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GENERELL INFORMASJON

1.1

Kontaktinformasjon og juridisk informasjon

Kontaktinformasjon

Support
Ta kontakt med Brainlab support hvis ikke du finner den informasjonen du trenger i denne
veiledningen, hvis du har spørsmål eller det oppstår problemer:
Region

Telefon og faks

E-post

USA og Canada

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

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

Afrika, Asia, Australia, Europa

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

Latin-Amerika

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

Japan

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

Frankrike og fransk-talende regioner

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

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

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

Tilbakemelding
Feil kan forekomme, til tross for nøye gjennomgang av denne håndboken.
Ta kontakt på igs.manuals@brainlab.com dersom du har forslag til hvordan vi kan forbedre denne
håndboken.

Produsent
Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany
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1.1.1

Juridisk informasjon

Opphavsrett
Denne veiledningen inneholder opphavsrettslig informasjon som er beskyttet av åndsverkloven.
Ingen del av denne veiledningen kan reproduseres eller oversettes uten uttrykkelig skriftlig
tillatelse fra Brainlab.

Brainlab-varemerker
Følgende er varemerker som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA:
• iPlan®
• Brainlab Elements™

Varemerker som ikke tilhører Brainlab
• Microsoft®, Windows®, ActiveX® og Internet Explorer® er varemerker tilhørende Microsoft
Corporation, registrert i USA og andre land.
• Mozilla Firefox® er et varemerke tilhørende Mozilla Foundation, registrert i USA og andre land.
• iPad® er et varemerke tilhørende Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Anvisninger for avfallshåndtering
Elektrisk og elektronisk utstyr må kun avhendes i samsvar med lovforskrifter. For informasjon om
WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) gå til:
http://www.brainlab.com/weee

Salg i USA
Amerikansk nasjonal lovgivning forbyr at denne programvaren selges eller bestilles av andre enn
leger.

6
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1.2

Symboler

Symboler som brukes i denne veiledningen

Advarsler
Advarsler indikeres av et trekantet varselsymbol. De inneholder viktig
sikkerhetsinformasjon i forbindelse med mulig skade, død eller andre alvorlige
konsekvenser forbundet med feil bruk av utstyret.

Forsiktighetsregler
Forsiktighetsregler indikeres med et rundt forsiktighetssymbol. De inneholder viktig
informasjon om mulige problemer med utstyret. Slike problemer inkluderer funksjonssvikt i
enheten, defekter, skade på enheten eller skade på eiendom.

Merknader
MERK: Merknader vises i kursiv og brukes til å indikere flere nyttige tips.
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1.3

Tiltenkt bruk

Bruk av iPlan Net

Indikasjoner for bruk
iPlan Net definerer de tekniske spesifikasjonene for miljøet/plattformen som muliggjør
nettverkstilkobling til planleggingsprogramvaren iPlan, Brainlab Elements og relatert
programvare. Brukere av iPlan Net skal kunne kjøre iPlan eller Brainlab Elements installert på
en server fra ulike klienter og det på samme tid. Klienten har minimale krav til maskin- og
programvare, som inkluderer støtte til tynne klienter og Windows operativsystemer. Koblingen skal
være mulig ved bruk av en nettleser med minimal installasjonsinnsats.

Kontroll av riktighet
Før pasienten behandles, kontroller riktigheten av alle inndata og utdata i enheten.

8
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1.4

Kompatibilitet med medisinsk programvare

Brainlab medisinsk programvare

Autorisasjon
Bare autoriserte Brainlab-ansatte kan installere programvare på iPlan Net. Ikke installer
eller fjern programvareapplikasjoner.

Kompatibel Brainlab medisinsk programvare
iPlan Net er kompatibel med:
• Digital Lightbox 2.0
• iPlan Cranial 3.0
• iPlan ENT 3.0
• iPlan Stereotaxy 3.0
• iPlan View 3.0
• iPlan Spine 3.0
• iPlan RT 4.5
• iPlan RT Dose 4.1
• iPlan RT Image 4.1
• PatXfer RT 1.5
• Content Manager 2.1
• Patient Browser 4.1
• DICOM Viewer 2.1
MERK: Content Manager, Patient Browser og DICOM Viewer henvises noen ganger til som
"Patient Data Manager" eller "Brainlab Elements". Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen for programvaren Content Manager, Patient Browser og DICOM Viewer.

Ikke-kompatibel Brainlab medisinsk programvare
iPlan Net er ikke kompatibel med PatXfer 5.2.1.

Annen Brainlab-programvare
Andre kompatible programvareversjoner kan bli tilgjengelig etter publiseringen av denne
brukerveiledningen.
Hvis du for tiden kjører andre programvareversjoner enn de som er spesifisert ovenfor, ta kontakt
med Brainlab support for svar vedrørende kompatibilitet.
Bare Brainlab medisinsk programvare spesifisert av Brainlab kan installeres og brukes
med systemet.

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.1 iPlan Net Ver. 3.6

9

Kompatibilitet med medisinsk programvare

1.4.1

Programvare som ikke leveres av Brainlab

Kompatibel programvare som ikke leveres av Brainlab
iPlan Net er kompatibel med:
• Windows XP (Service Pack 2 eller nyere) eller nyere Microsoft plattformer
• Internet Explorer versjon 8.0 eller nyere
Serverkomponenten til iPlan Net er kompatibel med Windows Server 2008. Kontakt Brainlab
support for informasjon om kompatible servicepakker.

Annen programvare som ikke leveres av Brainlab
Generelt er iPlan Net kompatibel med de fleste kommersielle programvarer, så lenge det ikke
påvirker funksjonaliteten til:
• Terminal services (Terminaltjenester)
• Internet information service (IIS, Internett-informasjonstjeneste)
• Access gateway (Tilgangsport)
Hvis du ikke er sikker på programvarens kompatibilitet, kontakt Brainlab support.
Vær klar over at enkelte innstillinger for beskyttelse mot skadelig programvare (f.eks.
virusbeskyttelse) kan redusere systemets ytelse, f.eks. kan hastigheten av prosesser som
innlasting og lagring av pasientdata være redusert hvis skanning utføres i sanntid og hver
filtilgang overvåkes.
Det anbefales kun å gjennomføre kritiske oppdateringer av operativsystemet eller tiltak for
beskyttelse mot skadelig programvare. Driveroppdateringer tillates ikke. Du må ikke laste
ned eller installere oppdateringer under behandlingsplanlegging. Ta kontakt med Brainlab
support for mer informasjon.

10
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1.5

Opplæring og dokumentasjon

Tiltenkt målgruppe
Denne veiledningen er tiltenkt kirurger og kirurgisk personale som bruker iPlan Net.

Slik leser du brukerveiledninger
Denne brukerveiledningen beskriver koblingen til serverbasert programvare for planlegging.
Det er viktig at alle brukere:
• Leser brukerveiledningene nøye før bruk
• Har tilgang til brukerveiledningen til enhver tid

Tilgjengelige Brainlab-brukerveiledninger
Brukerveiledning
Brukerveiledninger for
programvaren

Innhold
• Oversikt over behandlingsplanlegging og bildeledet navigasjon
• Beskrivelse av OR-systemoppsett
• Detaljerte programvareinstruksjoner

Brukerveiledninger for
instrumentet

Detaljerte instruksjoner om håndtering av instrument

Veiledning for rengjøring, desinfisering og
sterilisering

Detaljer om rengjøring, desinfisering og sterilisering av instrumenter

Brukerveiledninger for
system

Omfattende informasjon om systemoppsett

Teknisk brukerveiledning

Detaljert teknisk informasjon om systemet, inkludert spesifikasjoner
og krav til overholdelse

Hurtigreferanseveiledninger
Hurtigreferanseveiledninger er tilgjengelige for de fleste programvareapplikasjoner, og for noen
komplekse instrumenter. De gir et sammendrag av informasjon om bruk av programvaren eller
maskinvaren, og er beregnet som supplement til brukerveiledningene.
MERK: Hurtigreferanseveiledningene erstatter ikke brukerveiledningene.

Brainlab-opplæring
For å sikre trygg og hensiktsmessig bruk, skal alle brukere delta i et opplæringsprogram, holdt av
en representant fra Brainlab, før de bruker programvaren.

Ansvar
Denne programvaren gir utelukkende tilleggassistanse til kirurgen eller brukeren, og
erstatter på ingen måte kirurgens eller brukerens erfaring og/eller ansvar ved bruk.
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2

iPLAN NET BRUK OG
FUNKSJON

2.1

Komme i gang

Tilgangsinformasjon

Figur 1
iPlan Net er en del av Origin Server og gir tilgang til programvare for planlegging via et nettverk
med bruk av Internet Explorer.
URL-adressen kan variere basert på kundens spesifikasjoner, imidlertid er standard-URL:
https://iplannet
iPlan Net tillater andre Brainlab-programmer å koble seg til sykehussystemet PACS. På
denne måten er det kun behov for å legge inn én Brainlab-spesifikk DICOM-node i PACSsystemet. Slik blir den samlede query/retrieve-konfigurasjonen for Brainlab-programmer
forenklet. Kun Brainlab-programmer kan koble seg til denne tjenesten. Hvis du ønsker å
ytterligere begrense tilgangen til sykehussystemet PACS for Brainlab-programmer (f.eks.,
legge inn hvert Brainlab-program som en separat DICOM-node eller begrense tilgang til
visse maskiner), vennligst kontakt Brainlab support.

Klientvariasjoner
Skjermbilder og instruksjoner som presenteres i denne brukerveiledningen, kan variere fra det du
opplever når du bruker iPlan Net.
Utallige variasjoner er mulig, avhengig av din Windows-versjon, Internet Explorer-versjon,
serverkonfigurasjoner, osv.
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2.1.1

Innstillinger for nettleser og sikkerhet

Generell informasjon
For å få tilgang til iPlan Net-nettsiden og starte iPlan-programme må riktige innstillinger for
Internet Explorer og sikkerhet være innstilt.
MERK: Ved å bruke Internet Explorer med RDP ActiveX-komponenten konfigurert, kan brukere
starte programmet eksternt på serveren ved å velge programknappen på programsiden. Det
eksterne programmet vil umiddelbart starte opp, med brukerkontoen som ble brukt til å logge inn
på serveren.
MERK: Andre nettlesere enn Internet Explorer støtter ikke RDP ActiveX-komponenten, derfor vil
RDP- eller HTML5-klienten bli brukt til disse nettleserne. Brukere kan starte programmet eksternt
på serveren ved å velge programknappen på programsiden.
For RDP, vil brukeren måtte oppgi brukernavn og passord for å logge inn på serveren. Dette er en
kjent begrensning med RDP-metoden.

Hvordan kontrollere innstillinger for Internet Explorer
Trinn
1.

Under Tools (Verktøy) i Internet Explorer, velger du Internet Options (Alternativer for Internett).

2.

Velg fanen Security (Sikkerhet).

3.

14

I ikonlisten med websoner, klikk på ikonet Trusted Site (Klarerte områder).
Legg til URL for iPlan Net i listen.

4.

Gå tilbake til ikonet Trusted Sites (Klarerte områder) for å konfigurere ActiveX-innstillingene.

5.

Klikk på knappen Custom level... (Egendefinert nivå...).
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Trinn
Velg følgende alternativer i innstillingslisten:
• Download signed ActiveX controls (Last ned signerte ActiveX-kontroller): Enable (Aktiver) eller Prompt (Etterspør)
• Run ActiveX controls and plug-ins (Kjør ActiveX-kontroller og programtillegg): Enable
(Aktiver)
• Script ActiveX controls marked safe for scripting (Script ActiveX-kontroller som er klarert for skripting): Enable (Aktiver)

6.

Hvordan reaktivere programtillegg
Hvis systemet ditt nylig ble oppdatert med Windows XP Service Pack 3, kan det programtillegget
som er nødvendig for å vise iPlan Net ha blitt deaktivert. Følg prosedyren under for å reaktivere
programtillegget.
MERK: Denne prosedyren er ikke nødvendig (og er utilgjengelig) hvis du bruker Windows Vista
eller Windows 7.

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.1 iPlan Net Ver. 3.6
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Trinn
I menyen Tools (Verktøy) velg Manage Add-ons (Administrere tilleggsprogrammer).
MERK: Om du bruker Internet Explorer 7, må du velge Enable or Disable Add-ons (Aktivere eller deaktivere tilleggsprogrammer).

1.

2.

Velg Currently loaded add-ons (Nåværende innlastede tilleggsprogrammer) i rullegardinmenyen (rød pil) Show (Vis).

3.

Velg Microsoft RDP Client Control eller Microsoft Terminal Service Client Control.
MERK: Utvalget varierer basert på hvilken versjon av Internet Explorer du har.

4.

Klikk på Enable (Aktiver) i feltet Settings (Innstillinger).

5.

Klikk OK for å lagre.
MERK: Du kan bli nødt til å starte nettleseren på nytt.

Hvordan kontrollere sikkerhetsinnstillinger
Test sikkerhetsinnstillingene dine hvis datamaskinen din bruker personlig brannmur-programvare.
Trinn

16

1.

Legg til URL for iPlan Net på listen for klarerte områder (se side 14).

2.

ActiveX-kontroller må ikke blokkeres, uansett type sikkerhetsprogramvare.

3.

Om mulig, gi iPlan Net-nettstedet rett til å laste ned og kjøre ActiveX-kontroller.
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Sertifikatadvarsel
Når du går til URL-adressen for iPlan Net, kan det være at du mottar et sikkerhetssertifikatvarsel.

Figur 2
Trinn
For å fortsette, klikk på Continue to this website (not recommended) (Fortsett til dette nettstedet (ikke anbefalt)).
iPlan Net-portalen åpnes.

Hvordan fjerne sikkerhetssertifikatvarselet
Trinn
Trykk på knappen Help.
Siden Help åpnes.

1.
2.

Klikk på koblingen Download Certificate (Last ned sertifikat) for å installere sertifikatet.

ActiveX sikkerhetsvarsel
Avhengig av ActiveX-sikkerhetsinnstillingene, kan et varsel vises langs verktøylinjen i nettleseren
under den innledende lastingen. For å fortsette:
Trinn
1.

Klikk på varsellinjen og velg Run Add-on (Kjør tilleggsprogram).
Et pop-up-element med sikkerhetsvarsel vises.

2.

Trykk på Yes (Ja) for å gå videre til iPlan Net-portalen.

Relatert informasjon
For informasjon om sikkerhetsinnstillinger, gå til fanen Tools (Verktøy) > Internet Options
(Internettalternativer) > Security (Sikkerhet) i Internet Explorer-nettleseren.

Krav til nettleser
Klient OS/nettleser

Internet Explorer
8
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Firefox
10

11

Chrome

Safari

Versjon >= Versjon >= Versjon >=
30.x
35.x
6.x
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Klient OS/nettleser

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Safari

Windows XP 32 Bit

OK

I/R

I/R

I/R

OK

OK

I/R

Windows XP 64 Bit

OK

I/R

I/R

I/R

OK

OK

I/R

Windows 7 32 Bit

I/R

OK

OK

OK

OK

OK

I/R

Windows 7 64 Bit

I/R

OK

OK

OK

OK

OK

I/R

Windows 8 32 Bit

I/R

OK

OK

OK

OK

OK

I/R

Windows 8 64 Bit

I/R

OK

OK

OK

OK

OK

I/R

Mac OS 10.8

I/R

I/R

I/R

I/R

OK

OK

OK

iOS

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

OK

For å få tilgang til serverplattformens webportal, kan det kun brukes nettlesere som støtter
javascript. Avhengig av operativsystemet, nettleserens versjon og innstillingene for
serverplattform, kan derimot enkelte nettlesere ikke få tilgang til hele funksjonaliteten til
serverplattformen.
Disse nettleserne kan vise nettsidene på serverplattformens portal:
• Internet Explorer versjon 8 eller nyere.
• Mozilla Firefox versjon 30 eller nyere.
• Google Chrome versjon 35 eller nyere.
• Safari versjon 6.x eller nyere.
Nettleseren som støttes avhenger av serverprogramvarens konfigurasjoner. Ifølge gjeldende
konfigurasjon, må siden Client Check (Klientsjekk) vise om nettleseren støttes eller ikke.
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2.2

iPlan Net-portal

Skjermoppsett

②

③

①

④

⑤

⑥

⑦

⑧
Figur 3

Nr.

Komponent

Funksjon

Se

①

Fanen Login

Logg inn eller endre brukere

Side 20

②

Tilgjengelighetsindikator

Indikerer antall tilgjengelige økter

Side 23

③

Knappen Help

Få tilgang til brukerveiledning og andre hjelpfulle
ressurser

Side 28

④

Fanen Client Check

Kontroller om tilkoblingskrav er oppfylt

Side 21

⑤

Fanen Screenshots

Vis, last ned eller slett skjermbilder

Side 27

⑥

Knappen Log out (Avlogging)

Logg av iPlan Net-webøkten

Side 28

⑦

Knappen Info

Åpne grunnleggende programvareinformasjon om
Side 28
iPlan Net

⑧

Fanen Applications
(Programmer)

Åpne programmer, åpne øktdeling, få tilgang til
administrasjonsverktøy (hvis aktuelt)
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2.2.1

Fanen Login

Hvordan logge seg inn på iPlan Net-portalen

①
Figur 4
Trinn
1.

I fanen Login oppgir du brukernavnet og passordet ditt.

2.

Velg en server fra rullegardinlisten om nødvendig.

3.

Klikk på knappen LOG IN ①.

MERK: Hvis økten utløper, må du logge inn på nytt.

Endre brukere
Fra fanen Login er det mulig å endre bruker uten å logge av den første brukeren manuelt.
Fremgangsmåten er den samme som din første innlogging.

20
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2.2.2

Fanen Client Check

Generell informasjon

Figur 5
Fanen Client Check gir en oversikt over de kravene som trengs for å koble til iPlan Net-serveren.
Hvis du har problemer med å koble til, gå gjennom denne fanen for å løse problemet.
Vil du ha mer informasjon, se side 37.

Klientsjekk-ikoner
De følgende ikonene vises i kolonnen Result (Resultat) i fanen Client Check:

Kontrollerer kravet: Resultatet vil snart vises.

Kravet OK: Tilkoblingskravet er tilstrekkelig.

Kravet utilstrekkelig: Brukervennligheten kan påvirkes.

Kravet ukjent: Tilkoblingskravet kan ikke oppdages eller identifiseres.

Kravet ikke OK: Tilkoblingskravet er utilstrekkelig eller ikke støttet.

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.1 iPlan Net Ver. 3.6
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iPlan Net-portal

Connection Quality
I feltet Connection Quality (Tilkoblingskvalitet) rapporteres det om estimert tilkoblingskvalitet
mellom serveren og klientdatamaskinen.
Tilkoblingskvalitet gir grunnlag for ytelse. Sjekk denne verdien hvis du opplever problemer med
ytelsen.
For informasjon om klientdatamaskin og nettverkskrav, se side 37.

22
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2.2.3

Fanen Applications

Generell informasjon

Figur 6
I fanen Applications kan du:
• Åpne et program.
• Starte Session Sharing (se side 32).
• Gå til administrative verktøy hvis brukerinnstillingene dine tillater det (se side 46).
Tilgjengelige programmer kan variere, avhengig av tilgjengeligheten som er gitt til brukeren. Når et
program ikke er tilgjengelig, vil den tilsvarende knappen bli deaktivert.
Hvis det er et problem med tilgang til et program, vises en varselsmelding.
MERK: Fanen Applications er deaktivert når du er tilkoblet iPlan Net med ikke-Windowsenheter.

Hvordan åpne et program i Windows 7
Trinn
1.

Klikk på det ønskede programmet i fanen Applications.

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.1 iPlan Net Ver. 3.6
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Trinn
Hvis du bruker en annen nettleser enn Internet Explorer (f.eks. Mozilla Firefox), vises det
en dialogboks kalt Open/Save (Åpne/Lagre):

2.

Velg Open with (Åpne med) og klikk OK. Windows velger automatisk programmet som
brukes til å åpne programmet.
MERK: iPlan Net er utviklet til bruk med Internet Explorer. Se side 37 for mer informasjon.
Hvis dialogboksen Remote Desktop Connection (Tilkobling til eksternt skrivebord) åpnes, kontroller at "Remote computer" ("Ekstern datamaskin") er korrekt og klikk så på
Connect (Koble til).

3.

Ditt valgte program åpnes.
MERK: Avkrysningsboksene må være markerte, da tilgang til den eksterne datamaskinen
er nødvendig til for eksempel eksport av planer.
4.

En dialogboks for Remote Desktop Connection Verification (Verifisering av tilkobling til
eksternt skrivebord) åpnes. Kontroller at du ønsker å koble til, og klikk på OK.

5.

Ditt valgte program åpnes.

Om du ikke ønsker at denne dialogboksen skal dukke opp, se anbefalinger for ActiveXinnstillinger (side 14).
Dialogboksen for Remote Desktop Connection (Tilkobling til eksternt skrivebord) ser annerledes
ut i Windows XP (se side 23).
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Hvordan kontrollere den eksterne datamaskinen i Windows XP
Trinn

1.

Hvis dialogboksen Remote Desktop Connection (Tilkobling til eksternt skrivebord) åpnes, kontroller at "Remote computer" ("Ekstern datamaskin") er korrekt og klikk så på Yes
(Ja).
MERK: Avkrysningsboksene må være markerte, da tilgang til den eksterne datamaskinen
er nødvendig til for eksempel eksport av planer.

2.

En dialogrute for Remote Desktop Connection Security Warning (Sikkerhetsvarsel for
tilkobling til eksternt skrivebord) åpnes. Kontroller at du ønsker å koble til, og klikk OK.
3.

Ditt valgte program åpnes.

Om du ikke ønsker at denne dialogboksen skal dukke opp, se anbefalinger for ActiveXinnstillinger (side 14).
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Utgiver kan ikke identifiseres
Trinn
Hvis dialogboksen Remote Desktop Connection (Tilkobling til eksternt skrivebord) åpnes, kontroller at "Remote computer" ("Ekstern datamaskin") er korrekt og klikk så på
Connect (Koble til).

1.

Ditt valgte program åpnes.
MERK: Avkrysningsboksene må være markerte, da tilgang til den eksterne datamaskinen
er nødvendig til for eksempel eksport av planer.

Fullskjermmodus

①

Figur 7
Programmer åpnes automatisk i fullskjermmodus. For å flytte applikasjonen til en annen monitor
klikker du på Restore Down (Gjenopprett ned) ① i iPlan Net tilkoblingslinjen for å vise den
innenfor nettleseren.
Etter å ha flyttet nettleseren til den andre skjermen, kan du tilbakestille programmet til
fullskjermmodus ved å trykke tastekombinasjonen: Ctrl + Alt + Break.
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2.2.4

Fanen Screenshots

Generell informasjon
I fanen Screenshots vises alle skjermbilder som er tilgjengelige med din innlogging, sammen
med sine grunnleggende filegenskaper.
MERK: Diverse behandlingsrelatert innhold er også tilgjengelig i fanen Screenshots (for
eksempel i .pdf- og .txt-format).

Skjermbildealternativer

Figur 8
Alternativer
For å vise en fil, klikk på:
• Filens navn eller
• Miniatyrbildet for skjermbildet
MERK: Hvis bildefilene ikke er tilgjengelige, vises det ingen miniatyrbilder.
For å laste ned en fil, klikk på knappen Download (Last ned).
• Om du klikker på Save (Lagre), blir du spurt om hvor du ønsker å lagre filen.
• Om du klikker på Open (Åpne), vil skjermbildet åpnes i ditt lokale standardprogram for bildevisning.
For å slette en fil, klikk på knappen Delete (Slett).
MERK: Sletting av filer kan ikke angres.

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.1 iPlan Net Ver. 3.6

27

iPlan Net-portal

2.2.5

Indikator for knapper og tilgjengelighet

Knappen Help
Knappen Help gir tilgang til:
• iPlan Net-brukerveiledning
• Relevante iPlan-brukerveiledninger
• Ressursfiler
• Brainlab support kontaktinformasjon
• Koblinger til programvareoppdateringer for kunder
• Koblinger for å åpne programmer via iPlan Net App

Knappen Info

Åpner grunnleggende programvareinformasjon om iPlan Net.

Knappen Log out

Logger deg ut av iPlan Net-webøkten.

Tilgjengelighetsindikator

Fargen og tallverdien indikerer antall økter i bruk. I det viste eksempelet er én av tre økter i bruk.

MERK: Hvis alle økter er i bruk, vil tilgjengelighetsindikatoren vises i rødt og en feilmelding vil
dukke opp.

Fargekodeforklaring for serverøkt

28

Serverøkter i bruk

Farge

0

Grønn

1

Lysegrønn

2

Gul

3

Oransje

4

Rød

5

Mørkegrå

Servicemodus

Blå

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.1 iPlan Net Ver. 3.6

iPLAN NET BRUK OG FUNKSJON

2.3

Informasjon om eksterne økter

Generell informasjon
En ekstern økt på iPlan Net-serveren kan kun etableres via fanen Applications i iPlan Netportalen. Dette garanterer de korrekte tilkoblingsinnstillingene som er nødvendig for programvaren
iPlan.
Når du åpner et program fra en annen klient, samtidig som en aktiv økt med det samme
programmet og samme bruker eksisterer andre steder, vil den forrige økten bli frakoblet og vises
på den nye klienten. Brukeren på den første klienten vil bli varslet om frakobling på iPlan Netportalen.
For mer informasjon om pålogging, se side 20.

Før du åpner et iPlan-program
Brukere kan åpne flere programmer samtidig. Derimot er det kun mulig å åpne én økt per
program, per bruker.
Hvis du bruker en enhet uten et tastatur (f.eks. et nettbrett) og det kreves tastaturinndata under
planlegging, må du først aktiverer Windows-skjermtastaturet før du åpner iPlan-programmet.

Sikkerhetsvarsel
Når du åpner en økt, kan det være at varselet Remote Desktop Connection (Tilkobling til
eksternt skrivebord) dukker opp (se side 23).
Avhengig av sikkerhetsinnstillinger for ActiveX i din nettleser, kan du bli bedt om å bekrefte
tilkoblingen av dine lokale diskenheter til den eksterne datamaskinen.
MERK: Det er ikke nødvendig å koble dine lokale harddisker til den eksterne datamaskinen hvis
du ikke ønsker å eksportere en behandlingsplan. I så tilfelle kan du deaktivere det tilsvarende
hakemerket i dialogboksen Remote Desktop Connection (Tilkobling til eksternt skrivebord).
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2.4

Avansert 3D-økt

Generell informasjon
Om du har tillatelse til å åpne avanserte 3D-økter, vil knappen Advanced 3D Session synes i
fanen Applications.

Hvordan starte et 3D-program

Figur 9
Trinn
1.
2.
3.

Klikk på Advanced 3D Session.
Velg ønsket program i dialogboksen Start Application.
Trykk på Start Application.

MERK: Grunnet arkitektoniske begrensninger, er det ikke mulig å utføre en USB-eksport av en
behandlingsplan under en avansert 3D-økt. Planene må eksporteres enten til nettverket eller
importeres på nytt via USB til en arbeidsstasjon som kjører en vanlig RDP-økt.
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2.5

Dataoverføring og -eksport

Dataoverføring
Bruk iPlan eller Brainlab Elements for å importere data fra DICOM-format.
Definer så mange destinasjonsarkiver som nødvendig, og tildel dem forskjellige steder i
pasientens mappe.
MERK: Kun brukere med administrative rettigheter kan endre PatXfer-arkiver. Endringer av
innstillingene til PatXfer av normale brukere vil ikke bli lagret etter avlogging.

Dataeksport
Brukere kan definere plassering for eksport og deretter eksportere behandlingsplanen til et
lagringsmedium (USB flash-enhet) eller til harddisken på klientmaskinen med iPlan eller Brainlab
Elements.
Det må oppgis minst én eksportplassering for målplattformen (f.eks., VectorVision).
Når du eksporterer til en klientdatamaskin, forsikre deg om at avmerkingsboksene i popup-boksen
Remote Desktop Connection (Tilkobling til eksternt skrivebord) (se side 23), som vises ved
åpning av et program, er huket av.
MERK: Det er ikke mulig å eksportere behandlingsplaner til en klientdatamaskin under en HTML5tilkobling. Dette er kun mulig i RDP- eller ActiveX-modus. Kontroller hvilken modus som er aktiv, i
fanen Client Check.

Hvordan eksportere en plan
Trinn
1.

Før du åpner et iPlan- eller Brainlab Elements-program, må du sette inn lagringsmediet
til klientdatamaskinen.

2.

Klikk på Save and Export i iPlan Navigator i programvaren for planlegging.

3.

Velg din Export Location (Eksportplassering) fra listen i dialogboksen Export.
MERK: Om eksportplasseringen til din datamaskin ikke finnes i listen, ta kontakt med serveradministrator for å aktivere din datamaskin for eksport av behandlingsplan.

4.

Når eksport er fullført, må du fjerne lagringsmediumet fra klientdatamaskinen ved bruk av
Windows-funksjonen Safely Remove Hardware (Trygg fjerning av maskinvare).

Relaterte brukerveiledninger
De relevante kliniske brukerveiledningene for de ulike iPlan-applikasjonene har blitt levert
separat på CD-ROM eller i skriftlig form. Ta kontakt med Brainlab support hvis du ønsker
spesifikke kliniske brukerveiledninger.
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2.6

Øktdeling

Generell informasjon
Med Session Sharing kan to iPlan Net-brukere dele en økt og samarbeide på en
behandlingsplan. Begge brukere vil ha full tilgang til alle programvarefunksjoner.
Før du deler en økt, bør du tenke over at begge brukerne vil ha tilgang til alle
programvarens funksjoner.

Skjermoppsett ved øktdeling

Figur 10

Hvordan dele en økt
Trinn
1.

Klikk på Session Sharing i fanen Applications.
Dialogboksen Session Sharing åpnes.
Velg en økt og klikk på Join Session.
Økteieren mottar en forespørsel om eksternkontroll.

2.

3.

For å godkjenne øktdelingen, må økteieren klikke på Yes (Ja).
Økten åpnes. Begge brukere kan bruke programmet samtidig og se alle trinnene som blir
utført av den andre brukeren.

Gjestebrukeren vil ha full interaktiv tilgang til programvaren i målsystemet mens økten er
aktiv.
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Hvordan forlate en økt
Trinn
For å forlate den delte økten klikker du på knappen Disconnect nederst til høyre på
skjermen.
Programmet vil ikke lukke seg, du har kun forlatt den delte økten.
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2.7

Optimalisere ytelse

Generell informasjon
Ytelsen kan forbedres ved å bevare serverressurser og optimalisere registeringsinnstillingene.

Serverressurser - anbefalt fremgangsmåte

①

Figur 11
Hvis du lukker en applikasjon ved å klikke på X ① på iPlan Net-tilkoblingslinjen, vil økten forbli
aktiv og forbruke serverressurser. Ved bruk av samme pålogging kan du få tilgang til den samme
økten senere (for eksempel fra en annen klient).
Dette kan være praktisk, men for å unngå blokkering av serverressurser bør du ikke bruke X med
mindre du umiddelbart vil fortsette økten. Anbefalt metode for å lukke et program er å bruke
knappen Exit Application eller alternativet Exit i iPlan- eller Brainlab Elements-menyen.
Hvert program har et innstilt tidsavbrudd for inaktivitet, som programmet vil lukke seg etter og
økten vil bli frakoblet.

Optimalisere innstillinger for intranett
For å optimalisere innstillingene for bruk av intranett, installer den tilsvarende registerfilen. Dette
vil øke ytelseshastigheten ved å begrense antall farger tilgjengelig og standard
oppdateringsfrekvens for bevegelse av mus.

Optimalisere innstillinger for Internett
For å optimalisere innstillingene for bruk av Internett, installer den tilsvarende registerfilen. Dette
vil øke ytelseskvaliteten ved å øke antall farger tilgjengelig og justere standard
oppdateringsfrekvens for bevegelse av mus.

Hvordan aktivere registreringsinnstillinger for intranett eller Internett
Trinn
1.

2.

34

Trykk på knappen Help.
Siden Help åpnes.
Klikk på koblingen Enable Intranet/Internet Optimized Settings (Aktiver optimaliserte
innstillinger for intranett/Internett) for å installere den aktuelle registerfilen.
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Sikkerhetsvarsel for registreringsinnstilling
Registreringsinnstillinger går ikke utover sikkerheten, da de kun justerer musens
bevegelsesrespons og fargetilgjengelighet.

Figur 12
Trinn
Klikk på Run (Kjør) for å installere registerfil.

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.1 iPlan Net Ver. 3.6

35

Optimalisere ytelse

2.7.1

Monitoroppløsning og fargedybde

Standard monitoroppløsning
Ved bruk av to eller flere monitorer (for eksempel en bærbar PC med en ekstern monitor tilkoblet),
bestemmes skjermoppløsningen av den primære monitoren. Selv om nettleseren åpnes i den
sekundære monitoren, er den eksterne økten etablert av oppløsningen på den primære
monitoren.

Hvordan bruke en sekundær monitor med ulik oppløsning
Trinn

1.

Oppgi monitoroppløsning på slutten av URL-adressen for innlogging, før du logger deg
inn.
For eksempel, for å kunne bruke en monitor som er 1 280 x 1 024 piksler, oppgir du følgende URL:
https://iplannet/login.aspx?ScreenResX=1280&ScreenResY=1024
• ScreenResX= identifiserer skjermbredden.
• ScreenResY= identifiserer skjermhøyden.

2.

Etter å ha oppgitt URL, vil de nye oppløsningsverdiene vises i fanen Login.
Etter innlogging iverksettes de nye innstillingene for oppløsning.

3.

For å justere monitoroppløsning etter innlogging må du logge inn på nytt for å iverksette
de nye innstillingene.

MERK: Om du oppgir en oppløsning som er lavere enn den faktiske monitoroppløsningen, vil
programmet åpnes sentrert på en svart bakgrunn.

Hvordan fjerne rullefelt
Om programmet åpnes i fullskjerm med rullefelt, kan du eliminere rullefeltene ved å manuelt føre
inn en lavere monitoroppløsning i URL-adressen (som beskrevet ovenfor).
Hvis rullefelt fortsatt vises etter å ha oppført ny oppløsningsverdi, forsøk på nytt med en lavere
verdi. De faktiske nødvendige verdiene kan variere, da nesten hver klientkonfigurasjon er
forskjellig.
MERK: Dette gjelder ikke hvis programmet har et minimumskrav for oppløsning som er høyere
enn den som er spesifisert manuelt (indikert med en rød stjerne på programknappen).

Maksimal skjermoppløsning
En maksimal skjermoppløsning på 4 096 x 2 048 piksler støttes.

Vertikalt justerte monitorer
Vertikalt justerte monitorer med en minimumsbredde på 1 024 piksler støttes.

Lav fargedybde
Om du bruker en monitor med en fargedybde lavere enn 32 bit, vil en advarsel vises med
indikasjoner om at fargedybden er for lav.
Det er mulig å åpne programmer, men ytelsen kan dog påvirkes.
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2.8

Minimumskrav

Krav til klientdatamaskiner
iPlan Net kan kun kjøres på klientdatamaskiner med følgende minimumskrav:
Operativsystem

Windows XP (Service Pack 2 eller nyere) eller nyere Microsoft plattformer

RDP

6.1 eller nyere

Internett-tilgang

Terminal Services Gateway Support (Støtte for Terminal Services-gateway)

Nettleser

Internet Explorer versjon 8.0 eller nyere

Visning

Klientskjermens oppløsning: 1 024 x 768
MERK: Rullefelt vil vises om de blir brukt på en skjerm med en lavere
oppløsning.
Fargedybde: 32 bit

Klokkefrekvens

1 GHz (for optimal grafisk ytelse anbefaler vi at du bruker en frekvens
høyere enn 1 GHz)

MERK: For mer informasjon om monitoroppløsning og fargedybde, se side 36.
iPlan Net er utviklet til bruk med Internet Explorer. Problemer eller avvik som oppstår når
det brukes andre nettlesere enn Internet Explorer, står på brukerens eget ansvar.

Krav til nettverkstilkobling
Tilgang til programmer gjennom en ekstern økt i iPlan Net, krever en god nettverkstilkobling for å
oppnå optimal brukervennlighet av programmet.
Tilgang

Minimumsverdi

Anbefalt verdi

Lokalnett (LAN)

10 Mbit LAN, mindre enn 20 ms
ventetid

100 Mbit LAN, mindre enn 20 ms ventetid

Internett

1,5 Mbit (nedstrøms), mindre
enn 100 ms ventetid

4 Mbit (nedstrøms), mindre enn 50 ms
ventetid

Krav til operativsystem og Terminal Service Client
For å få tilgang til programmer via iPlan Net-portalen må klientarbeidsstasjonen med Windows ha
Microsoft Terminal Service Advanced Client versjon 6.0.6000 eller nyere.
Du trenger Windows XP med minst SP 2 og den ekstra installasjonspakken KB952155 for 32 bit
og KB925876 for 64 bit operativsystemer.
Dette er imidlertid inkludert som standard i Windows XP med Service Pack 3, Windows Vista og
Windows 7.
Hvis du bruker en annen Windows-versjon enn disse, må du installere den tilsvarende
klientoppdateringen ved å klikke på koblingen på siden Help (se side 28).
MERK: Hold musen over koblingene for å se hvilke Windows-konfigurasjoner som korresponderer
til hver kobling.
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2.9

Bruk med nettbrettenheter

Generell informasjon
iPlan Net gjør det mulig med nettbrettilkobling basert på HTML5-standarden. Nettleseren som
brukes på nettbrettenheten må oppfylle denne standarden for å være i stand til å opprette en
tilkobling.
MERK: Nettbrettet skal kun være til informasjon og ikke brukes til noen diagnostiske formål.

Kompatibilitet
iPlan Net er kompatibel med:
• HTML5-kompatible nettlesere
• iPad iOS 7.0 og nyere
MERK: Andre kompatible versjoner kan bli tilgjengelig etter publiseringen av denne manualen. For
spørsmål vedrørende kompatibilitet, kontakt Brainlab support.

Standard berøringskontroller
Ved bruk av iPlan Net via nettleseren, anbefales følgende:
• Bruk en nettleser med evne til fullskjermsvisning
• Se brukerveiledningen fra produsenten
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2.9.1

Opprette en tilkobling

Generell informasjon
Du må koble til iPlan Net-serveren ved hjelp av nettleseren på nettbrettet.
MERK: iPlan Net er utviklet til bruk med Internet Explorer. Imidlertid kan andre nettlesere enn
Internet Explorer brukes.

Hvordan opprette en tilkobling for første gang

①
Figur 13
Trinn
1.

Oppgi den aktuelle URL-adressen (se side 13) for å få tilgang til iPlan Net-serveren.

2.

I fanen Login oppgir du brukernavnet og passordet ditt.

3.

Velg en server fra rullegardinlisten om nødvendig.

4.

Velg bekreftelsesknappen, LOG IN ①.

5.

Velg iPlan-programmet som du ønsker å bruke med nettbrettet ditt (f.eks. iPlan 3.0
View).

MERK: Tilkoblingen støtter bare nettbrett-enheter hvor skjermoppløsningen er minst 1 024 x 768.
Bruk med mindre enheter, som f.eks. smarttelefoner, støttes derfor ikke.

Slik legger du til iPlan Net på startskjermen

①

②

③

Figur 14
For optimalisert visning anbefales det å vise iPlan Net i fullskjermmodus.
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Legg til serverens URL på startskjermen for å sikre at iPlan Net åpner i fullskjermmodus hver
gang.
Trinn

1.

2.

3.

Velg ① for å åpne en dialogboks.

Velg ikonet Add to Home Screen (Legg til på Hjem-skjerm) ②.
Dialogboksen Add to Home (Legg i Hjem) åpnes.
Velg Add (Legg til) ③ i dialogboksen.
Det legges til et ikon på startskjermen.

Slik får du tilgang til iPlan Net via startskjermen

①

Figur 15
Trinn
Start iPlan Net ved å velge ikonet du opprettet ① på startskjermen.
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Vise

①
Figur 16
Det anbefales å bruke en fullskjermkompatibel nettleser til å vise iPlan Net.
Trinn
Skift mellom full og standard skjerm ved bruk av ikonene på skjermen ①.
MERK: Nøyaktig visningsfunksjonalitet er nettleseravhengig, og den valgte applikasjonen passer
ikke akkurat nøyaktig til størrelsen på skjermen.
MERK: Navigering tilbake og fremover skal ikke foretas under planlegging av kirurgi.
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Tastaturtilgang

Figur 17
Trinn
Aktiver tastaturet ved å velge tastaturikonet fra overleggsmenyen.

Slik starter du Brainlab Elements på iPad
Trinn
Velg Brainlab Elements iPad på applikasjonssiden.

1.

MERK: Det finnes to knapper for Brainlab Elements:
• Brainlab Elements: for bruk av Elements på en PC-klient, og
• Brainlab Elements iPad: for bruk av Elements på iPad
Ved bruk av Brainlab Elements på en iPad se til at du bruker Brainlab Elements iPadknappen på applikasjonssiden.
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Trinn
Brainlab Elements-startskjermen er større enn iPads fysiske skjerm. Etter start av et element klyp sammen for å zoome ut applikasjonsvisningen til å passe iPad:

2.

MERK: Brainlab Elements som kjører på iPad, støtter ikke flerfingerbevegelser. Hvis du
f.eks. ønsker å zoome bildene, bruk zoomknappen og flytt deretter fingeren opp eller ned.
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3

iPLAN NET
ADMINISTRASJON

3.1

Serverskrivebord

Funksjonalitet og tilgang

Generell informasjon
Med funksjonen Server Desktop (Serverskrivebord) kan en administrator få ekstern tilgang til
serverskrivebordet med full funksjonalitet.

Kryptert tilgang
iPlan Net støtter kommunikasjon over HTTPS. Dette gir mulighet for høye sikkerhetsstandarder
og derfor enklere brannmurkonfigurering (normalt ikke nødvendig) ved tilkobling over Internett.

Hvordan få tilgang til serverskrivebordet
Trinn
Klikk på knappen Server Desktop i fanen Applications.
Det eksterne serverskrivebordet åpnes på skjermen.
MERK: Velg gjeldende server fra listen hvis nødvendig.
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3.2

Brukerbehandling

Administrering av iPlan Net-brukere

Dialogboks for Computer Management (Datamaskinbehandling)
Du kan legge til eller fjerne brukere med tillatelse til å anvende visse iPlan Net-funksjoner
gjennom dialogboksen Computer Management (Datamaskinbehandling).

Figur 18

Hvordan legge til en lokal bruker
Trinn
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1.

Klikk på knappen Server Desktop.

2.

Åpne dialogboksen Computer Management (Datamaskinbehandling):
• Velg Control panel (Kontrollpanel) i startmenyen
• Klikk på Administrative tools (Administrative verktøy)
• Velg Computer Management (Datamaskinbehandling)

3.

I det venstre panelet utvider du grenen Local Users and Groups (Lokale brukere og
grupper) og klikker på Users (Brukere).
MERK: Gå til trinn 7 hvis du bruker en server på et Windows-domene.

4.

I toppmenyen klikker du på Action (Handling) og velger New user (Ny bruker).

5.

Oppgi brukernavn, beskrivelse og passord.

6.

I det venstre panelet utvider du grenen Users and Groups (Brukere og grupper) og klikker på Groups (Grupper).

7.

I det høyre panelet dobbeltklikker du på gruppen hvor du ønsker å legge til en bruker:
• iPlanNetAdministration
• iPlanNetPlanning
• iPlanNetSessionSharing
• RemoteDesktopUsers
MERK: Ikke alle brukere skal ha administrative rettigheter. Normale brukere skal ha tilgang til programmene i iPlan og kun skrivetilgang til pasientmapper.

8.

Klikk på Add (Legg til) og angi alle brukere som skal ha de tilsvarende grupperettighetene.

9.

Klikk på OK for å bekrefte.
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Domenegrupper
Hvis iPlan Net er integrert i et Windows-domene, kan brukere administreres i Active Directory.
I et typisk integreringsscenario for iPlan Net er de følgene domenegruppene tilordnet i de lokale
iPlan Net-gruppene:
Lokal gruppe

Tilsvarende domenegruppe

iPlanNetAdministration

iPlanNetAdministrationUsers

iPlanNetPlanning

iPlanNetPlanningUsers

iPlanNetSessionSharing

iPlanNetSessionSharingUsers

RemoteDesktopUsers

Alle domenegruppene til iPlan Net er tilordnet den lokale RemoteDesktopUsers-gruppen

Hvordan autorisere en domenebruker
Trinn
1.

Åpne Active Directory Users and Computers (Aktive katalogbrukere og datamaskiner)
(f.eks. på domenekontrollen).

2.

Klikk på Users (Brukere) og høyreklikk på brukeren du vil autorisere.

3.

Åpne User Properties (Brukeregenskaper), klikk deretter på fanen Member of (Medlem
av).

4.

Klikk på Add... (Legg til...) og velg de brukergruppene i iPlan Net hvor brukeren skal ha
tilsvarende grupperettigheter.

5.

Klikk på OK for å bekrefte.

Hvordan fjerne en bruker
Trinn
1.

I det høyre panelet i dialogboksen Computer Management (Datamaskinbehandling)
dobbeltklikker du på den relevante gruppen.

2.

Velg bruker og klikk på Remove (Fjern).

3.

Klikk på OK for å bekrefte.
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Session Manager

3.3

Session Manager

Bruke Session Manager

Generell informasjon
Med funksjonen Session Manager kan en iPlan Net-administrator avslutte en økt som ikke
svarer.

Figur 19

Hvordan avslutte en økt
Trinn

1.

2.

Klikk på knappen Session Manager i fanen Applications.
Dialogboksen Session Manager åpnes.
MERK: Avhengig av innstillingene dine kan varselsiden Remote
Desktop Connection (Tilkobling til eksternt skrivebord) vises. Klikk
på Yes (Ja) for å fortsette.
Velg økten du ønsker å lukke, og klikk på End Session.
I varselsdialogboksen for SessionManager klikker du på Yes (Ja) for å bekrefte:

3.

De valgte øktene vil avsluttes og forsvinne fra øktlisten innen få sekunder.
MERK: All endret data som ikke ble lagret under økten vil gå tapt.
4.
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Klikk Close (Lukk) for å lukke dialogboksen Session Manager.
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MERK: Funksjonen End Session burde kun brukes i særskilte tilfeller, f.eks. når programmet ikke
svarer og må startes på nytt.

Belastningsfordeling
Når mer enn en server er i bruk optimaliserer iPlan Net ytelse automatisk, gjennom såkalt
belastningsfordeling. Serverprioritet er definert i innstillingene for iPlan Net.
Vi anbefaler bruk av identisk maskinvarekonfigurasjon for alle servere for å optimalisere
belastningsfordeling.
For å fininnstille systemeffektiviteten, kontakt Brainlab support.
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Deaktivere opphevelseskontroller

3.4

Deaktivere opphevelseskontroller

Unngå forsinkelser under tilkobling

Generell informasjon
Hvis en klient ikke er koblet til Internett kan du oppleve forsinkelser ved tilkobling til iPlan Net.
Dette skjer fordi klienten forsøker å validere SSL (Secure Sockets Layer)-sertifikatet for utgiveren
og opphevelseslisten. Opphevelseskontrollen svikter og får tidsavbrudd uten tilkobling til Internett,
noe som forårsaker en forsinkelse på 15-20 sekunder.
Deaktiver opphevelseskontrollene på klienten for å unngå denne forsinkelsen.

Hvordan deaktivere opphevelseskontroller - Windows XP

Figur 20
Trinn
1.

Under Tools (Verktøy) i Internet Explorer, velger du Internet Options (Alternativer for Internett).

2.

I fanen Advanced (Avansert) bla frem til innstillingene for Security (Sikkerhet).

3.

Deaktiver avmerkingsboksen Check for publisher’s certificate revocation (Kontroller
om utstederens sertifikat er tilbakekalt).

4.

Klikk på OK.

Hvordan deaktivere opphevelseskontroller - Windows Vista og Windows 7
Med Windows 7 og Windows Vista finnes det en lokal grupperetningslinje for deaktivering av
opphevelseskontroller.
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Figur 21
Trinn
1.

På Start-menyen Windows velger du Run... (Kjør...) og skriver inn gpedit.msc.
Dialogboksen Group Policy (Gruppepolicy) åpnes.

2.

Under Local Computer Policy (Retningslinje for lokal data), klikker du på Windows Settings (Innstillinger for Windows), deretter Security Settings (Sikkerhetsinnstillinger).

3.

Klikk på Public Key Policies (Retningslinje for fellesnøkkel), deretter åpner du Certificate Path Validation (Validering av sertifikatbane).
Dialogboksen Certificate Path Validation Settings Properties (Egenskaper for valideringsinnstillinger for sertifikatbane) åpnes.

4.

I fanen Network Retrieval (Nettverkshenting) deaktiverer du avkrysningsboksen (pil) Automatically update certificates in the Microsoft Root Certificate Program (Automatisk
oppdater sertifikater i Microsofts rotsertifikatsprogram).

5.

Klikk på OK.
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Konfigurering av nettleser

3.5

Konfigurering av nettleser

Konfigurere weblesere

Sikkerhetsvarsel for nettleserkryptering ved bruk av Mozilla Firefox

Figur 22
Enkelte weblesere kan behøve verifisering av sikkerhetssertifikatet før de har tilgang til ekstern
server. Når du ser denne meldingen har du et sikkerhetsproblem. Hvis Active Connection Mode
(se side 21) er RDP eller ActiveX, kan du fortsette ved å gjøre det følgende:
Trinn
1.

Verifiser at ekstern server er korrekt.

2.

Velg I understand the Risks (Jeg forstår risikoene).

3.

Velg Add Exception (Legg til unntak).

4.

Merk Permanently store this exception (Lagre dette unntaket permanent).

5.

Velg Confirm Security Exception (Bekreft sikkerhetsunntak).

Hvis Active Connection Mode er HTML5, må dette sikkerhetsvarselet behandles og fjernes av din
nettverksadministrator.
MERK: Kontakt din nettverksadministrator for ytterligere informasjon.

Sikkerhetsvarsel for nettleserkryptering med Google Chrome

①
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For Google Chrome blir du gitt et midlertidig sertifikat og kan fortsette uten å verifisere
sikkerheten, men derimot vil grafikken vist i nettleseren ① indikere at den er usikret.
MERK: Kontakt din nettverksadministrator for ytterligere informasjon.

Selv-signerte sertifikater for nettlesere
Om du mottar en melding som dette betyr det at du bruker et selv-signert sertifikat.
Du må oppdatere sikkerhetssertifikatet ditt.

Figur 23
Les detaljene i varselsdialogboksen. Mulige årsaker til denne advarselen er:
• Fellesnavnet i sertifikatet er ikke det samme som webservernavnet. Det konfigurerte
servernavnet i konfigurasjonsfilen for iPlan Net må være det samme som "fellesnavnet" i
sertifikatet. Kontakt Brainlab support for endring av servernavnet eller fellesnavnet. Klienten må
kunne løse endrede servernavn via DNS eller vertsfil.
• Det mangler en kobling i listen over Certification Authorities (Sertifikatutstedere). Koble klienten
til Internett for å oppdatere Certification Authorities (Sertifikatutstedere).
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• Sertifikatet er utdatert og må fornyes. Kontakt Brainlab support for informasjon vedrørende
fornyelse og installering av sertifikat.
• Se side 53 for mer informasjon.
MERK: SSL-sertifikater skal helst lages av en offisiell sertifikatutsteder. Ved bruk av selv-signerte
sertifikater er det viktig å garantere at sertifikatutstederen er kjent av den tilkoblede klienten.
Kontakt din systemadministrator eller Brainlab for mer informasjon.
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3.6

Lage bokmerke

Opprette programsnarveier på skrivebordet

Generell informasjon
Ved å opprette snarveier kan du hoppe over programstartsiden og starte programmene direkte fra
serverskrivebordet.

Slik oppretter du en snarvei på skrivebordet

①

②
③

④

Figur 24
Trinn
1.

Høyreklikk på skrivebordet og velg New.
En utvidet dialogboks åpnes.

2.

Velg Shortcut i den utvidede dialogboksen.
Dialogboksen Create Shortcut åpnes.

3.

Legg inn den fullstendige serverplasseringen og velg Next.
MERK: Nøyaktig serverbane eller -plassering kan variere avhengig av krav. Hvis du er i
tvil, ta kontakt med IT-avdelingen.

4.

Legg til et navn for snarveien, f.eks. iPlan Cranial.
MERK: Navnet må samsvare med programnavnet som brukes i iplannet.xml.

5.

Velg Finish.
Snarveien opprettes på skrivebordet.
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Eksportplasseringer

3.7

Eksportplasseringer

Definering av eksportkataloger

Generell informasjon
Eksportkataloger kan deles gjennom nettverket slik at de er tilgjengelig fra andre arbeidsstasjoner
eller planleggingsplattformer (f.eks. VectorVision).
Følgende instruksjoner bruker eksportkatalogen som et eksempel. Denne finnes på iPlan Net.
Ved bruk av en filserver eller hvis eksportkatalogen er plassert et annet sted, tilpass banen
deretter.
Standardplasseringen for pasientdata er F:\PatientsData\.
Målkatalogen finnes under pasientens datakatalog, avhengig av eksporttype (f.eks. F:
\PatientsData\Navigation).
(f.eks. F:\PatientsData\Navigation\ VV7Cranial\).
Lag en eksportmappe for hver målplattform.

Hvordan dele eksportkataloger

Figur 25
Trinn
1.

Åpne katalogegenskapene og klikk på Advanced Sharing (Avansert deling).
Deling kan også utføres på det høyere katalognivået.

2.

Still inn delingstillatelsene på den delte mappen.
Tildel mappen skrivesperre.
Tildel full kontrolltillatelse på den delte mappen kun hvis det er nødvendig.

MERK: Generelt er den delte mappen tilgjengelig fra andre datamaskiner på nettverket ved bruk
av UNC-banen, "\\<servernavn>\<navn på delt ressurs>".
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3.8

iHelp (ekstern kundesupport)

Bruke iHelp

Generell informasjon
Hvis forespurt, kan iPlan Net utstyres med ekstern tilgang til Brainlab support. Du kan aktivere
denne eksterne tilgangen ved å klikke på Start iHelp i start-menyen til Windows.
MERK: Kontakt Brainlab support før du aktiverer iHelp da deres aktivering kreves for at du skal
kunne bruke funksjonen.

Start-meny

①

Figur 26
Når iHelp er aktivert, vises tilhørende ikoner i Start-menyen i Windows ①.
Det er nå mulig for Brainlab support å få ekstern tilgang til iPlan Net, f.eks. for å utføre
diagnostikk.
MERK: For å deaktivere ekstern tilgang klikker du på Stop iHelp i Start-menyen i Windows.

Hvordan iHelp virker
iHelp-programmet, som er installert på iPlan Net, pinger til iHelp-serveren på port 443 eller
17002. Begge er utgående forbindelser, der port 17002 er raskest. For hvert ping prøver iPlan
Net å opprette en SSL-tunnel.
• For å få tilgang til din iPlan Net-server, kobler Brainlab support seg først til iHelp-serveren med
en SSL-tunnel.
• iHelp-serveren fusjonerer de to tunnelene, og Brainlab support kan få tilgang til din iPlan Net.

Installasjonskrav
Du trenger ikke foreta noen endringer i brannmurinnstillingene (med mindre du vil gi Brainlab
support raskere forbindelse til din iPlan Net).
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iHelp (ekstern kundesupport)

Forutsatt at brannmuren din allerede tillater at Internett-forbindelser opprettes innenfor nettverket
ditt, vil iHelp kunne levere ekstern assistanse. Du må starte iHelp på din iPlan Net-server, ellers
vil ikke Brainlab support få tilgang.
Ingen pasientdata blir overført.

For mer informasjon
Kontakt iHelp.support@brainlab.com.
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4

FEILSØKING

4.1

Feilsøkingsinformasjon

Oversikt

Tiltenkt målgruppe
Informasjonen lagt frem i seksjonen Feilsøking er rettet mot serveradministratorer for å assistere
med vanlige spørsmål du kan møte på ved bruk av iPlan Net.

Forkortelser
Følgende forkortelser brukes i denne seksjonen:
• DNS: Domain Name System (Domenenavnsystem)
• ICMP: Internet Control Message Protocol (Protokoll for kontrollmeldinger på Internett)
• SSL: Secure Sockets Layer
• FQDN: Fully Qualified Domain Name (Fullstendig domenenavn)
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Få tilgang til iPlan Net

4.2

Få tilgang til iPlan Net

Tilgang til vanlige spørsmål

Tilgang til iPlan Net
Vanlige spørsmål

Forslag

Når jeg har gått inn på iPlan
Net sin URL-adresse lastes ikke siden.

URL-en må løses enten via DNS eller være angitt i den lokale
vertsfilen på datamaskinen. Ping servernavnet og kontroller at
navnet kan gjøres til en IP-adresse.
Det må være nettverkskobling mellom klienten og serveren.
Serveren må svare på et ping av serverens IP-adresse. For
noen nettverk er ICMP deaktivert så et ping ikke kommer gjennom.
En brannmur kan ikke blokkere port 443. Kontroller at du kan
koble til port 443 via telnet.

Den første tilkoblingen til iPlan
Net tar lang tid (15-20 sekunder). Det vises ingen feil eller
advarsel.

I løpet av SSL-koblingen er opphevelsen av alle sertifikater
som inkluderer rotinstanser kontrollert.
Hvis klienten ikke har Internett-tilkobling, feiler opphevelseskontrollene etter tidsavbrudd. For å unngå denne forsinkelsen
må opphevelseskontroller deaktiveres (se side 50).

Når jeg åpner iPlan Net-portalen får jeg en advarsel om at
sertifikatet ikke er gyldig.

Klikk på låssymbolet i Internet Explorer for å se hvorfor sertifikatet er ugyldig. Mulige årsaker er:
• Fellesnavnet til sertifikatet tilsvarer ikke webservernavnet.
Du kan enten endre det løste navnet i DNS eller vertsfilen,
eller endre sertifikatet på serveren til iPlan Net (kontakt
Brainlab support).
• Det mangler en kobling i listen over Certification Authorities
(Sertifikatutstedere). Klienten må kobles til Internett så Certification Authorities (Sertifikatutstedere) kan oppdateres.
• Sertifikatet er utdatert og må fornyes. Ta kontakt med Brainlab support for fornyelse av sertifikat.
Last ned og installer sertifikatfilen for å fjerne denne advarselen (se side 17).

Vanlige spørsmål

Forslag

Jeg ser Login-fanen, men jeg
kan ikke logge på.

Du må angi en gyldig domenebruker eller en gyldig lokal bruker i feltet User name (Brukernavn). Hvis det ikke fungerer å
logge inn med et domenebrukernavn, forsøk å logge på din
Windows-klient. Ingen advarsler om utgått passord må være
synlig.
Hvis du ikke får logget på din lokale datamaskin, ta kontakt
med IT-administratoren for å nullstille din brukerlegitimasjon.

Jeg ser ingen programknapper
etter å ha logget på.

Kontoen din er ikke autorisert for bruk av iPlan Net. Kontoen
din må legges til i gruppen iPlanNetPlanning.
Hvis dette problemet gjelder alle brukere, er ikke User Management konfigurert riktig (se side 46).

Jeg ser en advarsel om at
skjermoppløsningen er utilstrekkelig etter jeg har logget
inn.

Det finnes et minimumskrav for skjermoppløsning for hvert
konfigurerte program (se side 37).
Økten starter selv om oppløsningen er utilstrekkelig, men du vil
se rullefelt på programmets sider. Visningen av medisinsk bildedata er ikke endret eller deformert.

Logge på iPlan Net
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4.3

iPlan-programmer

Vanlige spørsmål om programfunksjoner

Åpne programmer
Vanlige spørsmål

Forslag

Enkelte programknapper er de- Du har enten ikke gyldig lisens for programmene, eller så er alaktivert.
le tilgjengelige økter i bruk.
Programmet starter ikke etter å Brukeren må legges til i gruppen RemoteDesktopUsers. Detha klikket på programknappen. te kan gjøres direkte eller via en Active Directory-gruppe.
Maksimalt antall tilgjengelige
økter vist i iPlan Net-portalen
er lavere enn antall kjøpte lisenser.

I et belastningsfordelingsmiljø kan det være at en av serverne
er nede eller ikke er tilgjengelig via nettverket.
Kontroller konfigurasjonsfilen til iPlan Net for å se om alle serverne er oppgitt og om belastningsfordeling er aktivert.

Fanen Client Check viser en
feil med Remote Desktop
Connection (Tilkobling til eksternt skrivebord).

iPlan Net er tiltenkt bruk med Internet Explorer. Denne feilen
kan vises hvis du bruker en annen nettleser enn Internet Explorer.
Kontroller nettleseren din og sikkerhetsinnstillingene i henhold
til prosedyren på side 14.

Vanlige spørsmål

Forslag

Programytelse

Kontroller hvor mange økter som kjører, i iPlan Net-portalen.
For mange økter kan svekke ytelsen til nettleseren. Hvis det er
nødvendig, kan administratorer bruke Session Manager til å
avslutte ubrukte økter som ble lukket på feil måte.

Ytelsen til valgt program er lav.

I fanen Client Check sjekker du Connection Quality for å
kontrollere at nedlastingsfarten og responstiden er akseptabel.
Hvis koblingen gjøres gjennom lokalt nettverk/intranett og resultatene fra Client Check ikke er akseptable, kontakt IT-administratoren din for forbedring av nettverkskobling. Hvis resultatene fra Client Check er akseptable, kan du forbedre programmets ytelse ved å aktivere innstillingene optimert for intranett
(se side 34).
Hvis koblingen gjøres over Internett, kan ytelsesproblemer på
grunn av treg Internett-tilkobling løses ved å aktivere innstillingene optimert for Internett (se side 34). Å abonnere på et "rask
bane"-alternativ tilbudt av mange Internett-leverandører kan
også forbedre responstiden.

Hvis iPlan Net viser en feilmelding, må du lese meldingen
nøye for å få en forklaring. Mulige feil er:
• En lisensfeil som følge av for mange åpne økter.
• Baner er ikke tilstrekkelig konfigurert i konfigurasjonsfilen til
iPlan Net-økten kjører, men
iPlan Net.
programmet åpnes ikke eller en • Brukeren har ikke tilstrekkelige tilgangsrettigheter i programfeilmelding vises.
mappen.
• I et belastningsfordelingsmiljø: Identisk servermaskinvare må
være installert. Alle installerte programmer må være på samme installasjonsbane og de konfigurerte filene på begge serverne må være identiske.

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.1 iPlan Net Ver. 3.6

61

iPlan-programmer

Vanlige spørsmål

Forslag

Programmet starter kun riktig
på én server.

Kontroller at programmene er likt installert på alle servere i farmen. Programmappen må ha tilstrekkelige tilgangsrettigheter
på alle servere.
Konfigurasjonsfilen til iPlan Net må også være identisk på alle
servere.

Etter å ha klikket på en programknapp vises en sertifikatsadvarsel.

Les detaljene i varselsdialogboksen. Mulige årsaker til denne
advarselen er:
• Fellesnavnet i sertifikatet er ikke det samme som webservernavnet. Det konfigurerte servernavnet i konfigurasjonsfilen
for iPlan Net må være det samme som "fellesnavnet" i sertifikatet. Kontakt Brainlab support for endring av servernavnet
eller fellesnavnet. Klienten må kunne løse endrede servernavn via DNS eller vertsfil.
• Det mangler en kobling i listen over Certification Authorities
(Sertifikatutstedere). Koble klienten til Internett for å oppdatere Certification Authorities (Sertifikatutstedere).
• Sertifikatet er utdatert og må fornyes. Kontakt Brainlab support for sertifikatfornyelse.

Øktdeling og dataoverføring
Vanlige spørsmål

Forslag

Jeg vil eksportere data til eller
importere data fra min lokale
stasjon eller USB-flash-enhet,
men jeg ser ikke de lokale stasjonene.

Sørg for at USB-flash-enheten er koblet til før du begynner den
eksterne økten.
Vær sikker på at du har aktivert alternativet for eksport til lokale
stasjoner i dialogboksen Remote Desktop Connection (Tilkobling til eksternt skrivebord) (side 23).
Kontroller at brukeren har rettigheter til å lese og skrive på
nettverksstasjonen.
Forsøk å få tilgang til nettverksstasjonen gjennom banen Universal Naming Convention (UNC) (\\<servernavn>\<navn på
delt ressurs>).

Jeg får ikke tilordnet nettverksstasjoner med pasientdata etter
å ha begynt en økt.
Enkelte ganger er påloggingsskriptet som tilordner en nettverksstasjonen til en stasjonsbokstav for sakte. Konfigurer stasjonstilordningen i konfigurasjonsfilen til iPlan Net slik at programvaren tilordner stasjonen hver gang en økt startes, i stedet for innloggingsskriptet.

Målet tilkobles ikke automatisk
når jeg starter deling av økt.
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Mulige årsaker er:
• Domeneretningslinjer har overskrevet konfigurasjoner for lokal terminalserver.
• Brukeren av måløkten aksepterte ikke forespørselen om deling.
• I et belastningsfordelingsmiljø: Brannmur har blokkert delingsforespørselen til økten på den andre serveren. Måløkten
blir da frakoblet.
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SSL-sertifisering ved bruk av andre nettlesere
Vanlige spørsmål

Forslag
Mulige løsninger:
Kontroller nettleser-/OS-kompatibilitet (se side 17).
Opprett et selv-signert sertifikat basert på lokale interninnstillinger.

Jeg får en sikkerhetsadvarsel
for sertifikat når jeg åpner en
økt i Google Chrome

Jeg får en sikkerhetsadvarsel
for sertifikater når jeg åpner en
økt i Firefox

Firefox inneholder en separat sertifikatliste utenfor det OS som
du bruker. Du må legge domenet til listen manuelt. Bruk enten:
F.eks. iPlannet (kun navn) eller FQDN (iPlannet.<domene>.com).

SSL-sertifisering ved bruk av nettbrett
Vanlige spørsmål

Forslag

Jeg får en sikkerhetsadvarsel
for sertifikat når jeg åpner en
økt i Google Chrome

Mulige løsninger: Hvis iPlan Net-serveren bruker et selvsignert
sertifikat, må du sørge for at CA (Certification Authority, sertifikatutsteder) er kjent av klientmaskinen ved å sjekke arkivet for
lokale datasertifikater (Trusted Certification Authorities, klarerte
sertifiseringsinstanser).
MERK: Selv ved bruk av et gyldig selv-signert sertifikat vil
Google Chrome alltid vise en advarsel hvis Sertifikatet ikke inkluderer et servernavn som er FQDM (Full Qualified Domain
Name)-kompatibelt.
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Safari for Windows
Vanlige spørsmål

Forslag

Nettleser-/OS-kompatibiliteten
kunne ikke godkjennes i Safari
for Windows.

Denne konfigurasjonen har ikke blitt testet ordentlig.
Bruk Internet Explorer med Windows for best mulig bruk.

Vanlige spørsmål

Forslag

Jeg får ikke skrevet ut når jeg
bruker en HTML5-kobling.

Du må velge ERICOM AccessNow Printer (ERICOM AccessNow-skriver) på listen over tilgjengelige skrivere.
Hvis valget ikke er tilgjengelig, kontakt Brainlab support.

Utskriving i HTML5
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