Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen PatXfer-archieven wijzigen.
Wijzigingen aan PatXfer-instellingen door gewone gebruikers worden niet opgeslagen na het
uitloggen.

Gegevens exporteren
Gebruikers kunnen de exportlocatie definiëren en vervolgens het behandelingsplan naar een
opslagmedium exporteren (USB-stick) of naar de harde schijf op de client-computer met gebruik
van iPlan of Brainlab Elements.
Ten minste één locatie voor export moet gedefinieerd worden voor het doelplatform (zoals
VectorVision).
Bij het exporteren naar een client-computer moet u controleren of de selectievakjes zijn
geselecteerd in het dialoogvenster Remote Desktop Connection (Verbinding met extern
bureaublad) (zie pagina 23), dat bij het openen van een toepassing verschijnt.
OPMERKING. Het is niet mogelijk om behandelingsplannen te exporteren naar een client
computer tijdens een HTML5-verbinding. Dat is alleen mogelijk in de RDP- of ActiveX-modus.
Controleer welke modus actief is in het tabblad Client Check.

Een plan exporteren
Stappen
1.

Voordat u een iPlan of Brainlab Elements-toepassing opent, moet u het opslagmedium
in de client computer steken.

2.

Klik op Save and Export in de iPlan Navigator van de planning software.

3.

Selecteer uw Export Location (Exportlocatie) in de lijst in het dialoogvenster Export.
OPMERKING. Als de exportlocaties van de computer niet in de lijst staan, moet u contact
opnemen met de beheerder van de server om uw computer in te schakelen voor het exporteren van behandelingsplannen.

4.

Na afloop van het exporteren verwijdert u het opslagmedium uit de client computer met
de Windows-functie Safely Remove Hardware (Hardware veilig verwijderen).

Verwante gebruikershandleidingen
De betreffende klinische gebruikershandleidingen voor de verschillende iPlan-toepassingen
worden u apart geleverd op een CD-ROM of in gedrukte vorm. Neem contact op met Brainlab
support voor het aanvragen van specifieke klinische gebruikershandleidingen.
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2.6

Session Sharing

Algemene informatie
Met Session Sharing kunnen twee gebruikers van iPlan Net een sessie delen, waardoor ze aan
een behandelingsplan kunnen samenwerken. Beide gebruikers hebben volledige toegang tot alle
opties van de software.
Houd er voor het delen van een sessie rekening mee dat beide gebruikers toegang hebben
tot de volledige functionaliteit van de software.

Schermlay-out Session Sharing

Afbeelding 10

Een sessie delen
Stappen
1.

Klik op Session Sharing op het tabblad Applications.
Het dialoogvenster Session Sharing verschijnt.
Selecteer een sessie en klik op Join Session.
De eigenaar van de sessie ontvangt een aanvraag voor beheer op afstand.

2.

3.

Om sessiedelen te accepteren, moet de gebruiker op Yes (Ja) klikken.
De sessie opent. Beide gebruikers kunnen de toepassing tegelijkertijd gebruiken en alle
stappen zien die de andere gebruiker zet.

De gastgebruiker zal volledige interactieve toegang tot de software op het doelsysteem
hebben terwijl de sessie actief is.
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Een sessie verlaten
Stap
Klik op de knop Disconnect (Loskoppelen) rechtsonder in het scherm om de gedeelde
sessie te verlaten.
De toepassing sluit niet, u hebt alleen de gedeelde sessie verlaten.
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2.7

Optimalisatie van prestaties

Algemene informatie
U kunt de prestaties verbeteren door serverbronnen te besparen en de registerinstellingen te
optimaliseren.

Serverbronnen - Beste gewoonten

①

Afbeelding 11
Als u een toepassing sluit door te klikken op X ① op de iPlan Net-verbindingsbalk, blijft de sessie
actief en gebruikt deze serverbronnen. Met dezelfde aanmelding kunt u dezelfde sessie dan later
opnieuw openen (bijvoorbeeld vanaf een andere client).
Dat kan handig zijn maar om te vermijden dat u serverbronnen blokkeert, mag u de knop X alleen
gebruiken als u direct met de sessie doorgaat. De aanbevolen methode voor het sluiten van een
toepassing is met de toets Exit Application (toepassing sluiten) of de optie Exit (afsluiten) in het
iPlan- of Brainlab Elements-menu.
Elke toepassing heeft een set idle-timeout waarna de toepassing sluit en de verbinding met de
sessie verbroken wordt.

Intranet Geoptimaliseerde instellingen
Om de instellingen voor intranetgebruik te optimaliseren, moet u het betreffende registerbestand
installeren. Dit verhoogt de prestatiesnelheid door het aantal beschikbare kleuren te beperken en
de standaard update-interval voor muisbewegingen toe te passen.

Internet Geoptimaliseerde Instellingen
Om de instellingen voor internetgebruik te optimaliseren, moet u het betreffende registerbestand
installeren. Dit verhoogt de prestatiesnelheid door het aantal beschikbare kleuren te vergroten en
de standaard update-interval voor muisbewegingen aan te passen.

Registerinstellingen voor internet of intranet gebruiken
Stappen

1.

2.
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Druk op de knop Help.
De Help-pagina opent.
Klik op de koppeling Enable Intranet/Internet Optimized Settings (Geoptimaliseerde instellingen voor intranet/internet inschakelen) om het betreffende registerbestand te installeren.
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Registerinstelling beveiligingswaarschuwing
Registerinstellingen zijn niet kritiek voor de beveiliging omdat ze alleen dienen voor het
aanpassen van de reactie op de muisbeweging en het aantal beschikbare kleuren.

Afbeelding 12
Stap
Klik op Run (Uitvoeren) om het registerbestand te installeren.

Softwarehandleiding Rev. 1.1 iPlan Net Ver. 3.6

35

Optimalisatie van prestaties

2.7.1

Resolutie en kleurdiepte monitor

Standaard monitorresolutie
Bij het gebruiken van twee of meer monitoren (bijvoorbeeld een laptop met een daarop
aangesloten externe monitor), wordt de resolutie van de monitor door de primaire monitor
bepaald. Zelfs als de browser in de secundaire monitor is geopend, wordt de externe sessie
opgezet met de resolutie van de primaire monitor.

Een tweede monitor gebruiken met een andere resolutie
Stappen

1.

Voer de monitorresolutie in aan het einde van de inlog-URL voordat u inlogt.
Om bijvoorbeeld een monitor met een resolutie van 1.280 x 1.024 pixels te gebruiken,
typt u de volgende URL:
https://iplannet/login.aspx?ScreenResX=1280&ScreenResY=1024
• ScreenResX= stelt de breedte van het scherm vast.
• ScreenResY= stelt de hoogte van het scherm vast.

2.

Na het typen van de URL worden de nieuwe waarden voor de resolutie weergegeven op
het tabblad Login.
Na het aanmelden worden de nieuwe instellingen voor de resolutie toegepast.

3.

Voor het aanpassen van de resolutie van de monitor na het aanmelden, moet u zich opnieuw aanmelden om de nieuwe instellingen toe te passen.

OPMERKING. Als u een resolutie typt die lager is dan de feitelijke resolutie van de monitor, opent
de toepassing in het midden van een zwarte achtergrond.

Scrollbalken verwijderen
Als de toepassing in een volledig scherm met schuifbalken opent, kunt u de schuifbalken
verwijderen door handmatig een lagere monitorresolutie in de URL op te geven (zoals hiervoor
beschreven).
Als na het invoeren van de nieuwe resolutiewaarden de schuifbalken nog altijd zichtbaar zijn,
moet u het nogmaals proberen met lagere waarden. De feitelijke vereiste waarden kunnen
verschillen, omdat vrijwel elke client-configuratie verschilt.
OPMERKING. Dit geldt niet als de toepassing een vereiste voor een minimale resolutie heeft die
hoger is dan de handmatig opgegeven resolutie (aangegeven met een rood sterretje op de
toepassingsknop).

Maximale schermresolutie
De maximaal ondersteunde schermresolutie is 4.096 x 2.048 pixels.

Vertikaal uitgelijnde monitoren
Vertikaal uitgelijnde monitoren met een minimale breedte van 1.024 pixels worden ondersteund.

Lage Kleurdiepte
Als u een monitor gebruikt met een kleinere kleurdiepte dan 32 bit, verschijnt een waarschuwing
dat de kleurdiepte te beperkt is.
Het is mogelijk om toepassingen te openen, maar de prestaties kunnen nadelig beïnvloed
worden.
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2.8

Minimale vereisten

Vereisten voor client computer
iPlan Net draait alleen op client computers met de volgende minimumeisen:
Besturingssysteem Windows XP (Service Pack 2 of hoger) of nieuwere Microsoft versies
RDP

6.1 of hoger

Internettoegang

Terminal Services Gateway Support

Webbrowser

Internet Explorer versie 8.0 of hoger

Weergave

Resolutie client-beeldscherm: 1.024 x 768
OPMERKING. Schuifbalken verschijnen bij gebruik op een scherm met
een lagere resolutie.
Kleurdiepte: 32 bit

CPU-frequentie

1 GHz (voor optimale beeldprestaties adviseren we het gebruik van hogere frequenties van 1 GHz)

OPMERKING. Zie voor meer informatie over monitorresolutie en kleurdiepte pagina 36.
iPlan Net is bedoeld voor gebruik met Internet Explorer. Problemen of verschillen als
gevolg van het werken met andere webbrowsers dan Internet Explorer zijn de
verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Netwerkverbinding vereisten
Toepassingen openen via een externe iPlan Net-sessie vereisen een goede netwerkverbinding
om optimaal gebruik te kunnen maken van de toepassing.
Toegang

Minimum waarde

Aanbevolen waarde

Local Area Network
(LAN)

10 Mbit LAN, minder dan 20 ms
wachttijd

100 Mbit LAN, minder dan 20 ms
wachttijd

Internet

1,5 Mbit (downstream), minder
dan 100 ms wachttijd

4 Mbit (downstream), minder dan 50
ms wachttijd

Besturingssysteem en Terminal Service Client-vereisten
Om toegang te krijgen tot toepassingen via het iPlan Net-portaal heeft het client Windowswerkstation de Microsoft Terminal Service Advanced Client versie 6.0.6000 of nieuwer nodig.
U hebt Windows XP nodig met minstens SP 2 en het aanvullende installatiepakket KB952155
(voor een 32-bit-besturingssysteem) en KB925876 (voor een 64-bit-besturingssysteem).
Dit is echter standaard opgenomen in Windows XP met Service Pack 3, Windows Vista en
Windows 7.
Als u een andere dan deze versie van Windows gebruikt, moet u de bijbehorende client-update
installeren door op de koppeling op de Help pagina te klikken (zie pagina 28).
OPMERKING. Ga met de muis over de koppelingen om te bekijken welke Windows-configuratie
met elke koppeling overeenkomt.
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2.9

Gebruik met tablet-toestellen

Algemene informatie
iPlan Net maakt verbinding met de tablet mogelijk op basis van de HTML5-norm. De webbrowser
die op de tablet wordt gebruikt, moet aan deze norm voldoen om en verbinding te kunnen maken.
OPMERKING. Tabletgebruik dient alleen voor informatie te zijn en niet te worden gebruikt voor
diagnostische doeleinden.

Compatibiliteit
iPlan Net is compatibel met:
• HTML5 compatibele browsers
• iPad iOS 7.0 en hoger
OPMERKING. Andere compatibele versies kunnen beschikbaar komen na uitgifte van deze
handleiding. Voor vragen over compatibiliteit neemt u contact op met Brainlab support.

Standaard aanraaktoetsen
Bij gebruik van iPlan Net via de webbrowser, is het raadzaam om:
• Een browser met een volledig scherm te gebruiken
• De gebruikershandleiding van de fabrikant te raadplegen
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2.9.1

Een verbinding instellen

Algemene informatie
U moet verbinding maken met de iPlan Net server via een webbrowser op uw tablet.
OPMERKING. iPlan Net is bedoeld voor gebruik met Internet Explorer. Andere webbrowsers dan
Internet Explorer mogen echter worden gebruikt.

Een eerste keer verbinden

①

Afbeelding 13
Stappen
1.

Voer de relevant URL (zie pagina 13) voor toegang tot de iPlan Net-server.

2.

Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord in op het tabblad Login.

3.

Selecteer eventueel een server in de vervolgkeuzelijst.

4.

Selecteer de bevestigingstoets LOG IN ①.

5.

Selecteer de iPlan toepassing die u wilt gebruiken met uw tablet (bv. iPlan 3.0 View).

OPMERKING. De verbinding ondersteunt alleen tablets waar de schermresolutie minimaal
1.024 x 768 bedraagt. Daarom wordt het gebruik met kleinere toestellen, zoals smartphones, niet
ondersteund.

iPlan Net toevoegen aan het hoofdscherm

①

②

③

Afbeelding 14
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Voor geoptimaliseerde weergave wordt het aanbevolen om iPlan Net in volledige schermmodus
te bekijken.
Voeg de server-URL toe aan het hoofdscherm om ervoor te zorgen dat iPlan Net iedere keer
wordt geopend in volledige schermmodus.
Stappen

Select ① om het dialoogvenster te openen.

1.

Selecteer het pictogram Add to Home Screen (aan hoofdscherm toevoegen) ②.

2.

3.

Het dialoogvenster Add to Home (aan hoofdscherm toevoegen) wordt geopend.
Selecteer Add (toevoegen) ③ in het dialoogvenster.
Er wordt een pictogram toegevoegd aan uw hoofdscherm.

iPlan Net openen vanaf het hoofdscherm

①

Afbeelding 15
Stap
Start iPlan Net door het pictogram ① dat u heeft gecreëerd op het hoofdscherm te selecteren.
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Weergave

①
Afbeelding 16
Het wordt aanbevolen om een geschikte browser met volledig scherm te gebruiken bij de
weergave van iPlan Net.
Stap
Schakelen tussen het volledige scherm en het standaardscherm met behulp van de pictogrammen op het scherm ①.
OPMERKING. De exacte weergavefunctie is browserafhankelijk en de gekozen toepassing past
zich niet altijd precies aan het formaat van het scherm aan.
OPMERKING. Terug en verder navigeren mag niet gebeuren tijdens de operatieplanning.
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Toetsenbordtoegang

Afbeelding 17
Stap
Activeer het toetsenbord door het toetsenbordpictogram te selecteren in het overlaymenu.

Brainlab Elements starten op een iPad
Stappen
Selecteer Brainlab Elements iPad op de toepassingspagina.

1.

OPMERKING. Er zijn twee toetsen voor Brainlab Elements:
• Brainlab Elements: voor het gebruik van Elements op een PC-client, en
• Brainlab Elements iPad: voor het gebruik van Elements op een iPad
Wanneer u Brainlab Elements gebruikt op een iPad, moet u erop letten dat u de toets
Brainlab Elements iPad gebruikt op de toepassingspagina.
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Stappen
Het Brainlab Elements-opstartscherm is groter dan het fysieke scherm van de iPad. Na
het opstarten van een element, gebruikt u de knijpactie om de toepassing uit te zoomen
om deze te laten passen op de iPad:

2.

OPMERKING. Brainlab Elements in uitvoering op een iPad ondersteunt geen meervingerige bewegingen. Als u bijvoorbeeld wilt inzoomen op de beelden, moet u de zoomknop
gebruiken en vervolgens uw vinger omhoog of omlaag bewegen.
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BEHEER VAN iPLAN NET

3.1

Server Desktop

Functionaliteit en toegang

Algemene informatie
Met de functie Server Desktop kan een beheerder met volledige functionaliteit, externe toegang
verkrijgen tot het bureaublad van de server.

Versleutelde toegang
iPlan Net ondersteunt communicatie via HTTPS. Dit biedt hoge beveiligingsstandaarden door een
eenvoudige firewallconfiguratie (die normaal niet noodzakelijk) bij verbinding via het internet.

Toegang krijgen tot de Server Desktop
Stap
Klik op de Server Desktop-knop in het tabblad Applications.
Het van bureaublad van de externe server verschijnt op het scherm.
OPMERKING. Indien van toepassing moet uit de lijst de vereiste server geselecteerd worden.
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3.2

Gebruikersbeheer

Beheer van iPlan Net-gebruikers

Dialoogvenster Computer Management (Computerbeheer)
U kunt de gebruikers die toestemming hebben om bepaalde iPlan Net-functies te gebruiken,
toevoegen of verwijderen via het dialoogvenster Computer Management (Computerbeheer).

Afbeelding 18

Een lokale gebruiker toevoegen
Stappen
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1.

Klik op de Server Desktop-knop.

2.

Open het dialoogvenster Computer Management (Computerbeheer):
• Selecteer Control panel (Configuratiescherm) in het start menu
• Klik op Administrative tools (Systeembeheer)
• Selecteer Computer Management (Computerbeheer)

3.

Vouw in het linkerpaneel de vertakking Local Users and Groups (Lokale gebruikers en
groepen) uit en klik op Users (Gebruikers).
OPMERKING. Wanneer gewerkt wordt op een server in een Windows-domein, ga dan
naar stap 7.

4.

Klik in het bovenste menu op Action (Handeling) en selecteer New user (Nieuwe gebruiker).

5.

Voer de gebruikersnaam, beschrijving en het wachtwoord in.

6.

Vouw in het linkerpaneel de vertakking Users and Groups (Gebruikers en groepen) uit
en klik op Groups (Groepen).

7.

Dubbelklik in het rechterpaneel op de groep waaraan een gebruiker moet worden toegevoegd.
• iPlanNetAdministration
• iPlanNetPlanning
• iPlanNetSessionSharing
• RemoteDesktopUsers
OPMERKING. Niet alle gebruikers mogen beheerdersrechten hebben. Normale gebruikers mogen alleen toegang hebben tot iPlan-toepassingen en toegang voor de bewerking
van patiëntmappen.
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Stappen
8.

Klik op Add (Toevoegen) en voeg alle gebruikers toe die de overeenkomstige groepsrechten moeten hebben.

9.

Klik op OK om te bevestigen.

Domeingroepen
Als iPlan Net geïntegreerd is in een Windows-domein moet het beheer van gebruikers binnen
Active Directory (Actieve Directory) worden uitgevoerd.
In een typisch integratiescenario van iPlan Net worden de volgende domeingroepen toegewezen
aan de lokale iPlan Net-groepen:
Lokale groep

Overeenkomstige domeingroep

iPlanNetAdministration

iPlanNetAdministrationUsers

iPlanNetPlanning

iPlanNetPlanningUsers

iPlanNetSessionSharing

iPlanNetSessionSharingUsers

RemoteDesktopUsers

Alle iPlan Net-domeingroepen zijn toegewezen aan de lokale RemoteDesktopUsers-groep

Een domeingebruiker machtigen
Stappen
1.

Open Active Directory Users and Computers (Actieve Directory Gebruikers en Computers) (bijvoorbeeld op de domeincontroller).

2.

Klik op Users (Gebruikers) en rechtsklik op de gebruiker die u wilt machtigen.

3.

Open de User Properties (Gebruikerseigenschappen) en klik daarna op het tabblad
Member of (Lid van).

4.

Klik op Add... (Toevoegen...) en selecteer de iPlan Net-gebruikersgroepen waarvoor de
gebruiker de overeenkomstige groepsrechten zal hebben.

5.

Klik op OK om te bevestigen.

Een gebruiker verwijderen
Stappen
1.

Dubbelklik in het rechterpaneel van het dialoogvenster Computer Management (Computerbeheer) op de juiste groep.

2.

Selecteer de gebruiker en klik op Remove (Verwijderen).

3.

Klik op OK om te bevestigen.
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3.3

Sessiebeheer

Sessiebeheer gebruiken

Algemene informatie
Met de functie Session Manager kan een iPlan Net-beheerder een sessie die niet reageert,
beëindigen.

Afbeelding 19

Een sessie beëindigen
Stappen

1.

2.

Klik op de toets Session Manager in het tabblad Applications.
Het dialoogvenster Session Manager wordt geopend.
OPMERKING. Afhankelijk van uw instellingen kan de Remote Desktop Connection (Verbinding met extern bureaublad)-waarschuwingspagina verschijnen. Klik op Yes (Ja) om door te gaan.
Selecteer de sessie die u wilt sluiten en klik op End Session.
Klik in het waarschuwingsvenster SessionManager (Sessiebeheer) op Yes (Ja) om te
bevestigen:

3.

De geselecteerde sessie wordt afgesloten en verdwijnt binnen enkele seconden uit de
sessielijst.
OPMERKING. Alle aangepaste gegevens die niet tijdens de sessie werden bewaard,
gaan verloren.
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Stappen
4.

Klik op Close om het dialoogvenster Session Manager te sluiten.

OPMERKING. De functie End Session mag alleen in uitzonderlijke gevallen worden gebruikt,
bijvoorbeeld als de toepassing niet reageert en opnieuw moet worden gestart.

Taakverdeling
Wanneer meer dan een server in gebruik is, optimaliseert iPlan Net automatisch de prestaties via
zogenaamde taakverdeling. Prioriteit van de server wordt bepaald in de iPlan Net-instellingen.
Wij raden aan om voor alle servers identieke hardwareconfiguraties te gebruiken teneinde deze
taakverdeling te optimaliseren.
Neem contact op met Brainlab-support voor een verfijnde afstemming van de systeemcapaciteit.
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3.4

Controle van certificaatintrekking uitschakelen

Vertragingen voorkomen tijdens de verbinding

Algemene informatie
Als een client niet verbonden is met het internet kunnen er vertragingen optreden bij het
verbinden met iPlan Net. Dat komt omdat de client probeert om het SSL-certificaat te controleren
in de lijsten voor uitgever en intrekken. De intrekkingscontrole mislukt en een time-out treedt op
zonder internetverbinding, waardoor een vertraging van 15 tot 20 seconden ontstaat.
Om deze vertraging te vermijden, schakelt u de intrekkingscontrole op de client uit.

Intrekkingscontrole uitschakelen - Windows XP

Afbeelding 20
Stappen
1.

Selecteer Internet Options (Internetopties) in het menu Tools (Extra) van Internet Explorer.

2.

Blader in het tabblad Advanced (Geavanceerd) naar de instellingen Security (Beveiliging).

3.

Schakel het selectievakje Check for publisher’s certificate revocation (Certificaat van
de producent controleren) uit.

4.

Klik op OK.

Intrekkingscontroles uitschakelen - Windows Vista en Windows 7
Windows 7 en Windows Vista beschikken over een lokaal groepsbeleid voor het uitschakelen van
de intrekkingscontrole.
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Afbeelding 21
Stappen
1.

Selecteer Run... (Uitvoeren...) in het menu Start van Windows en voer gpedit.msc.
Het dialoogvenster Group Policy (Editor voor lokaal groepsbeleid) wordt geopend.

2.

Klik onder Local Computer Policy (Beleid voor lokale computer) op Windows Settings
(Windows-instellingen) en vervolgens op Security Settings (Beveiligingsinstellingen).

3.

Klik op Public Key Policies (Beleid voor openbare sleutels) en open Certificate Path
Validation (Instellingen voor Validatie van certificatiepad).
Het dialoogvenster Certificate Path Validation Settings Properties (Eigenschappen
voor Instellingen van Validatie van certificaatpad) wordt geopend.

4.

Schakel op het tabblad Network Retrieval (Ophalen vanaf netwerk) het selectievakje Automatically update certificates in the Microsoft Root Certificate Program (Certificaten in het Microsoft Basiscertificaatprogramma automatisch bijwerken) uit (pijl).

5.

Klik op OK.
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3.5

Browserconfiguratie

Webbrowsers configureren

Browser Encryptie beveiligingswaarschuwing bij het gebruik van Mozilla Firefox

Afbeelding 22
Sommige webbrowsers hebben verificatie van hun beveiligingscertificaat nodig voordat ze
toegang krijgen tot een externe server. Wanneer u dit bericht ziet, hebt u een
beveiligingsprobleem. Als de actieve verbindingsmodus (zie pagina 21) RDP of ActiveX is, kunt u
doorgaan door het uitvoeren van de volgende:
Stappen
1.

Controleer of de externe server correct is.

2.

Selecteer I understand the Risks (Ik begrijp de risico’s).

3.

Selecteer Add Exception (Uitzondering toevoegen).

4.

Controleer Permanently store this exception (Deze uitzondering altijd toestaan).

5.

Selecteer Confirm Security Exception (Beveiligingsuitzondering bevestigen).

Als de actieve verbindingsmodus HTML5 is, moet deze beveiligingswaarschuwing worden
behandeld en verwijderd door uw netwerkbeheerder.
OPMERKING. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie.

Browser Encryptie beveiligingswaarschuwing bij het gebruik van Google Chrome

①
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Voor Google Chrome krijgt u een tijdelijk certificaat en kunt u doorgaan zonder verificatie van de
beveiliging, maar de afbeelding ① in de browser geeft aan dat het onbeveiligd is.
OPMERKING. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie.

Zelf-ondertekende certificaten voor browsers
Als u een bericht zoals dit ontvangt, betekent dit dat u gebruik maakt van een zelf-ondertekend
certificaat.
U moet uw beveiligingscertificaat updaten.

Afbeelding 23
Lees de details in het waarschuwingsvenster. Mogelijke redenen voor deze waarschuwing zijn:
• De algemene naam in het certificaat is niet dezelfde als de naam van de webserver. De
geconfigureerde servernaam in het iPlan Net-configuratiebestand moet dezelfde zijn als de
"common name" in het certificaat. Neem contact op met Brainlab om de server of common
name te wijzigen. De client moet gewijzigde servernamen via DNS of het hostbestand kunnen
oplossen.
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• Een koppeling ontbreekt in de lijst met Certification Authorities (certificaatmachtigingen).
Verbind de client met internet om de Certification Authorities (certificaatmachtigingen) bij te
werken.
• Het certificaat is verouderd en moet worden vernieuwd. Neem contact op met Brainlab support
voor informatie over certificaatvernieuwing en -installatie.
• Zie pagina 53 voor meer informatie.
OPMERKING. SSL-certificaten moeten idealiter worden gegenereerd door een officiële
Certification Authority (certificaatmachtigingen). Bij gebruik van zelf-ondertekende certificaten is
het belangrijk om te garanderen dat de CA (Certification Authority) (certificaatmachtigingen)
bekend is bij de verbindende client. Neem contact op met uw systeembeheerder of Brainlab voor
meer informatie.
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3.6

Favorieten creëren

Snelkoppelingen van de toepassing maken op het bureaublad

Algemene informatie
U kunt de toepassingsstartpagina overslaan en toepassingen direct vanaf het bureaublad van de
server starten door snelkoppelingen te creëren.

Een bureaubladsnelkoppeling creëren

①

②
③

④

Afbeelding 24
Stappen
1.

Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteer New (Nieuw).
Er wordt een uitgebreid dialoogvenster geopend.

2.

Selecteer Shortcut (Snelkoppeling) in het uitgebreide dialoogvenster.
Het dialoogvenster Create Shortcut (Snelkoppeling maken) wordt geopend.

3.

Vul de volledige locatie van de server in en selecteer Next (Volgende).
OPMERKING. Het exacte serverpad of de serverlocatie kan verschillen afhankelijk van
de vereisten. Neem bij twijfel contact op met de IT-afdeling.

4.

Vul een naam in voor de snelkoppeling, bijvoorbeeld iPlan Cranial.
OPMERKING. De naam moet overeenkomen met de toepassingsnaam die wordt gebruikt
in iplannet.xml.

5.

Selecteer Finish (Voltooien).
De snelkoppeling is gecreëerd op het bureaublad.
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3.7

Locaties exporteren

Exportmappen bepalen

Algemene informatie
Exportmappen kunnen via het netwerk worden gedeeld zodat ze toegankelijk zijn vanuit andere
werkstations of planningsplatformen (bv. VectorVision).
De volgende instructies gebruiken de exportmap als een voorbeeld; deze bevindt zich op iPlan
Net. Als een file server wordt gebruikt of als de exportmap ergens anders is gelokaliseerd, pas
dan het pad overeenkomstig aan.
De standaardlocatie voor de patiëntgegevens is F:\PatientsData\.
Afhankelijk van het type export is de doelmap gelokaliseerd onder de map patiëntgegevens (bv.
F:\PatientsData\Navigation).
(bv. F:\PatientsData\Navigation\ VV7Cranial\).
Creëer één exportmap voor elk doelplatform.

Exportmappen delen

Afbeelding 25
Stappen
1.

Open de mapeigenschappen en klik op Advanced Sharing (Gevorderd delen).
Delen kan ook worden uitgevoerd in een hoger mapniveau.

2.

Bepaal de machtigingen tot delen in de gedeelde map.
Wijs een alleen-lezen machtiging toe aan de map.
Wijs alleen indien nodig volledige controlemachtiging toe aan de gedeelde map.

OPMERKING. In het algemeen kan de gedeelde map toegankelijk worden gemaakt vanaf andere
computers op het netwerk met behulp van het UNC-pad "\\servernaam\ShareNaam".
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3.8

iHelp (Externe klantenondersteuning)

iHelp gebruiken

Algemene informatie
Op aanvraag kan iPlan Net worden uitgerust met toegang op afstand tot Brainlab support. U kunt
deze toegang op afstand activeren door te klikken op Start iHelp in het menu Start van Windows.
OPMERKING. Neem contact op met Brainlab support voordat u iHelp activeert, omdat hun
activering vereist is voordat u de functie kunt gebruiken.

Startmenu

①

Afbeelding 26
Zodra iHelp geactiveerd is, worden de bijbehorende pictogrammen weergegeven in het menu
Start van Windows ①.
Het is nu mogelijk voor Brainlab support om op afstand toegang te krijgen tot uw iPlan Net, bijv.
om diagnostiek te verrichten.
OPMERKING. Om de toegang op afstand uit te schakelen, klikt u op Stop iHelp in het menu
Start van Windows.

Hoe werkt iHelp
De iHelp-software, geïnstalleerd op iPlan Net, pingt naar de iHelp-server op poort 443 of 17002.
Het zijn beide uitgaande verbindingen waarbij poort 17002 sneller is. Met elke ping probeert iPlan
Net een SSL-tunnel op te zetten.
• Om toegang te krijgen tot uw iPlan Net verbindt Brainlab support zich eerst met de iHelpserver via een SSL-tunnel.
• De iHelp-server voegt de twee tunnels samen en Brainlab support krijgt toegang tot uw iPlan
Net.
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Installatievereisten
U hoeft geen wijzigingen aan te brengen aan uw firewall-instellingen (tenzij u Brainlab support een
snellere verbinding met uw iPlan Net wilt bieden).
Indien uw firewall al toestaat om internetverbindingen te maken vanuit uw netwerk kan iHelp
assistentie op afstand leveren. U moet iHelp starten op uw iPlan Net, anders heeft Brainlab
support geen toegang.
Er worden geen patiëntgegevens overgedragen.

Voor nadere informatie
Contact iHelp.support@brainlab.com.
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PROBLEMEN OPLOSSEN

4.1

Informatie over het oplossen van problemen

Overzicht

Doelgroep
De informatie in de sectie Problemen oplossen is gericht op beheerders van servers ter
ondersteuning bij veelgestelde vragen die u bij het gebruik van iPlan Net kunt hebben.

Afkortingen
In deze sectie worden de volgende afkortingen gebruikt:
• DNS: Domain Name System (Domeinnaamsysteem)
• ICMP: Internet Control Message Protocol (Internetprotocol)
• SSL: Secure Sockets Layer (Beveiligde verbinding)
• FQDN: Fully Qualified Domain Name (Volledige domeinnaam)
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4.2

iPlan Net openen

FAQs over toegang

iPlan Net Access
FAQ

Suggestie

De pagina wordt niet geladen
na invoering van de iPlan NetURL.

De URL moet worden opgelost via DNS of hij moet worden opgenomen in het lokale host-bestand op de computer. Ping de
servernaam en controleer of de naam kan worden opgelost in
een IP-adres.
Er moet een netwerkverbinding bestaan tussen de client en de
server. De server moet reageren op een ping van het IP-adres
van de server. In sommige netwerk is ICMP uitgeschakeld zodat de ping niet doorkomt.
Een eventuele firewall mag poort 443 niet blokkeren. Controleer of u via telnet verbinding kunt maken met poort 443.

De eerste keer verbinding maken met iPlan Net duurt lang
(15-20 seconden). Er verschijnt
geen foutmelding of waarschuwing.

Tijdens de SSL-verbinding wordt de intrekking van alle certificaten met rootmachtigingen gecontroleerd.
Als de client geen internetverbinding heeft, mislukt de controle
op inroepen na een time-out. Om deze vertraging te vermijden,
moeten de controles worden uitgeschakeld (zie pagina 50).

Klik in Internet Explorer op het pictogram van het slot om te bekijken waarom het certificaat ongeldig is. Mogelijke oorzaken
zijn:
• De algemene naam van het certificaat komt niet overeen met
de naam van de webserver. Wijzig de opgeloste naam in
DNS of in het host bestand, of wijzig het certificaat op de
iPlan Net-server (neem contact op met Brainlab support).
Bij het openen van het iPlan
• Een koppeling ontbreekt in de lijst met Certification AuthoriNet-portaal zie ik een waarties (certificaatmachtigingen). Verbind de client met internet
schuwing dat het certificaat niet
zodat de Certification Authorities (certificaatmachtigingen)
geldig is.
kunnen worden bijgewerkt.
• Het certificaat is verouderd en moet vernieuwd worden.
Neem contact op met Brainlab support om het certificaat te
vernieuwen.
Download en installeer het bestand met het certificaat om deze
waarschuwing te verwijderen (zie pagina 17).

Aanmelden bij iPlan Net
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FAQ

Suggestie

Het tabblad Login verschijnt
maar ik kan me niet aanmelden.

U moet de naam van een geldige domeingebruiker of van een
geldige lokale gebruiker invoeren in het veld User name. Als
aanmelden met de naam van een domeingebruiker mislukt,
moet u proberen om u aan te melden op uw Windows-client. Er
mag geen waarschuwing verschijnen voor een verlopen wachtwoord.
Als u zich niet kunt aanmelden op uw lokale computer, moet u
contact opnemen met uw IT-beheerder om de gebruikersreferenties opnieuw in te stellen.
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FAQ

Suggestie

Na het aanmelden zie ik geen
toepassingstoetsen.

Uw account is niet geautoriseerd voor gebruik met iPlan Net.
Uw account moet worden toegevoegd aan de groep iPlanNetPlanning.
Als dit probleem voor alle gebruikers geldt, is User Management (Gebruikersbeheer) niet correct ingesteld (zie pagina
46).

Na het aanmelden zie ik een
waarschuwing dat de schermresolutie niet voldoende is.

Voor elke instelde toepassing wordt een minimum weergaveresolutie vereist (zie pagina 37).
De sessie start wel als de resolutie onvoldoende is, maar langs
de randen van de toepassing verschijnen schuifbalken. De
weergave van medische beeldgegevens wordt niet gewijzigd of
vervormd.
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4.3

Toepassingen van iPlan

FAQs over de werking van toepassingen

Toepassingen openen
FAQ

Suggestie

Bepaalde toepassingstoetsen
zijn uitgeschakeld.

U beschikt niet over een geldige licentie voor die toepassingen
of alle beschikbare sessies zijn in gebruik.

Nadat u op de knop voor een
De gebruiker moet zijn toegevoegd aan de groep RemoteDestoepassing hebt geklikt, start de ktopUsers. Dit kan rechtstreeks of via een Active Directory
toepassing niet.
(Actieve Directory)-groep worden gedaan.
Het maximale aantal beschikbare sessies dat in het iPlan
Net portal wordt getoond, is lager dan het aantal gekochte licenties.

In een omgeving met lastenverdeling kan het voorkomen dat
een van de servers down is of niet via het netwerk beschikbaar
is.
Zie het configuratiebestand van iPlan Net of alle servers daarin zijn opgenomen en of lastenverdeling is ingeschakeld.

Het tabblad Client Check toont
een foutmelding met de Remote Desktop Connection (Verbinding met extern bureaublad).

iPlan Net is bedoeld voor gebruik met Internet Explorer. Deze
fout kan optreden als u een andere browser dan Internet Explorer gebruikt.
Controleer de instellingen van uw browser en beveiliging volgens de procedure op pagina 14.

Prestaties van toepassingen
FAQ

Suggestie
Controleer in het iPlan Net portal hoeveel sessies actief zijn.
Veel actieve sessies kunnen de prestaties van de server doen
teruglopen. Eventueel kunnen beheerders Session Manager
gebruiken om ongebruikte sessies te sluiten die onjuist zijn afgesloten.

De prestaties van de geselecteerde toepassing zijn traag.
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Controleer op het tabblad Client Check de Connection Quality en controleer of de downloadsnelheid en reactietijd voldoende zijn.
Als de verbinding via het lokale netwerk/intranet loopt en de resultaten van Client Check zijn onvoldoende, neem dan contact op met uw IT-beheerder voor verbeteringen in de netwerkverbinding. Als de resultaten van Client Check afdoende zijn,
kunt u de prestaties van de toepassingen verbeteren door de
voor intranet geoptimaliseerde instellingen in te schakelen (zie
pagina 34).
Als de verbinding via internet loopt, kunnen problemen in de
prestaties als gevolg van een langzame internetverbinding
worden verbeterd door de voor internet geoptimaliseerde instellingen in te schakelen (zie pagina 34). Verder kan een
abonnement op een "snel pad"-optie die door veel internetaanbieders wordt aangeboden, ook de reactietijd verbeteren.
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FAQ

Suggestie

Als iPlan Net een foutmelding toont, moet u het bericht zorgvuldig lezen in verband met een uitleg. Mogelijke fouten zijn:
• Een licentiefout ten gevolge van teveel open sessies.
• Paden zijn niet correct ingesteld in het iPlan Net-configuratiebestand.
De iPlan Net-sessie is actief
maar de toepassing start niet of • De gebruiker heeft onvoldoende toegangsrechten tot de map
een foutmelding verschijnt.
met de toepassing.
• In een omgeving met taakverdeling: Identieke serverhardware moet geïnstalleerd zijn. Alle geïnstalleerde toepassingen moeten zich op hetzelfde installatiepad bevinden en de
configuratiebestanden op beide servers moeten identiek zijn.

My application start op slechts
één server correct.

Controleer of de toepassingen op alle servers in de farm identiek geïnstalleerd zijn. De map met toepassingen moet op alle
servers over voldoende toegangsrechten beschikken.
Het iPlan Net-configuratiebestand moet eveneens op alle servers identiek zijn.

Lees de details in het waarschuwingsvenster. Mogelijke redenen voor deze waarschuwing zijn:
• De algemene naam in het certificaat is niet dezelfde als de
naam van de webserver. De geconfigureerde servernaam in
het iPlan Net-configuratiebestand moet dezelfde zijn als de
"common name" in het certificaat. Neem contact op met
Brainlab om de server of common name te wijzigen. De cliNa een klik op de applicationent moet gewijzigde servernamen via DNS of het hostbeknop wordt een certificaatwaarstand kunnen oplossen.
schuwing weergegeven.
• Een koppeling ontbreekt in de lijst met Certification Authorities (certificaatmachtigingen). Verbind de client met internet
om de Certification Authorities (certificaatmachtigingen) bij te
werken.
• Het certificaat is verouderd en moet vernieuwd worden.
Neem contact op met Brainlab support om het certificaat te
vernieuwen.

Sessie delen en gegevensoverdracht
FAQ
Ik wil gegevens exporteren
naar of gegevens importeren
van mijn lokale station of USBstick, maar ik zie de lokale stations niet.

Suggestie
Zorg ervoor dat de USB-stick is aangesloten voordat u de externe sessie start.
Controleer in het dialoogvenster Remote Desktop Connection (Verbinding met extern bureaublad) of het selectievakje
voor het exporteren naar lokale stations is ingeschakeld (pagina 23).
Controleer of de gebruiker toegangsrechten heeft voor het lezen van en schrijven op netwerkstations.
Probeer toegang te krijgen tot het netwerkstation via de Universal Naming Convention (UNC) pad (\\<servernaam>\<ShareNaam>).

Na het starten van een sessie
kan ik geen netwerkstations
met patiëntgegevens toewijzen. Soms is het aanmeldscript te langzaam dat een netwerkstation
aan een stationsletter toewijst. Stel de stationstoewijzing in het
iPlan Net-configuratiebestand in zodat de software bij het starten van een sessie het station toewijst in plaats van het aanmeldscript.
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FAQ

Suggestie

Bij het starten van Sessie Delen maakt het doel niet automatisch verbinding.

Mogelijke oorzaken zijn:
• Domeinbeleiden hebben configuraties voor de lokale terminalserver overschreven.
• De gebruiker van de doelsessie heeft de aanvraag voor delen niet geaccepteerd.
• In een omgeving met taakverdeling: De firewall heeft de aanvraag voor delen naar de sessie op de andere server geblokkeerd. Daarna is de verbinding met de doelsessie verbroken.

SSL-certificaat bij gebruik van verschillende webbrowsers
FAQ

Suggestie
Mogelijke oplossingen:
Controleer browser / OS-compatibiliteit (zie pagina 18).
Maak een zelf-ondertekend certificaat op basis van lokale interne instellingen.

Ik ontvang een beveiligingscertificaat-waarschuwing bij het
openen van een sessie in Google Chrome

Firefox bevat een aparte certificeringslijst buiten het bestuIk ontvang een beveiligingscerringssysteem dat u gebruikt. U moet het domein handmatig
tificaat-waarschuwing bij het
toevoegen aan de lijst. Doe dit door gebruik te maken van: bijopenen van een sessie in Firevoorbeeld iPlannet (alleen naam) of FQDN (iPlannet.<dofox
mein>.com).
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SSL Certificaat bij het gebruik van tablets
FAQ

Suggestie

Mogelijke oplossingen: Als de iPlan Net-server een zelf-ondertekend certificaat gebruikt, zorg er dan voor dat de CA (Certification Authority) (certificaatmachtigingen) bekend is voor de
Ik ontvang een beveiligingscer- client computer door het certificaatarchief van de lokale computer te controleren (Trusted Certification Authorities (vertrouwtificaat-waarschuwing bij het
openen van een sessie in Goo- de certificeringsautoriteiten)).
gle Chrome
Opmerking. Zelfs bij gebruik van een geldig zelf-ondertekend
certificaat zal Google Chrome u altijd een waarschuwing tonen
wanneer het certificaat geen servernaam bevat die FQDNcompliant (Full Qualified Domain Name) zijn.

Safari voor Windows
FAQ

Suggestie

De browser/OS-compatibiliteit
kan niet worden gecontroleerd
in Safari voor Windows.

Deze configuratie is niet volledig getest.
Gebruik voor de beste gebruikerservaring Internet Explorer
met Windows.

FAQ

Suggestie

Afdrukken in HTML5

U moet ERICOM AccessNow Printer selecteren uit de lijst
Ik kan niet afdrukken bij het ge- met beschikbare printers.
bruik van een HTML5-verbinAls deze optie niet beschikbaar is, neem dan contact op met
ding.
Brainlab support.
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