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1 YLEISIÄ TIETOJA
1.1 Yhteystiedot ja juridiset tiedot
1.1.1 Yhteystiedot

Asiakastuki

Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa tästä ohjeesta tai sinulla on kysymyksiä tai ongelmia laitteen
käytössä, voit ottaa yhteyttä Brainlabin asiakastukeen:

Alue Puhelin ja faksi Sähköpostiosoite

Yhdysvallat ja Kanada
Puhelin: (800) 597-5911
Faksi: (708) 409-1619

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

Afrikka, Aasia, Australia, Eurooppa

Puhelin: +49 89
991568-44
Faksi: +49 89
991568-811

iplan.net@brainlab.com tai
support@brainlab.comEtelä- ja Keski-Amerikka

Puhelin: +55 11
3355-3370
Faksi: +55 11 3355-3379

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

Ranska ja ranskankieliset alueet Puhelin:
+33-800-67-60-30

iplan.net@brainlab.com tai
support_fr@brainlab.com

Palaute

Huolellisesta tarkistusprosessista huolimatta tässä käyttöohjeessa voi olla virheitä.
Lähetä palautetta osoitteeseen igs.manuals@brainlab.com, jos haluat ehdottaa ohjeeseen
parannuksia.

Valmistaja

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

YLEISIÄ TIETOJA
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1.1.2 Juridiset tiedot

Tekijänoikeus

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

Brainlabin tavaramerkit

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

• Brainlab Elements™

Muut kuin Brainlabin tavaramerkit

• Microsoft®, Windows®, ActiveX® ja Internet Explorer® ovat Microsoft Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

• Mozilla Firefox® on Mozilla Foundationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.

• iPad® on Apple Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Hävitysohjeet

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee hävittää lakisääteisten määräysten mukaan. Katso lisätietoja
sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätystä koskevasta WEEE-direktiivistä osoitteesta
http://www.brainlab.com/weee

Myynti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain lain mukaan tätä ohjelmistoa saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

Yhteystiedot ja juridiset tiedot

6 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 iPlan Net Ver. 3.6



1.2 Symbolit
1.2.1 Tässä ohjeessa käytetyt symbolit

Varoitukset

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

Huomautukset

Huomautukset merkitään pyöreällä huomautussymbolilla. Ne sisältävät oleellisia
turvallisuuteen liittyviä tietoja ja ilmoittavat mahdollisesta laiteviasta. Mahdollisia ongelmia
ovat esimerkiksi laitteen virhetoiminnot, laitteen toimintahäiriö sekä laitteelle tai muulle
omaisuudelle aiheutunut vaurio.

Lisätiedot

HUOMAUTUS: lisätiedot näkyvät kursivoituina ja sisältävät hyödyllisiä vinkkejä.
 

YLEISIÄ TIETOJA
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1.3 Käyttötarkoitus
1.3.1 iPlan Netin käyttö

Käytön indikaatiot

iPlan Net määrittää iPlan-, Brainlab Elements- ja liittyville ohjelmistoille verkkoyhteyden
tarjoavan ympäristön/järjestelmän tekniset tiedot. iPlan Net -ohjelmiston kautta käyttäjät voivat
suorittaa samanaikaisesti eri asiakkaiden palvelimelle asennetun iPlan- tai Brainlab Elements -
ohjelmiston. Asiakkaalla on erittäin vähän laitteisto- ja ohjelmistovaatimuksia, joihin kuuluu tuki
kevyille asiakkaille ja Windows-käyttöjärjestelmille. Yhteys on mahdollinen erittäin helposti
asennettavan internet-selaimen avulla.

Oikeellisuuden tarkistaminen

Tarkista kaikkien laitteeseen syötettyjen tietojen ja kaikkien laitteen palauttamien tietojen
oikeellisuus ennen hoitotoimenpiteiden aloitusta.

Käyttötarkoitus
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1.4 Yhteensopivuus lääkinnällisten ohjelmistojen
kanssa

1.4.1 Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot

Valtuudet

Vain valtuutetut Brainlabin työntekijät saavat asentaa ohjelmistoja iPlan Netiin. Älä asenna
tai poista mitään ohjelmistosovelluksia.

Yhteensopivat Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot

iPlan Net on yhteensopiva seuraavien kanssa:
• 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

HUOMAUTUS: Content Manager-, Patient Browser- ja DICOM Viewer -ohjelmistoista käytetään
joskus nimeä Patient Data Manager tai Brainlab Elements. Lisätietoja on Content Manager-,
Patient Browser- ja DICOM Viewer -ohjelmistojen käyttöohjeissa.
 

Yhteensopimattomat Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot

iPlan Net ei sovi yhteen PatXfer 5.2.1:n kanssa.

Muut Brainlabin ohjelmistot

Tämän käyttöohjeen julkaisun jälkeen saataville saattaa tulla muita yhteensopivia
ohjelmistoversioita.
Jos käytät edellä mainituista versioista poikkeavia ohjelmistoversioita, ota yhteys Brainlabin
asiakastukeen ja pyydä lisätietoja versioiden yhteensopivuudesta.

Vain Brainlabin ilmoittamia Brainlabin lääkinnällisiä laitteita saa asentaa järjestelmään ja
käyttää siinä.

YLEISIÄ TIETOJA
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1.4.2 Muut kuin Brainlabin ohjelmistot

Yhteensopivat muut kuin Brainlabin ohjelmistot

iPlan Net on yhteensopiva seuraavien kanssa:
• Windows XP (Service Pack 2 tai uudempi) tai uudemmat Microsoft-ympäristöt
• Internet Explorer -versio 8.0 tai sitä uudempi

iPlan Net -palvelinkomponentti on yhteensopiva Windows Server 2008:n kanssa. Lisätietoja
yhteensopivista Service Packeista saat ottamalla yhteyden Brainlabin asiakastukeen.

Muut muiden kuin Brainlabin valmistamat ohjelmistot

iPlan Net on yleisesti yhteensopiva useimpien kaupallisten ohjelmistojen kanssa edellyttäen, että
se ei vaikuta seuraaviin toimintoihin:
• Terminal services (Päätepalvelu)
• Internet information service (IIS-palvelu)
• Access gateway (Käytön yhdyskäytävä)

Jos et ole varma ohjelmistosi yhteensopivuudesta, ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.
Huomaa, että jotkin haittaohjelmilta suojaavien ohjelmistojen (virustentarkistusohjelma) asetukset
saattavat vaikuttaa kielteisesti järjestelmän suorituskykyyn. Jos esim. suoritetaan reaaliaikaisia
tarkistuksia ja seurataan kaikkien tiedostojen käyttöä, potilastietojen tallentaminen saattaa olla
hidasta.

Suosittelemme vain välttämättömiä käyttöjärjestelmäpäivityksiä ja haittaohjelmilta
suojaavia toimenpiteitä. Ajurien päivittämistä ei sallita. Älä lataa tai asenna päivityksiä
hoitosuunnitelmia tehtäessä. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.

Yhteensopivuus lääkinnällisten ohjelmistojen kanssa
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1.5 Koulutus ja dokumentaatio

Kohderyhmä

Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu kirurgeille ja heidän henkilöstölleen iPlan Net -ohjelmiston
käyttöä varten.

Käyttöohjeiden lukeminen

Näissä käyttöohjeissa kuvataan yhteyden muodostamista palvelinpohjaiseen
suunnitteluohjelmistoon.
On tärkeää, että kaikki käyttäjät:
• lukevat käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä
• voivat tarkistaa tietoja käyttöohjeista kaikkina ajankohtina.

Saatavilla olevat Brainlab-käyttöohjeet

Käyttöohje Sisältö

Ohjelmiston käyttöohjeet
• Hoidon suunnittelun ja kuvaohjatun navigaation yleiskuvaus
• Leikkaussalijärjestelmän asetusten kuvaus
• Yksityiskohtaiset ohjelmiston käyttöohjeet

Instrumenttien käyttöoh-
jeet Instrumenttien käsittelyn yksityiskohtaiset ohjeet

Puhdistus-, desinfiointi-
ja sterilointiohjeet

Instrumenttien puhdistuksen, desinfioinnin ja steriloinnin yksityiskoh-
taiset ohjeet

Järjestelmän käyttöoh-
jeet Kattavaa tietoa järjestelmäasetuksista

Tekninen käyttöohje Järjestelmän tekniset yksityiskohdat, mukaan lukien tekniset tiedot ja
yhteensopivuustiedot

Pikaoppaat

Useimpien ohjelmistosovellusten ja joidenkin monimutkaisten instrumenttien käytön avuksi on
saatavana pikaoppaita. Ne sisältävät yhteenvedon ohjelmiston tai laitteiston käytöstä, ja ne on
tarkoitettu käyttöohjeiden tueksi.
HUOMAUTUS: pikaoppaat eivät korvaa käyttöoppaiden lukemista.
 

Brainlabin koulutus

Turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi ohjelmiston kaikkien käyttäjien on
osallistuttava Brainlabin edustajan antamaan koulutukseen ennen ohjelmiston käytön aloittamista.

Vastuut

Tämä ohjelmisto on tarkoitettu ainoastaan kirurgin tai muun käyttäjän apuvälineeksi, eikä
se korvaa kirurgin tai muun käyttäjän ammatissaan hankkimaa kokemusta eikä poista
kirurgin tai muun käyttäjän vastuuta järjestelmän käytön aikana.

YLEISIÄ TIETOJA
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Koulutus ja dokumentaatio
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2 iPLAN NETIN KÄYTTÖ JA
TOIMIVUUS

2.1 Aloittaminen

Käyttötiedot

Kuva 1 
iPlan Net on osa Origin Server -palvelinta ja se antaa mahdollisuuden ohjelmiston suunnitteluun
verkon kautta Internet Exploreria käyttäen.
URL-käyttöosoite saattaa vaihdella asiakastietojen mukaan. Vakiomallinen URL-käyttöosoite on
kuitenkin seuraava:
https://iplannet

iPlan Netin avulla muut Brainlab-sovellukset voivat muodostaa yhteyden sairaalan PACS-
järjestelmään. Näin PACS-järjestelmään on syötettävä vain yksi Brainlab-kohtainen DICOM-
solmu, ja Brainlab-sovellusten yleinen query/retrieve -kokoonpano yksinkertaistuu. Vain
Brainlab-sovellukset voivat muodostaa yhteyden tähän palveluun. Jos haluat edelleen
rajoittaa Brainlab-sovellusten pääsyä sairaalan PACS-järjestelmään (esim. syöttää jokaisen
Brainlab-sovelluksen erillisenä DICOM-noodina tai rajoittaa pääsyä käyttämään eräitä
koneita), ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.

Asiakasmuunnelmat

Näissä käyttöohjeissa esitetyt näyttökuvat ja ohjeet saattavat erota iPlan Net -
käyttökokemuksestasi.
Lukuisat muunnelmat ovat mahdollisia Windows-version, Internet Explorer -version,
palvelinmääritysten jne. mukaan.

iPLAN NETIN KÄYTTÖ JA TOIMIVUUS
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2.1.1 Selain- ja suojausasetukset

Yleisiä tietoja

iPlan Net -verkkosivun käyttöä ja iPlan-sovellusten käynnistämistä varten on asennettava oikea
Internet Explorer -versio ja asetettava oikeat suojausasetukset.
HUOMAUTUS: käyttämällä Internet Exploreria niin, että RDP ActiveX -komponentti on määritetty,
käyttäjät voivat käynnistää sovelluksen etänä palvelimella valitsemalla sovellussivulta
sovelluspainikkeen. Etäsovellus käynnistetään välittömästi palvelimelle kirjautumiseen käytetyn
käyttäjätilin avulla.
 

HUOMAUTUS: muut verkkoselaimet kuin Internet Explorer eivät tue RDP ActiveX -komponenttia,
joten näissä selaimissa käytetään RDP:tä tai HTML5-asiakasta. Käyttäjät voivat käynnistää
sovelluksen etänä palvelimella valitsemalla sovellussivulta sovelluspainikkeen.
 

RDP:tä varten käyttäjän on syötettävä käyttäjänimensä ja salasanansa voidakseen kirjautua
palvelimelle. Tämä on RDP-menetelmän tunnettu rajoitus.

Internet Explorerin asetusten tarkistaminen

Vaiheet

1. Valitse Internet Explorerin Tools (Työkalut) -valikossa Internet Options (Internet-asetuk-
set).

2. Valitse Security (Suojaus) -välilehti.

3.
Napsauta verkkovyöhykkeiden kuvakeluettelossa Trusted Sites (Luotetut si-
vustot) -kuvaketta.
Lisää luetteloon iPlan Netin URL-osoite.

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

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

Aloittaminen
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Vaiheet

6.

Valitse asetusluettelosta seuraavat vaihtoehdot:
• Download signed ActiveX controls (Lataa allekirjoitetut ActiveX-komponentit): Enable

(Ota käyttöön) tai Prompt (Kysy vahvistus)
• Run ActiveX controls and plug-ins (Aja ActiveX-komponentit ja laajennukset): Enable

(Ota käyttöön)
• Script ActiveX controls marked safe for scripting (Suorita komentosarjoissa ActiveX-

komponentit, jotka on merkitty turvallisiksi): Enable (Ota käyttöön)

Laajennusten ottaminen uudelleen käyttöön

Jos järjestelmäsi on äskettäin päivitetty asentamalla Windows XP Service Pack 3, iPlan Net -
ohjelman näyttämiseen tarvittava laajennus on ehkä poistettu käytöstä. Ota laajennus uudelleen
käyttöön alla olevan toimenpiteen mukaisesti.
HUOMAUTUS: tämä toimenpide ei ole tarpeellinen (eikä se ole käytettävissä), jos käytössäsi on
Windows Vista tai Windows 7.
 

iPLAN NETIN KÄYTTÖ JA TOIMIVUUS
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Vaiheet

1.

Valitse Tools (Työkalut) -valikossa Manage Add-ons (Lisäosien hallinta).
HUOMAUTUS: jos käytössäsi on Internet Explorer 7, sinun on valittava tämän jälkeen
Enable or Disable Add-ons (Ota käyttöön tai poista käytöstä lisäosia).
 

2. Valitse avattavasta Show (Näytä) -luettelosta (punainen nuoli) Currently loaded add-
ons (Ladatut lisäosat).

3.
Valitse Microsoft RDP Client Control (Microsoft RDP -asiakasohjausobjekti) tai Micro-
soft Terminal Service Client Control (Microsoft-päätepalvelun asiakasohjausobjekti).
HUOMAUTUS: valinta vaihtelee Internet Explorer -versiosi mukaan.
 

4. Valitse Settings (Asetukset) -kentässä Enable (Ota käyttöön).

5.
Tallenna valitsemalla OK.
HUOMAUTUS: selain on ehkä käynnistettävä uudelleen.
 

Suojausasetusten tarkistaminen

Jos tietokoneessasi käytetään omaa palomuuriohjelmistoa, testaa suojausasetuksesi.

Vaiheet

1. Lisää iPlan Netin URL-osoite luotettujen sivustojen luetteloon (katso s. 14).

2. ActiveX-komponentteja ei saa estää mitään suojausohjelmistoa käytettäessä.

3. Myönnä mahdollisuuksien mukaan iPlan Net -sivustolle oikeus ladata ja suorittaa Acti-
veX-komponentteja.

Aloittaminen
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Varmennevaroitus

Voit saada iPlan Netin URL-osoitteen käyttöönoton yhteydessä suojausvarmennetta koskevan
varoituksen.

Kuva 2 

Vaihe

Jatka valitsemalla Continue to this website (not recommended) (Jatka tälle sivustolle (ei suo-
sitella)).
Näyttöön tulee iPlan Net -portaali.

Suojausvarmennevaroituksen poistaminen

Vaiheet

1.
Paina Help-painiketta.
Näyttöön tulee Help-sivu.

2. Asenna varmenne napsauttamalla Download Certificate -linkkiä.

ActiveX-suojausvaroitus

ActiveX-suojausasetusten mukaan alustavan latauksen yhteydessä selaimen työkaluriville saattaa
ilmestyä varoitus. Jatka toimimalla seuraavasti:

Vaiheet

1.
Napsauta varoituspalkkia ja valitse Run Add-on (Suorita laajennus).
Näkyviin ilmestyy suojausvaroitus-ponnahdusikkuna.

2. Jatka iPlan Net -portaaliin valitsemalla Yes (Kyllä).

Aiheeseen liittyvät tiedot

Suojausasetuksiin liittyviä tietoja on Internet Explorer -selaimen kohdassa Tools (Työkalut) >
Internet Options (Internet-asetukset) > Security (Suojaus).

iPLAN NETIN KÄYTTÖ JA TOIMIVUUS
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Verkkoselainta koskevat vaatimukset

Asiakkaan käyttöjär-
jestelmä/selain

Internet Explorer Firefox Chrome Safari

8 9 10 11 Versio
>= 30.x

Versio
>= 35.x

Versio
>= 6.x

Windows XP, 32-bitti-
nen OK Ei so-

velleta

Ei so-
velle-
ta

Ei so-
velleta OK OK Ei sovelleta

Windows XP, 64-bitti-
nen OK Ei so-

velleta

Ei so-
velle-
ta

Ei so-
velleta OK OK Ei sovelleta

Windows 7, 32-bitti-
nen

Ei so-
velleta OK OK OK OK OK Ei sovelleta

Windows 7, 64-bitti-
nen

Ei so-
velleta OK OK OK OK OK Ei sovelleta

Windows 8, 32-bitti-
nen

Ei so-
velleta OK OK OK OK OK Ei sovelleta

Windows 8, 64-bitti-
nen

Ei so-
velleta OK OK OK OK OK Ei sovelleta

Mac OS 10.8 Ei so-
velleta

Ei so-
velleta

Ei so-
velle-
ta

Ei so-
velleta OK OK OK

iOS Ei so-
velleta

Ei so-
velleta

Ei so-
velle-
ta

Ei so-
velleta

Ei sovelle-
ta

Ei sovelle-
ta OK

Palvelinympäristön verkkoportaalin käyttöön voidaan käyttää vain javascriptiä tukevia selaimia.
Käyttöjärjestelmän, selainversion ja palvelinympäristöasetusten mukaan joillakin verkkoselaimilla
ei kuitenkaan voida käyttää palvelinympäristön kaikkia toimintoja.
Palvelinympäristöportaalin verkkosivut voidaan näyttää seuraavilla selaimilla:
• Internet Explorer -versio 8 ja uudemmat versiot
• Mozilla Firefox -versio 30 ja uudemmat versiot
• Google Chrome -versio 35 ja uudemmat versiot
• Safari-versio 6.x ja uudemmat versiot.

Tuettu verkkoselain riippuu palvelinohjelmiston kokoonpanosta. Nykyisen kokoonpanon mukaan
Client Check -sivu on näytettävä riippumatta siitä, tuetaanko selainta.

Aloittaminen
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2.2 iPlan Net -portaali

Näytön asettelu

⑧

② ③

①

⑦⑥⑤④

Kuva 3 

Nro Komponentti Toiminto Katso

① Login-välilehti Kirjaudu sisään tai vaihda käyttäjiä Sivu 20

② Käytettävyyden ilmaisin Ilmaisee käytettävissä olevien istuntojen lukumää-
rän Sivu 23

③ Help-painike Käyttöohjeiden ja muiden hyödyllisten resurssien
käyttöönotto Sivu 28

④ Client Check -välilehti Tarkista, noudatetaanko yhteysvaatimuksia Sivu 21

⑤ Screenshots-välilehti Tarkastele, lataa tai poista näyttökuvia Sivu 27

⑥ Log out -painike Kirjaudu ulos iPlan Net -verkkoistunnosta Sivu 28

⑦ Tietopainike Esittää iPlan Net -ohjelmistoa koskevat perustie-
dot Sivu 28

⑧ Applications-välilehti Avaa sovelluksia, käynnistä istunnon jakaminen,
ota hallintatyökalut käyttöön (soveltuvin osin) Sivu 23
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2.2.1 Login-välilehti

iPlan Net -portaaliin kirjautuminen

①

Kuva 4 

Vaiheet

1. Kirjoita Login-välilehteen käyttäjänimesi ja salasanasi.

2. Valitse tarvittaessa palvelin avattavasta luettelosta.

3. Napsauta LOG IN -painiketta ①.

HUOMAUTUS: jos istuntosi vanhenee, sinun on kirjauduttava uudelleen sisään.
 

Käyttäjien vaihtaminen

Käyttäjiä voidaan vaihtaa Login-välilehdessä kirjaamatta alkuperäistä käyttäjää manuaalisesti
ulos. Toimenpide on sama kuin alustavan sisäänkirjautumisen yhteydessä.

iPlan Net -portaali
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2.2.2 Asiakastarkistusvälilehti

Yleisiä tietoja

Kuva 5 
Client Check -välilehdessä on yleiskatsaus iPlan Net -palvelinyhteyden
muodostamisvaatimuksista. Jos yhteyden muodostamisessa ilmenee vaikeuksia, tarkista tämä
välilehti ongelman ratkaisemiseksi.
Lisätietoja on kohdassa s. 37.

Asiakastarkistuskuvakkeet

Seuraavat kuvakkeet näkyvät Client Check -välilehden Result-sarakkeessa:

Tarkistusvaatimus: Tulos näytetään hetken kuluttua.

Vaatimus OK: Yhteysvaatimus on riittävä.

Vaatimus riittämätön: Tämä voi vaikuttaa käytettävyyteen.

Vaatimus tuntematon: Yhteysvaatimusta ei havaita tai tunnisteta.
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Vaatimus ei ole OK: Yhteysvaatimus ei ole riittävä tai sitä ei tueta.

Yhteyden laatu

Connection Quality -kenttä ilmoittaa palvelimen ja asiakastietokoneen välisen yhteyden
arvioidun laadun.
Toiminta perustuu yhteyden laatuun. Tarkista tämä arvo, jos toiminnassa ilmenee ongelmia.
Tietoja asiakastietokoneesta ja verkon vaatimuksista on kohdassa s. 37.

iPlan Net -portaali
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2.2.3 Sovellukset-välilehti

Yleisiä tietoja

Kuva 6 
Applications-välilehdessä voit:
• Avata sovelluksen.
• Käynnistää Session Sharing -toiminnon (katso s. 32).
• Ottaa käyttöön hallintatyökalut, jos käyttäjäasetuksesi sallivat sen (katso s. 46).

Käytettävissä olevat sovellukset saattavat vaihdella käyttäjälle myönnetyn käytettävyyden
mukaan. Kun sovellus ei ole käytettävissä, vastaava painike on poistettu käytöstä.
Jos sovelluksen käyttöönotossa ilmenee ongelmia, näkyviin ilmestyy varoitusviesti.
HUOMAUTUS: Applications-välilehti on pois käytöstä muodostettaessa yhteyttä iPlan Netiin
muilla kuin Windowsin laitteilla.
 

Sovelluksen avaaminen Windows 7:ssä

Vaiheet

1. Napsauta Applications-välilehdessä haluamaasi sovellusta.
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Vaiheet

2.

Jos käyttämäsi selain on muu kuin Internet Explorer (esim. Mozilla Firefox), näkyviin tulee
Open/Save (Avaa/Tallenna) -valintaikkuna:

Valitse Open with (Avaa ohjelmalla) ja sitten OK. Windows valitsee automaattisesti ohjel-
man, jolla sovellus avataan.
HUOMAUTUS: iPlan Net on suunniteltu käytettäväksi Internet Explorerin kanssa. Lisätie-
toja on kohdassa s. 37.
 

3.

Jos näyttöön tulee Remote Desktop Connection (Etätyöpöytäyhteys) -valintaikkuna, tar-
kista, että ”Remote computer” (Etätietokone) on oikea. Valitse sitten Connect (Yhdistä).

Näyttöön tulee valitsemasi sovellus.
HUOMAUTUS: valintaruudut on valittava, sillä etätietokoneen käyttö on tarpeen esim.
suunnitelmien vientiä varten.
 

4. Remote Desktop Connection Verification (Etätyöpöytäyhteyden tarkistaminen) -valin-
taikkuna avautuu. Varmista, haluatko muodostaa yhteyden, ja valitse sitten OK.

5. Näyttöön tulee valitsemasi sovellus.

Jos et halua tämän valintaikkunan ponnahtavan esiin, katso ActiveX-asetussuositukset (s. 14).
Remote Desktop Connection (Etätyöpöytäyhteys) -valintaikkuna on erilainen Windows XP:ssä
(katso s. 23).

iPlan Net -portaali
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Etätietokoneen tarkistaminen Windows XP:ssä

Vaiheet

1.

Jos näyttöön tulee Remote Desktop Connection (Etätyöpöytäyhteys) -valintaikkuna, tar-
kista, että ”Remote computer” (Etätietokone) on oikea. Valitse sitten Yes (Kyllä).
HUOMAUTUS: valintaruudut on valittava, sillä etätietokoneen käyttö on tarpeen esim.
suunnitelmien vientiä varten.
 

2.

Remote Desktop Connection Security Warning (Etätyöpöytäyhteyden suojausvaroitus)
-valintaikkuna avautuu. Varmista, haluatko muodostaa yhteyden, ja valitse sitten OK.

3. Näyttöön tulee valitsemasi sovellus.

Jos et halua tämän valintaikkunan ponnahtavan esiin, katso ActiveX-asetussuositukset (s. 14).
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Julkaisijaa ei tunnisteta

Vaihe

1.

Jos näyttöön tulee Remote Desktop Connection (Etätyöpöytäyhteys) -valintaikkuna, tar-
kista, että ”Remote computer” (Etätietokone) on oikea. Valitse sitten Connect (Yhdistä).

Näyttöön tulee valitsemasi sovellus.
HUOMAUTUS: valintaruudut on valittava, sillä etätietokoneen käyttö on tarpeen esim.
suunnitelmien vientiä varten.
 

Koko näytön tila

①

Kuva 7 
Sovellukset avataan automaattisesti koko näytön tilassa. Voit siirtää sovelluksen toiseen
monitoriin napsauttamalla Restore Down (Palauta alas) -painiketta ① iPlan Net -yhteyspalkissa,
jotta se näytetään selaimessa.
Kun selain on siirretty toiseen monitoriin, voit palauttaa sovelluksen koko näytön tilaan painamalla
seuraavaa näppäinyhdistelmää: Ctrl + Alt + Break.

iPlan Net -portaali
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2.2.4 Näyttökuvavälilehti

Yleisiä tietoja

Screenshots-välilehdessä kaikki sisäänkirjautumistietojesi perusteella käytettävissä olevat
näyttökuvat näytetään yhdessä kuvatiedostojen perusominaisuuksien kanssa.
HUOMAUTUS: erilaista hoitoon liittyvää sisältöä on saatavilla myös Screenshots-välilehdessä
(esim. .pdf- ja .txt-muotoisena).
 

Näyttökuvavaihtoehdot

Kuva 8 

Vaihtoehdot

Voit tarkastella tiedostoa napsauttamalla:
• tiedostonimeä tai
• näyttökuvan pienoiskuvaa.

HUOMAUTUS: pienoiskuvia ei näytetä, jos kuvatiedostoja ei ole saatavilla.
 

Voit ladata tiedoston napsauttamalla Download (Lataa) -painiketta.
• Jos valitset Save, sinua kehotetaan määrittämään, mihin tiedosto tallennetaan.
• Jos valitset Open, näyttökuva avataan paikallisessa oletusarvoisessa kuvantar-

kasteluohjelmassa.

Voit poistaa tiedoston napsauttamalla Delete-painiketta.
HUOMAUTUS: tiedoston poistoa ei voi kumota.
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2.2.5 Painikkeet ja käytettävyyden ilmaisin

Help-painike

Help-painikkeella voidaan käyttää seuraavia toimintoja:
• iPlan Net -käyttöohje
• Asiaankuuluvat iPlan-käyttöohjeet
• Resurssitiedostot
• Brainlab-asiakastuen yhteystiedot
• Linkit asiakkaan ohjelmistopäivityksiin
• Linkit avoimiin sovelluksiin iPlan Net App -sovelluksen kautta

Tietopainike

Esittää iPlan Net -ohjelmistoa koskevat perustiedot.

Uloskirjautumispainike

Kirjaa ulos iPlan Net -istunnosta.

Käytettävyyden ilmaisin

Väri ja numeroarvo osoittavat käytössä olevien istuntojen määrän.
Tässä esimerkissä yksi kolmesta istunnosta on käytössä.

HUOMAUTUS: jos kaikki istunnot ovat käytössä, käytettävyyden ilmaisin on punainen, ja näkyviin
ilmestyy virheviesti.
 

Palvelinistunnon värikoodien selitykset

Käytössä olevat palvelinis-
tunnot

Väri

0 Vihreä

1 Vaaleanvihreä

2 Keltainen

3 Oranssi

4 Punainen

5 Tummanharmaa

Palvelutila Sininen

iPlan Net -portaali
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2.3 Etäistuntoja koskevat tiedot

Yleisiä tietoja

iPlan Net -palvelimen etäistunto voidaan käynnistää vain iPlan Net -portaalin Applications-
välilehdessä. Näin taataan, että iPlan-ohjelmiston tarvitsemat yhteysasetukset ovat oikeat.
Kun sovellus avataan toisesta asiakkaasta silloin, kun muualla on saman sovelluksen aktiivinen
istunto ja käyttäjä, edellinen istunto katkaistaan, ja se näytetään uudessa asiakkaassa.
Ensimmäisen asiakasohjelman käyttäjälle ilmoitetaan istunnon katkaisemisesta iPlan Net -
portaalissa.
Sisäänkirjautumista koskevia lisätietoja on kohdassa s. 20.

Ennen iPlan-sovelluksen avaamista

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

Suojausvaroitus

Kun istunto avataan, näkyviin saattaa tulla Remote Desktop Connection (Etätyöpöytäyhteys) -
varoitus (katso s. 23).
Selaimesi ActiveX-suojausasetusten mukaan sinua saatetaan kehottaa vahvistamaan paikallisten
kiintolevyjesi yhteys etätietokoneeseen.
HUOMAUTUS: paikallisten kiintolevyjen yhdistäminen etätietokoneeseen ei ole tarpeen, jos et
halua viedä hoitosuunnitelmaa. Tässä tapauksessa voit poistaa vastaavan valintamerkin Remote
Desktop Connection (Etätyöpöytäyhteys) -valintaikkunasta.
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2.4 Edistynyt kolmiulotteinen istunto

Yleisiä tietoja

Jos sinut on valtuutettu avaamaan edistyneitä kolmiulotteisia istuntoja, Advanced 3D Session -
painike näkyy Applications-välilehdessä.

Kolmiulotteisen sovelluksen käynnistäminen

Kuva 9 

Vaiheet

1. Valitse Advanced 3D Session.

2. Napsauta haluamaasi sovellusta Start Application -valintaikkunassa.

3. Valitse Start Application.

HUOMAUTUS: arkkitehtonisten rajoitusten vuoksi hoitosuunnitelman muistitikulla tehtävää vientiä
ei voida suorittaa edistyneen kolmiulotteisen istunnon aikana. Suunnitelmat on vietävä joko
verkkoon tai tuotava uudelleen muistitikulla työasemalle, jolla on käynnissä normaali RDP-istunto.
 

Edistynyt kolmiulotteinen istunto
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2.5 Tiedonsiirto ja -vienti

Tiedonsiirto

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

Tietojen vienti

Käyttäjät voivat määrittää vientisijainnin ja viedä sen jälkeen hoitosuunnitelman iPlanin tai
Brainlab Elementsin avulla tallennusvälineeseen (USB-muistitikku) tai asiakastietokoneen
kiintolevylle.
Kohdeympäristöä (esim. VectorVisionia) varten on määritettävä vähintään yksi vientisijainti.
Kun vientikohteena on asiakastietokone, varmista, että sovelluksen avaamisen yhteydessä
näkyviin ilmestyvän Remote Desktop Connection (Etätyöpöytäyhteys) -ponnahdusikkunan
(katso s. 23) valintaruudut on valittu.
HUOMAUTUS: hoitosuunnitelmia ei voida viedä asiakastietokoneelta HTML5-yhteyden aikana.
Se on mahdollista ainoastaan RDP- tai ActiveX-tilassa. Tarkista aktiivinen tila Client Check -
välilehdessä.
 

Suunnitelman vieminen

Vaiheet

1. Kytke tallennusväline asiakastietokoneeseen ennen iPlanin tai Brainlab Elementsin
avaamista.

2. Valitse suunnitteluohjelmiston iPlan Navigator -kohdassa Save and Export.

3.
Valitse Export-valintaikkunan luettelossa Export Location.
HUOMAUTUS: jos tietokoneesi vientisijainteja ei ole luettelossa, ota yhteyttä järjestel-
mänvalvojaan, jotta hoitosuunnitelman vienti voidaan ottaa käyttöön tietokoneessasi.
 

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

Aiheeseen liittyvät käyttöohjeet

iPlan-sovellusten kliiniset käyttöohjeet on toimitettu erikseen CD-levyllä tai tulostettuina. Jos
tarvitset tietyt kliiniset käyttöohjeet, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.
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2.6 Istunnon jakaminen

Yleisiä tietoja

Session Sharing -toiminnon avulla kaksi iPlan Net -käyttäjää voi jakaa istunnon. Näin
hoitosuunnitelman käsittelyssä voidaan tehdä yhteistyötä. Ohjelmiston kaikki ominaisuudet ovat
molempien käyttäjien käytettävissä.

Ota ennen istunnon jakamista huomioon, että molemmat käyttäjät voivat käyttää
ohjelmiston kaikkia ominaisuuksia.

Istunnon jakamisnäytön asettelu

Kuva 10 

Istunnon jakaminen

Vaiheet

1.
Valitse Applications-välilehdessä Session Sharing.
Näyttöön tulee Session Sharing -valintaikkuna.

2.

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

3.
Hyväksyäkseen istunnon jakamisen istunnon omistajan on valittava Yes (Kyllä).
Istunto avataan. Molemmat käyttäjät voivat käyttää sovellusta samanaikaisesti ja nähdä
kaikki toisen käyttäjän suorittamat vaiheet.

Vierailevalla käyttäjällä on täysipainoinen vuorovaikutteinen pääsy kohdejärjestelmän
ohjelmistoon istunnon ollessa aktiivinen.

Istunnon jakaminen
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Istunnosta poistuminen

Vaihe

Voit poistua jaetusta istunnosta napsauttamalla näytön oikeassa alakulmassa olevaa
Disconnect-painiketta.
Sovellusta ei suljeta, sillä olet poistunut vain jaetusta istunnosta.
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2.7 Suorituskyvyn optimointi

Yleisiä tietoja

Suorituskykyä voidaan parantaa säilyttämällä palvelinresurssit ja optimoimalla rekisteriasetukset.

Palvelinresurssit – paras käytäntö

①

Kuva 11 
Jos suljet sovelluksen napsauttamalla X-painiketta ① iPlan Net -yhteyspalkissa, istunto on
edelleen aktiivinen ja käyttää palvelinresursseja. Samojen sisäänkirjautumistietojen avulla voit
sitten käynnistää saman istunnon myöhemmin uudelleen (esim. toisesta asiakkaasta).
Tämä voi olla kätevää. Jotta palvelinresurssien käyttöä ei estetä, varo kuitenkin käyttämästä X-
painiketta, ellet jatka istuntoa pian. Suositeltu tapa sulkea sovellus on painaa Exit Application -
painiketta tai iPlan- tai Brainlab Elements -valikon Exit-vaihtoehtoa.
Kullekin sovellukselle on asetettu odotuksen aikakatkaisu, jonka jälkeen sovellus suljetaan ja
istunto katkaistaan.

Optimoidut Intranet-asetukset

Voit optimoida intranetin käyttöasetukset asentamalla vastaavan rekisteritiedoston, joka parantaa
suorituskykyä rajoittamalla käytettävissä olevien värien määrää ja käyttämällä hiiren liikkeeseen
sovellettavaa oletusarvoista päivitystiheyttä.

Optimoidut internet-asetukset

Voit optimoida internetin käyttöasetukset asentamalla vastaavan rekisteritiedoston, joka parantaa
toiminnan laatua lisäämällä käytettävissä olevien värien määrää ja säätämällä hiiren liikkeeseen
sovellettavaa päivitystiheyttä.

Intranet- tai internet-rekisteriasetusten käyttöönotto

Vaiheet

1.
Paina Help-painiketta.
Näyttöön tulee Help-sivu.

2. Voit asentaa asianmukaisen rekisteritiedoston napsauttamalla Enable Intranet/Internet
Optimized Settings -linkkiä.

Suorituskyvyn optimointi
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Rekisteriasetuksen suojausvaroitus

Rekisteriasetukset eivät ole suojauksen kannalta ratkaisevan tärkeitä, sillä niiden tehtävänä on
ainoastaan säätää hiiren liikevastetta ja värien saatavuutta.

Kuva 12 

Vaihe

Voit asentaa rekisteritiedoston valitsemalla Run (Suorita).
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2.7.1 Monitorin tarkkuus ja värien määrä

Monitorin oletusarvoinen tarkkuus

Kun käytössä on kaksi tai useampia monitoreita (esim. kannettava tietokone, johon on kytketty
ulkoinen monitori), monitorin tarkkuus määritetään ensisijaisen monitorin mukaan. Vaikka selain
avataan toissijaisessa monitorissa, etäistunnossa käytetään ensisijaisen monitorin tarkkuutta.

Toissijaisen monitorin käyttö eri tarkkuudella

Vaiheet

1.

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

2.
URL-osoitteen syöttämisen jälkeen uudet tarkkuusarvot näytetään Login-välilehdessä.
Sisäänkirjautumisen jälkeen sovelletaan uusia tarkkuusasetuksia.

3. Jotta monitorin tarkkuutta voidaan säätää sisäänkirjautumisen jälkeen, uusien asetusten
soveltamiseksi on kirjauduttava uudelleen sisään.

HUOMAUTUS: jos syötät monitorin todellista tarkkuutta alhaisemman tarkkuuden, sovellus
avataan mustalle taustalle keskitettynä.
 

Vierityspalkkien poisto

Jos sovellus avataan koko näytöllä, jolla on vierityspalkkeja, voit poistaa vierityspalkit syöttämällä
manuaalisesti URL-osoitteeseen alhaisemman monitorin tarkkuuden (kuten yllä on kuvattu).
Jos vierityspalkkeja näkyy uusien tarkkuusarvojen syöttämisen jälkeen, yritä uudelleen
syöttämällä pienemmät arvot. Vaadittavat arvot saattavat vaihdella, sillä lähes kaikki
asiakasmääritykset ovat erilaisia.
HUOMAUTUS: tämä ei koske sovelluksia, joiden tarkkuuden vähimmäisvaatimus on
manuaalisesti määritettyä tarkkuusvaatimusta korkeampi (merkkinä siitä sovelluspainikkeessa
näkyy punainen tähti).
 

Näytön enimmäistarkkuus

Näytön tuettu enimmäistarkkuus on 4 096 x 2 048 pikseliä.

Pystykohdistetut monitorit

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

Alhainen värien määrä

Jos käytössä on monitori, jonka värien määrä on alle 32 bittiä, näkyviin ilmestyy varoitus, jonka
mukaan värien määrä on liian alhainen.
Sovellukset voidaan avata, mutta tämä saattaa vaikuttaa niiden suorituskykyyn.

Suorituskyvyn optimointi
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2.8 Vähimmäisvaatimukset

Asiakastietokoneen vaatimukset

iPlan Net toimii vain asiakastietokoneissa, joiden vähimmäisvaatimukset ovat seuraavat:

Käyttöjärjestelmä Windows XP (Service Pack 2 tai uudempi) tai uudemmat Microsoft-ympä-
ristöt

RDP 6.1 tai uudempi

Internet-yhteys Terminal Services Gateway Support (Päätepalvelun yhdyskäytävätuki)

Verkkoselain Internet Explorer -versio 8.0 tai sitä uudempi

Näyttö

Asiakasnäytön tarkkuus: 1 024 x 768
HUOMAUTUS: vierityspalkit näytetään, jos niitä käytetään näytöllä, jonka
tarkkuus on alhaisempi.
 

Värien määrä: 32 bittiä

Prosessoritaajuus 1 GHz (jotta saadaan aikaan optimaalinen grafiikkasuorituskyky, suositte-
lemme yli 1 GHz:n taajuuksia)

HUOMAUTUS: lisätietoja monitorin tarkkuudesta ja värien määrästä on kohdassa s. 36.
 

iPlan Net on suunniteltu käytettäväksi Internet Explorerin kanssa. Jos käytössä on muita
selaimia kuin Internet Explorer, siitä aiheutuvat ongelmat tai poikkeavuudet ovat käyttäjän
vastuulla.

Verkkoliitäntävaatimukset

Sovellusten käyttö iPlan Net -etäistunnon kautta vaatii hyvää verkkoliitäntää, jotta saadaan
aikaan sovelluksen paras mahdollinen käytettävyys.

Käyttö Vähimmäisarvo Suositusarvo

Lähiverkko (LAN) 10 Mb LAN, alle 20 ms:n viive 100 Mb LAN, alle 20 ms:n viive

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

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

Käyttöjärjestelmän ja päätepalvelun asiakasvaatimukset

Jotta sovelluksia voidaan käyttää iPlan Net -portaalissa, Windows-asiakastyöasemassa on oltava
Microsoft Terminal Service Advanced Client (Microsoft-päätepalvelun erityisasiakas) 6.0.6000
tai sitä uudempi versio.
Tarvitset Windows XP:n, jossa on vähintään SP 2 ja lisäksi asennuspaketti KB952155 (32-
bittiselle käyttöjärjestelmälle) tai KB925876 (64-bittiselle käyttöjärjestelmälle).
Se kuitenkin sisältyy Service Pack 3:lla varustettuun Windows XP:hen, Windows Vistaan ja
Windows 7 -käyttöjärjestelmään.
Jos käytät jotain muuta Windows-versiota, asenna vastaava asiakaspäivitys napsauttamalla Help-
sivulla olevaa linkkiä (katso s. 28).
HUOMAUTUS: viemällä hiiren linkkien kohdalle voit tarkistaa, mitkä Windows-kokoonpanot
vastaavat kutakin linkkiä.
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2.9 Käyttö taulutietokoneilla

Yleisiä tietoja

iPlan Netin avulla voidaan käyttää HTML5-standardiin perustuvaa taulutietokoneyhteyttä.
Taulutietokoneella käytettävän verkkoselaimen on oltava tämän standardin mukainen, jotta yhteys
voidaan muodostaa.
HUOMAUTUS: taulutietokonetta tulee käyttää vain tietojen tarkistamiseen, ei diagnostisiin
tarkoituksiin.
 

Yhteensopivuus

iPlan Net on yhteensopiva seuraavien kanssa:
• HTML5-yhteensopivat selaimet
• iPad iOS 7.0 ja uudemmat versiot

HUOMAUTUS: tämän käyttöohjeen julkaisun jälkeen saataville saattaa tulla muita yhteensopivia
versioita. Ota yhteensopivuuteen liittyvissä kysymyksissä yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.
 

Vakiokosketuslaitteet

Kun iPlan Net -sovellusta käytetään selaimessa, on suositeltavaa:
• käyttää koko näytön näkymää tukevaa selainta
• tutustua valmistajan käyttöohjeeseen.

Käyttö taulutietokoneilla
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2.9.1 Yhteyden muodostaminen

Yleisiä tietoja

Sinun on muodostettava yhteys iPlan Net -palvelimeen taulutietokoneesi selaimella.
HUOMAUTUS: iPlan Net on suunniteltu käytettäväksi Internet Explorerin kanssa. Voidaan
kuitenkin käyttää muita verkkoselaimia kuin Internet Exploreria.
 

Ensimmäisen yhteyden muodostaminen

①

Kuva 13 

Vaiheet

1. Syötä liittyvä URL-osoite (katso s. 13), jotta voit käyttää iPlan Net -palvelinta.

2. Kirjoita Login-välilehteen käyttäjänimesi ja salasanasi.

3. Valitse tarvittaessa palvelin avattavasta luettelosta.

4. Valitse vahvistuspainike (LOG IN ①).

5. Valitse iPlan-sovellus, jota haluat käyttää taulutietokoneella (esim. iPlan 3.0 View).

HUOMAUTUS: yhteys tukee ainoastaan taulutietokoneita, joiden näytön tarkkuus on vähintään
1 024 x 768. Näin ollen pienemmillä laitteilla, kuten älypuhelimilla, käyttöä ei tueta.
 

iPlan Netin lisääminen aloitusnäyttöön

②① ③

Kuva 14 
iPlan Net -sovellusta on suositeltavaa tarkastella koko näytön tilassa.
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Varmista, että iPlan Net avautuu aina koko näytön tilassa, lisäämällä palvelimen URL-osoite
aloitusnäyttöön.

Vaiheet

1. Avaa valintaikkuna valitsemalla ①.

2.
Valitse Add to Home Screen (Lisää aloitusnäyttöön) -kuvake ②.
Add to Home (Lisää aloitusnäyttöön) -valintaikkuna avautuu.

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

iPlan Netin käyttäminen aloitusnäytössä

①

Kuva 15 

Vaihe

Käynnistä iPlan Net valitsemalla luomasi kuvakkeen ① aloitusnäytössä.

Käyttö taulutietokoneilla
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Tarkasteleminen

①
Kuva 16 

iPlan Net -sovellusta tarkasteltaessa on suositeltavaa käyttää selainta, joka tukee koko näytön
näkymää.

Vaihe

Siirry koko näytön näkymästä tavallisen näytön näkymään ja takaisin näytön kuvakkeiden ①
avulla.

HUOMAUTUS: tarkka tarkastelutoiminto riippuu selaimesta, eikä valittu sovellus ehkä aina vastaa
täysin näytön kokoa.
 

HUOMAUTUS: leikkauksen suunnittelun aikana ei saa navigoida edestakaisin.
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Näppäimistön käyttö

Kuva 17 

Vaihe

Aktivoi näppäimistö valitsemalla näyttövalikosta näppäimistökuvake.

Brainlab Elementsin käynnistäminen iPadissa

Vaiheet

1.

Valitse sovelluksen sivulla Brainlab Elements iPad.

HUOMAUTUS: Brainlab Elementsille on kaksi painiketta:
• Brainlab Elements: Elementsin käyttämiseen PC-tietokoneessa ja
• Brainlab Elements iPad: Elementsin käyttämiseen iPadissa.

Jos käytät Brainlab Elementsiä iPadissa, käytä Brainlab Elements iPad -painiketta so-
vellussivulla.
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Vaiheet

2.

Brainlab Elementsin aloitusnäyttö on suurempi kuin iPadin näyttö. Pienennä sovellusnä-
kymää ohjelman käynnistämisen jälkeen nipistämällä, jotta se sopii iPadin näyttöön.

HUOMAUTUS: iPadissa käytettävä Brainlab Elements ei tue usean sormen eleitä. Jos
haluat esimerkiksi zoomata kuvia, käytä zoomauspainiketta ja siirrä sitten sormea ylös tai
alas.
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3 iPLAN NET -HALLINTA
3.1 Palvelimen työpöytä
3.1.1 Ominaisuudet ja käyttö

Yleisiä tietoja

Server Desktop -toiminnon avulla järjestelmänvalvoja voi muodostaa palvelimen työpöytään
etäyhteyden ja käyttää sen kaikkia toimintoja.

Salattu käyttö

iPlan Net tukee HTTPS-tiedonsiirtoa. Sen ansiosta voidaan noudattaa korkeatasoisia
suojausstandardeja, ja myös palomuurin määrittäminen on helpompaa (yleensä tarpeetonta), kun
yhteys muodostetaan internetissä.

Palvelimen työpöydän käyttö

Vaihe

Napsauta Applications-välilehdessä Server Desktop -painiketta.
Etäpalvelimen työpöytä avautuu näytöllä.
HUOMAUTUS: sinun on tarvittaessa valittava tarvittava palvelin luettelosta.
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3.2 Käyttäjähallinta
3.2.1 iPlan Net -käyttäjien hallinta

Computer Management (Tietokoneen hallinta) -valintaikkuna

Voit lisätä tai poistaa käyttäjiä, joilla on valtuudet käyttää eräitä iPlan Net -toimintoja, Computer
Management (Tietokoneen hallinta) -valintaikkunassa.

Kuva 18 

Paikallisen käyttäjän lisääminen

Vaiheet

1. Napsauta Server Desktop (Palvelimen työpöytä) -painiketta.

2.

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

3.
Laajenna vasemmassa paneelissa Local Users and Groups (Paikalliset käyttäjät ja ryh-
mät) -haara ja valitse Users (Käyttäjät).
HUOMAUTUS: jos käytät palvelinta Windows-toimialueella, siirry vaiheeseen 7.
 

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

5. Syötä käyttäjänimi, kuvaus ja salasana.

6. Laajenna vasemmassa paneelissa Users and Groups (Käyttäjät ja ryhmät) -haara ja va-
litse Groups (Ryhmät).

7.

Kaksoisnapsauta oikeassa paneelissa ryhmää, johon haluat lisätä käyttäjän:
• iPlanNetAdministration
• iPlanNetPlanning
• iPlanNetSessionSharing
• RemoteDesktopUsers

HUOMAUTUS: kaikki käyttäjät eivät tarvitse järjestelmänvalvojan oikeuksia. Tavalliset
käyttäjät tarvitsevat vain iPlan-sovellusten käyttöoikeuden ja oikeuden kirjoittaa potilas-
kansioihin.
 

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

9. Vahvista valitsemalla OK.

Käyttäjähallinta
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Toimialueryhmät

Jos iPlan Net on integroitu Windows-toimialueeseen, käyttäjiä hallitaan Active Directoryssa.
Tyypillisessä iPlan Net -integraatioskenaariossa seuraavat toimialueryhmät yhdistetään
paikallisissa iPlan Net -ryhmissä:

Paikallinen ryhmä Vastaava toimialueryhmä

iPlanNetAdministration iPlanNetAdministrationUsers

iPlanNetPlanning iPlanNetPlanningUsers

iPlanNetSessionSharing iPlanNetSessionSharingUsers

RemoteDesktopUsers Kaikki iPlan Net -toimialueryhmät yhdistetään paikalliseen Remo-
teDesktopUsers-ryhmään

Toimialuekäyttäjän valtuuttaminen

Vaiheet

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

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

3. Valitse User Properties (Käyttäjän ominaisuudet) ja sitten Member of (Jäsenyys) -väli-
lehti.

4. Valitse Add... (Lisää...). Valitse sitten iPlan Net -käyttäjäryhmät, joita vastaavat ryhmäoi-
keudet käyttäjälle myönnetään.

5. Vahvista valitsemalla OK.

Käyttäjän poistaminen

Vaiheet

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

2. Valitse käyttäjä ja sitten Remove (Poista).

3. Vahvista valitsemalla OK.
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3.3 Istunnon hallinta
3.3.1 Istunnon hallinnan käyttäminen

Yleisiä tietoja

Session Manager -toiminnon avulla iPlan Net -järjestelmänvalvoja voi päättää istunnon, joka ei
vastaa.

Kuva 19 

Istunnon päättäminen

Vaiheet

1.

Napsauta Applications-välilehdessä Session Manager -painiketta.
Näyttöön tulee Session Manager -valintaikkuna.
HUOMAUTUS: asetusten mukaan näkyviin saattaa tulla Remote
Desktop Connection (Etätyöpöytäyhteys) -varoitussivu. Jatka valit-
semalla Yes (Kyllä).
 

2. Valitse suljettava istunto ja valitse sitten End Session.

3.

Vahvista valinta valitsemalla SessionManager (Istunnonhallinta) -varoitusikkunassa Yes
(Kyllä).

Valittu istunto päättyy ja poistuu muutaman sekunnin kuluessa istuntoluettelosta.
HUOMAUTUS: kaikki muokatut tiedot, joita ei tallennettu istunnon aikana, menetetään.
 

4. Voit sulkea Session Manager -valintaikkunan valitsemalla Close.

Istunnon hallinta
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HUOMAUTUS: End Session -toimintoa tulee käyttää vain poikkeustapauksissa, jos sovellus ei
esimerkiksi vastaa ja se on käynnistettävä uudelleen.
 

Kuormituksen tasapainotus

Kun käytössä on useampia palvelimia, iPlan Net optimoi toiminnan automaattisesti niin sanotun
kuormituksen tasapainottamisen avulla. Palvelinprioriteetti määritetään iPlan Net -asetuksissa.
Kuormituksen tasapainottamisen optimoimiseksi suosittelemme, että kaikissa palvelimissa
käytetään täsmälleen samoja laitteistomäärityksiä.
Järjestelmän tehokkuutta voidaan hienosäätää ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.
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3.4 Kumoamistarkistusten poistaminen käytöstä
3.4.1 Viiveiden välttäminen yhteyden aikana

Yleisiä tietoja

Jos asiakasohjelma ei ole yhteydessä internetiin, iPlan Net -yhteyttä muodostettaessa saattaa
esiintyä viiveitä. Näin käy, koska asiakas yrittää validoida myöntäjä- ja kumoamisluettelon SSL-
varmenteen. Ilman internet-yhteyttä kumoamistarkistus epäonnistuu, ja tapahtuu aikakatkaisu. Se
aiheuttaa noin 15–20 sekunnin viiveen.
Poista tämän viiveen välttämiseksi asiakkaan kumoamistarkistukset käytöstä.

Kumoamistarkistusten poistaminen käytöstä – Windows XP

Kuva 20 

Vaiheet

1. Valitse Internet Explorerin Tools (Työkalut) -valikossa Internet Options (Internet-asetuk-
set).

2. Siirry Advanced (Lisäasetukset) -välilehdessä Security (Suojaus) -asetuksiin.

3. Poista Check for publisher’s certificate revocation (Varmista, että julkaisijan sertifi-
kaattia ei ole kumottu) -valintaruudun valinta.

4. Valitse OK.

Kumoamistarkistusten poistaminen käytöstä – Windows Vista ja Windows 7

Windows 7- ja Windows Vista -käyttöjärjestelmissä on paikallinen ryhmäkäytäntö
kumoamistarkistusten poistamiseksi.

Kumoamistarkistusten poistaminen käytöstä
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Kuva 21 

Vaiheet

1.
Valitse Windowsin Start (Käynnistä) -valikossa Run... (Suorita...) ja kirjoita gpedit.msc.
Näyttöön tulee Group Policy (Ryhmäkäytäntö) -valintaikkuna.

2. Valitse Local Computer Policy (Paikallinen tietokonekäytäntö) -kohdassa Windows Set-
tings (Windows-asetukset) ja sen jälkeen Security Settings (Suojausasetukset).

3.

Valitse Public Key Policies (Julkisten avainten käytännöt) ja avaa sitten Certificate Path
Validation (Varmennepolun vahvistus).
Näyttöön tulee Certificate Path Validation Settings Properties (Varmennepolun vahvis-
tusasetusten ominaisuudet) -valintaikkuna.

4.
Poista Network Retrieval (Verkosta noutaminen) -välilehdessä Automatically update
certificates in the Microsoft Root Certificate Program (Päivitä varmenteet automaatti-
sesti Microsoftin päävarmenneohjelmassa) -valintaruudun valinta (nuoli).

5. Valitse OK.
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3.5 Selaimen määrittäminen
3.5.1 Verkkoselainten määrittäminen

Selaimen salauksen suojausvaroitus Mozilla Firefoxia käytettäessä

Kuva 22 
Joidenkin verkkoselainten suojausvarmenne on ehkä tarkistettava ennen etäpalvelimen käyttöä.
Kun näytetään tämä viesti, kyseessä on suojausongelma. Jos Active Connection Mode -tilana
(katso s. 21) on RDP tai ActiveX, voit jatkaa suorittamalla seuraavat toimenpiteet.

Vaiheet

1. Tarkista, että käytössä on oikea etäpalvelin.

2. Valitse I understand the Risks (Ymmärrän riskit).

3. Valitse Add Exception (Lisää poikkeus).

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

5. Valitse Confirm Security Exception (Vahvista suojausta koskeva poikkeus).

Jos Active Connection Mode -tilana on HTML5, verkonvalvojan on käsiteltävä tämä
suojausvaroitus ja poistettava se.
HUOMAUTUS: lisätietoja saat ottamalla yhteyttä verkonvalvojaan.
 

Selaimen salauksen suojausvaroitus Google Chromea käytettäessä

①

Selaimen määrittäminen
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Saat Google Chromea varten tilapäisen varmenteen ja voit jatkaa turvallisuutta tarkistamatta.
Selaimessa ① esitettävä grafiikka osoittaa kuitenkin, että käyttö on suojaamatonta.
HUOMAUTUS: lisätietoja saat ottamalla yhteyttä verkonvalvojaan.
 

Selainten itse allekirjoitetut varmenteet

Jos saat tätä muistuttavan viestin, se tarkoittaa, että käytät itse allekirjoitettua varmennetta.
Sinun on päivitettävä suojausvarmenteesi.

Kuva 23 
Lue varoitusikkunan tiedot. Alla on lueteltu varoituksen mahdollisia syitä:
• Varmenteen yleinen nimi ei vastaa WWW-palvelimen nimeä. iPlan Net -määritystiedostossa

määritetyn palvelimen nimen on oltava sama kuin varmenteen ”yleinen nimi”. Voit vaihtaa joko
palvelimen nimeä tai yleistä nimeä ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen. Asiakkaan on
voitava selvittää vaihdetut palvelinnimet DNS:n tai isäntätiedoston kautta.

• Certification Authorities (varmenteen myöntäjien) -luettelosta puuttuu linkki. Yhdistä asiakas
internetiin Certification Authorities (varmenteen myöntäjien) päivittämiseksi.
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• Varmenne on vanhentunut, ja se on uusittava. Saat tietoa varmenteen uusimisesta ja
asentamisesta ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.

• Lisätietoja on kohdassa s. 53.
HUOMAUTUS: SSL-varmenteiden pitäisi mieluiten olla virallisen Certification Authorityn
(varmennemyöntäjän) luomia. Itse allekirjoitettuja varmenteita käytettäessä on tärkeää taata, että
yhteyttä muodostava asiakas tuntee Certification Authorityn (varmennemyöntäjän). Lisätietoja
saat ottamalla yhteyttä järjestelmänvalvojaan tai Brainlabiin.
 

Selaimen määrittäminen
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3.6 Kirjanmerkin luominen
3.6.1 Sovelluksen pikavalintojen luominen työpöydälle

Yleisiä tietoja

Luomalla pikavalintoja voit käynnistää sovelluksia suoraan palvelimen työpöydältä sovelluksen
aloitussivun sijaan.

Työpöydän pikavalintojen luominen

① ②

③

④

Kuva 24 

Vaiheet

1.
Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitse New (Uusi).
Laajennettu valintaikkuna avautuu.

2.
Valitse laajennetussa valintaikkunassa Shortcut (Pikavalinta).
Pikavalinnan luomisen valintaikkuna avautuu.

3.
Lisää palvelimen koko sijainti ja valitse Next (Seuraava).
HUOMAUTUS: palveleminen tarkka polku ja sijainti voivat vaihdella vaatimusten mukaan.
Jos olet epävarma, ota yhteys IT-osastoon.
 

4.
Lisää pikavalinnan nimi, kuten iPlan Cranial.
HUOMAUTUS: nimen on vastattava iplannet.xml-sovellusnimeä.
 

5.
Valitse Finish (Valmis).
Pikavalinta luodaan työpöydälle.
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3.7 Vientisijainnit
3.7.1 Vientihakemistojen määrittäminen

Yleisiä tietoja

Vientihakemistot voidaan jakaa verkon kautta siten, että niitä voidaan käyttää muissa työasemissa
tai muissa suunnitteluympäristöissä (kuten VectorVisionissa).
Seuraavissa ohjeissa vientihakemistoa käytetään esimerkkinä. Se sijaitsee iPlan Net -
sovelluksessa. Jos käytetään tiedostopalvelinta tai jos vientihakemisto sijaitsee muualla, mukauta
polkua vastaavasti.
Potilastietojen oletusarvoinen sijainti on F:\PatientsData\.
Vientityypin mukaan kohdehakemisto sijaitsee potilaiden tietohakemistossa (esim. F:
\PatientsData\Navigation).
(esim. F:\PatientsData\Navigation\ VV7Cranial\).
Luo kullekin kohdealustalle yksi vientikansio.

Vientihakemistojen jakaminen

Kuva 25 

Vaiheet

1.
Avaa hakemiston ominaisuudet ja valitse Advanced Sharing (Edistynyt jakaminen).
Jakaminen on mahdollista myös hakemiston korkeammalla tasolla.

2.
Määritä jaetun kansion jakamisluvat.
Määritä kansioon vain luku -oikeudet.
Määritä jaetulle kansiolle täydet oikeudet -käyttöoikeus vain tarvittaessa.

HUOMAUTUS: yleensä jaettua kansiota voidaan käyttää muilta verkoston tietokoneilta UNC-polun
”\\<palvelinnimi>\<jakamisnimi>” avulla.
 

Vientisijainnit
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3.8 iHelp (etäasiakastuki)
3.8.1 iHelp-ominaisuuden käyttö

Yleisiä tietoja

Pyydettäessä iPlan Net -sovellukseen voidaan lisätä ominaisuus, joka mahdollistaa etäyhteyden
muodostamisen Brainlabin asiakastukeen. Voit aktivoida tämän etäyhteyden valitsemalla
Windowsin Start (Käynnistä) -valikossa Start iHelp.
HUOMAUTUS: ennen kuin aktivoit iHelp-ominaisuuden, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen, sillä
ominaisuuden käyttäminen edellyttää, että asiakastuki aktivoi ominaisuuden ensin.
 

Start (Käynnistä) -valikko

①

Kuva 26 
Kun iHelp on aktivoitu, sitä vastaava kuvake näkyy Windowsin Start (Käynnistä) -valikossa ①.
Nyt Brainlabin asiakastuki voi muodostaa etäyhteyden iPlan Net -sovellukseen, esimerkiksi
vianmääritystä varten.
HUOMAUTUS: voit poistaa etäyhteyden käytöstä valitsemalla Windowsin Start (Käynnistä) -
valikossa Stop iHelp .
 

iHelp-ominaisuuden toiminta

iPlan Net -sovellukseen asennettu iHelp-ohjelmisto kutsuu iHelp-palvelinta portissa 443 tai
17002. Molemmat ovat lähteviä yhteyksiä, mutta 17002 on nopeampi. iPlan Net yrittää
muodostaa SSL-tunnelin kunkin kutsun yhteydessä.
• Brainlabin asiakastuki saa yhteyden iPlan Net -sovellukseen muodostamalla ensin yhteyden

iHelp-palvelimeen SSL-tunnelin välityksellä.
• iHelp-palvelin yhdistää nämä kaksi tunnelia, minkä jälkeen Brainlabin asiakastuki voi

muodostaa etäyhteyden iPlan Net -sovellukseen.

iPLAN NET -HALLINTA
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Asennusta koskevat vaatimukset

Palomuuriasetuksiin ei tarvitse tehdä muutoksia (ellet halua, että Brainlabin asiakastuki voi
muodostaa nopeamman yhteyden iPlan Net -sovellukseen).
Jos palomuurisi sallii Internet-yhteyksien muodostamisen verkon sisällä, iHelp voi tarjota sinulle
etätukea. iHelp on käynnistettävä iPlan Net -sovelluksessa. Muuten Brainlabin asiakastuki ei
pääse käyttämään sitä.
Potilastietoja ei siirretä.

Lisätietoja

Ota yhteys osoitteeseen iHelp.support@brainlab.com.

iHelp (etäasiakastuki)
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4 VIANETSINTÄ
4.1 Vianetsintätiedot
4.1.1 Yleiskuvaus

Kohderyhmä

Vianetsintä-osassa esitetyt tiedot on tarkoitettu järjestelmänvalvojille avuksi usein kysyttyihin
kysymyksiin, joita saattaa tulla esiin iPlan Netiä käytettäessä.

Lyhenteet

Tässä osassa käytetään seuraavia lyhenteitä:
• DNS: Domain Name System
• ICMP: Internet Control Message Protocol
• SSL: Secure Sockets Layer
• FQDN: Fully Qualified Domain Name

VIANETSINTÄ
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4.2 iPlan Netin käyttö
4.2.1 Usein kysyttyjen kysymysten käyttö

iPlan Netin käyttö

UKK Ehdotus

Sivu ei lataudu, kun iPlan Ne-
tin URL-osoite on kirjoitettu.

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

Alustavan yhteyden muodosta-
minen iPlan Netiin kestää
kauan (15–20 sekuntia). Virhe-
ilmoitusta tai varoitusta ei näy-
tetä.

SSL-yhteyden aikana tarkistetaan kaikkien päämyöntäjällä va-
rustettujen varmenteiden kumoaminen. 
Jos asiakkaalla ei ole internet-yhteyttä, kumoamistarkistukset
epäonnistuvat aikakatkaisun jälkeen. Tämä viive voidaan vält-
tää poistamalla kumoamistarkistukset käytöstä (katso s. 50).

Näen iPlan Net -portaalia avat-
taessa varoituksen, jonka mu-
kaan varmenne ei kelpaa.

Napsauttamalla Internet Explorerissa lukitusmerkkiä voit tarkis-
taa, miksi varmenne katsottiin kelpaamattomaksi. Alla on lue-
teltu mahdollisia syitä:
• Varmenteen yleinen nimi ei vastaa WWW-palvelimen nimeä.

Muuta selvitettyä nimeä DNS:ssä tai isäntätiedostossa tai
vaihda varmennetta iPlan Net -palvelimessa (ota yhteyttä
Brainlabin asiakastukeen).

• Certification Authorities (varmenteen myöntäjien) -luettelosta
puuttuu linkki. Yhdistä asiakas internetiin, jotta Certification
Authorities (varmenteen myöntäjät) voidaan päivittää.

• Varmenne on vanhentunut, ja se on uusittava. Varmenteet
voidaan uusia ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.

Poista tämä varoitus lataamalla ja asentamalla varmennetie-
dosto (katso s. 17).

iPlan Netiin kirjautuminen

UKK Ehdotus

Näen Login-välilehden, mutta
en pysty kirjautumaan sisään.

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

En näe sisäänkirjautumisen jäl-
keen sovelluspainikkeita.

Tililläsi ei ole iPlan Net -käyttöoikeuksia. Tilisi on lisättävä iP-
lanNetPlanning-ryhmään.
Jos tämä ongelma koskee kaikkia käyttäjiä, User Manage-
ment (Käyttäjien hallinta) ei ole määritetty asianmukaisesti
(katso s. 46).

iPlan Netin käyttö

60 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 iPlan Net Ver. 3.6



UKK Ehdotus

Näen sisäänkirjautumisen jäl-
keen varoituksen, että näytön
tarkkuus ei ole riittävä.

Kaikissa määritetyissä sovelluksissa vaaditaan näytön vähim-
mäistarkkuus (katso s. 37).
Istunto käynnistyy, vaikka tarkkuus on riittämätön. Sovelluksen
sivuilla näkyy kuitenkin vierityspalkkeja. Lääketieteellisten ku-
vantamistietojen näyttö ei muutu tai vääristy.

VIANETSINTÄ
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4.3 iPlan-sovellukset
4.3.1 Sovellusten ominaisuuksia koskevat usein kysytyt kysymykset

Sovellusten avaaminen

UKK Ehdotus

Jotkin sovelluspainikkeet ovat
pois käytöstä.

Sinulla ei joko ole näiden sovellusten edellyttämiä käyttöoi-
keuksia tai kaikki saatavilla olevat istunnot ovat käytössä.

Sovellus ei käynnisty sovellus-
painikkeen napsauttamisen jäl-
keen.

Käyttäjä on lisättävä RemoteDesktopUsers-ryhmään. Se voi-
daan tehdä joko suoraan tai Active Directory -ryhmän kautta.

iPlan Net -portaalissa näkyvä
käytettävissä olevien istuntojen
enimmäismäärä on pienempi
kuin ostettujen käyttöoikeuk-
sien määrä.

Kuormituksen tasapainotusympäristössä jossakin palvelimista
saattaa olla virhe, tai se ei ole käytettävissä verkon kautta.
Tarkista iPlan Net -määritystiedostosta, ovatko kaikki palveli-
met luettelossa ja onko kuormituksen tasapainotus käytössä.

Client Check -välilehdessä nä-
kyy Remote Desktop Connec-
tion (Etätyöpöytäyhteys) -yh-
teyteen liittyvä virhe.

iPlan Net on tarkoitettu käytettäväksi Internet Explorerin kans-
sa. Tämä virhe saattaa esiintyä, jos käytössä on Internet Exp-
lorerin sijasta muu selain.
Tarkista selaimesi ja suojausasetukset seuraavassa kohdassa
kuvatun prosessin mukaan: s. 14.

Sovelluksen toiminta

UKK Ehdotus

Valitun sovelluksen toiminta on
hidasta.

Tarkista iPlan Net -portaalissa, kuinka monta istuntoa on käyn-
nissä. Jos käynnissä on liian monta istuntoa, se saattaa hidas-
taa palvelimen toimintaa. Järjestelmänvalvojat voivat tarvittaes-
sa päättää käyttämättömät ja virheellisesti suljetut istunnot
Session Manager -toiminnolla.

Tarkista Client Check -välilehden Connection Quality -kenttä
ja varmista, että latausnopeus ja vasteaika ovat riittävät.
Jos yhteys on muodostettu paikallisessa verkossa/intranetissä
ja Client Check -tulokset eivät ole riittäviä, ota yhteyttä järjes-
telmänvalvojaan verkkoyhteyden parantamista varten. Jos
Client Check -tulokset ovat riittäviä, voit parantaa sovelluksen
suorituskykyä ottamalla käyttöön intranetin optimoidut asetuk-
set (katso s. 34).
Jos yhteys muodostetaan internetissä, hitaan internet-yhtey-
den aiheuttamia suorituskykyyn liittyviä ongelmia voidaan lievit-
tää ottamalla käyttöön optimoidut internet-asetukset (katso s.
34). Lisäksi monien internet-palveluntarjoajien tarjoaman ”no-
pea polku” -vaihtoehdon tilaaminen saattaa parantaa vasteai-
kaa.

iPlan-sovellukset
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UKK Ehdotus

iPlan Net -istunto on käynnis-
sä, mutta sovellus ei aukea, tai
näkyviin tulee virheilmoitus.

Jos iPlan Net näyttää virheilmoituksen, lue näkyvä viesti tark-
kaan ymmärtääksesi virheen syyn. Alla on lueteltu mahdollisia
virheitä:
• Liian monista avoimista istunnoista johtuva käyttöoikeusvir-

he.
• Polkuja ei ole määritetty asianmukaisesti iPlan Net -määri-

tystiedostossa.
• Käyttäjällä ei ole sovelluskansiossa riittäviä käyttöoikeuksia.
• Kuormituksen tasapainotusympäristössä: On asennettava

identtinen palvelinlaitteisto. Kaikki sovellukset on asennetta-
va samaan asennuspolkuun, ja molempien palvelinten mää-
ritystiedostojen on oltava identtiset.

Sovellus käynnistyy oikein vain
yhdellä palvelimella.

Tarkista, että sovellukset on asennettu kaikille palvelinfarmin
palvelimille tarkalleen samalla tavalla. Sovelluskansiossa kai-
killa palvelimilla on oltava riittävät käyttöoikeudet.
iPlan Net -määritystiedoston on oltava identtinen kaikilla palve-
limilla.

Sovelluspainikkeen napsautta-
misen jälkeen näytetään var-
mennevaroitus.

Lue varoitusikkunan tiedot. Alla on lueteltu varoituksen mah-
dollisia syitä:
• Varmenteen yleinen nimi ei vastaa WWW-palvelimen nimeä.

iPlan Net -määritystiedostossa määritetyn palvelimen nimen
on oltava sama kuin varmenteen ”yleinen nimi”. Voit vaihtaa
joko palvelimen nimeä tai yleistä nimeä ottamalla yhteyttä
Brainlabin asiakastukeen. Asiakkaan on voitava selvittää
vaihdetut palvelinnimet DNS:n tai isäntätiedoston kautta.

• Certification Authorities (varmenteen myöntäjien) -luettelosta
puuttuu linkki. Yhdistä asiakas internetiin Certification Autho-
rities (varmenteen myöntäjien) päivittämiseksi.

• Varmenne on vanhentunut, ja se on uusittava. Varmenne voi-
daan uusia ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.

Istunnon jakaminen ja tiedonsiirto

UKK Ehdotus

Haluan viedä tietoja paikallises-
ta asemasta tai USB-muistiti-
kulta tai tuoda niihin tietoja,
mutta en näe paikallisia ase-
mia.

Varmista, että USB-muistitikku kytketään ennen istunnon käyn-
nistämistä.

Varmista Remote Desktop Connection (Etätyöpöytäyhteys) -
ikkunassa, että paikallisille asemille viennin valintaruutu on va-
littu (s. 23).

En pysty kartoittamaan potilas-
tietoja sisältäviä verkkoasemia
istunnon käynnistämisen jäl-
keen.

Varmista, että käyttäjälle on myönnetty oikeudet verkkoase-
mien lukemista ja niihin kirjoittamista varten.

Yritä käyttää verkkoasemaa Universal Naming Convention
(UNC) -polun kautta (\\<palvelimen_nimi>\<jaettu_resurssi>).

Kirjauskomentosarja, joka yhdistää verkkoaseman asemakirjai-
meen, on joskus liian hidas. Määritä aseman yhdistäminen iP-
lan Net -määritystiedostossa siten, että kirjauskomentosarjan
sijasta ohjelmisto yhdistää aseman aina, kun istunto käynniste-
tään.

VIANETSINTÄ
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UKK Ehdotus

Kohde ei yhdisty automaatti-
sesti istunnon jakamista
käynnistettäessä.

Alla on lueteltu mahdollisia syitä:
• Paikallisen päätepalvelimen määritykset on korvattu toimi-

alueen käytännöillä.
• Kohdeistunnon käyttäjä ei hyväksynyt jakamispyyntöä.
• Kuormituksen tasapainotusympäristössä: Palomuuri on estä-

nyt toisen palvelimen istuntoa koskevan jakamispyynnön.
Kohdeistunto on sen jälkeen katkaistu.

SSL-varmenne eri verkkoselaimia käytettäessä

UKK Ehdotus

Avatessani istunnon Google
Chromessa saan suojausvar-
mennevaroituksen.

Mahdollisia ratkaisuja:
Tarkista selaimen/käyttöjärjestelmän yhteensopivuus (katso s.
18).
Luo paikallisten sisäisten asetusten perusteella itse allekirjoi-
tettu varmenne.

Avatessani istunnon Firefoxissa
saan suojausvarmennevaroi-
tuksen.

Firefox sisältää erillisen varmenneluettelon käyttämäsi käyttö-
järjestelmän ulkopuolella. Sinun on lisättävä toimialue luette-
loon manuaalisesti. Voit tehdä tämän käyttämällä joko iPlanne-
tia (pelkkä nimi) tai täydellistä toimialuenimeä (iPlannet.<toimi-
alue>.com).

iPlan-sovellukset
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SSL-varmenne taulutietokoneita käytettäessä

UKK Ehdotus

Avatessani istunnon Google
Chromessa saan suojausvar-
mennevaroituksen.

Mahdollisia ratkaisuja: Jos iPlan Net -palvelimessa käytetään
itse allekirjoitettua varmennetta, tarkista paikallisesta tietokone-
varmennemyymälästä (Trusted Certification Authorities (Luote-
tut varmenteiden myöntäjät)), että asiakastietokone tuntee
CA:n (Certification Authority (Varmennemyöntäjän)).
Huomautus: Google Chrome näyttää aina varoituksen silloin-
kin, kun käytetään kelvollista itse allekirjoitettua varmennetta,
jos varmenteeseen ei sisälly FQDN (täydellinen toimialuenimi)
-yhteensopivaa palvelimen nimeä.

Safari for Windows

UKK Ehdotus

Selaimen/käyttöjärjestelmän
yhteensopivuutta ei voitu var-
mentaa Safari for Windows -oh-
jelmistossa.

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

HTML5-tulostus

UKK Ehdotus

En voi tulostaa HTML5-yhteyttä
käytettäessä.

Sinun on valittava käytettävissä olevien tulostinten luettelosta
ERICOM AccessNow Printer (ERICOM AccessNow -tulostin).
Jos tämä vaihtoehto ei ole saatavilla, ota yhteyttä Brainlabin
asiakastukeen.
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