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1 INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Dane kontaktowe i informacje prawne
1.1.1 Dane kontaktowe

Pomoc techniczna

Jeśli instrukcja nie zawiera wymaganych informacji lub jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania bądź
problemy, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab:

Region Telefon i faks E-mail

Stany Zjednoczone i Kanada
Tel.: (800) 597-5911
Faks: (708) 409-1619

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

Afryka, Azja, Australia i Europa
Tel.: +49 89 991568-44
Faks: +49 89 991568-811

iplan.net@brainlab.com lub
support@brainlab.comAmeryka Łacińska

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

Japonia
Tel.: +81-3-3769-6900
Faks: +81-3-3769-6901

Francja i obszary francuskojęzyczne Tel.: +33-800-67-60-30 iplan.net@brainlab.com lub
support_fr@brainlab.com

Informacje zwrotne

Mimo dokładnego sprawdzenia niniejsza instrukcja może zawierać błędy.
W przypadku jakichkolwiek sugestii dotyczących sposobu ulepszenia niniejszego podręcznika
należy kontaktować się pod adresem e-mail igs.manuals@brainlab.com .

Producent

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

INFORMACJE OGÓLNE
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1.1.2 Informacje prawne

Prawa autorskie

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje chronione przez prawa autorskie. Powielanie i
tłumaczenie jakiegokolwiek fragmentu niniejszego podręcznika bez pisemnego zezwolenia firmy
Brainlab jest zabronione.

Znaki towarowe firmy Brainlab

Poniżej podano znaki towarowe firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub USA:
• iPlan®

• Brainlab Elements™

Znaki towarowe innych firm

• Microsoft®, Windows®, ActiveX® oraz Internet Explorer® są zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.

• Mozilla Firefox® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Mozilla Foundation w Stanach
Zjednoczonych oraz innych krajach.

• iPad ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych
oraz innych krajach.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinna się odbywać wyłącznie zgodnie z
przepisami ustawowymi. Informacje na temat dyrektywy WEEE Unii Europejskiej (dotyczącej
utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego) zamieszczono na stronie internetowej:
http://www.brainlab.com/weee

Sprzedaż na terenie Stanów Zjednoczonych

Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego oprogramowania wyłącznie
dla lekarzy lub na ich zamówienie.

Dane kontaktowe i informacje prawne
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1.2 Symbole
1.2.1 Symbole używane w niniejszej instrukcji

Ostrzeżenia

Ostrzeżenia są oznaczane trójkątnym symbolem ostrzegawczym. Zawierają one kluczowe
informacje na temat bezpieczeństwa, dotyczące możliwości wystąpienia obrażeń ciała,
zgonu lub innych poważnych skutków z powodu nieprawidłowego używania urządzenia.

Przestrogi

Przestrogi są oznaczane okrągłym symbolem ostrzegawczym. Zawierają one informacje
kluczowe dla bezpieczeństwa, dotyczące ewentualnych problemów z wyrobem. Problemy,
które mogą się pojawić to nieprawidłowa praca urządzenia, jego awaria, uszkodzenie
urządzenia lub mienia.

Uwagi

UWAGA: Uwagi są przedstawione kursywą; mają na celu wskazanie dodatkowych podpowiedzi.
 

INFORMACJE OGÓLNE
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1.3 Przeznaczenie
1.3.1 Zastosowanie iPlan Net

Zalecenia dotyczące stosowania

iPlan Net określa specyfikacje technologiczne dla środowiska/platformy, która zapewnia łączność
sieciową oprogramowaniu do planowania iPlan, Brainlab Elements i powiązanemu
oprogramowaniu. Użytkownicy korzystający z iPlan Net będą mogli uruchomić oprogramowanie
iPlan lub Brainlab Elements zainstalowane na serwerze z różnych komputerów klienckich i
jednocześnie. Komputer kliencki ma minimalne wymagania sprzętowe i programowe, które
obejmują wsparcie dla cienkich klientów i systemów operacyjnych Windows. Połączenie będzie
możliwe za pomocą przeglądarki internetowej, dzięki czemu minimalizowany jest wysiłek
związany z instalacją.

Weryfikacja wiarygodności

Przed leczeniem pacjenta należy dokonać sprawdzenia wiarygodności wszystkich
wejściowych i wyjściowych informacji z urządzenia.

Przeznaczenie
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1.4 Kompatybilność z oprogramowaniem
medycznym

1.4.1 Oprogramowanie medyczne Brainlab

Autoryzacja

Oprogramowanie w systemie iPlan Net mogą instalować wyłącznie autoryzowani
pracownicy firmy Brainlab. Nie należy instalować lub usuwać jakichkolwiek aplikacji
oprogramowania.

Zgodne produkty oprogramowania medycznego Brainlab

iPlan Net jest kompatybilny z:
• 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

UWAGA: Content Manager, Patient Browser oraz DICOM Viewer są czasem nazywane
„Patient Data Manager” lub „Brainlab Elements”. Więcej informacji podano w Instrukcji obsługi
oprogramowania Content Manager, Patient Browser oraz DICOM Viewer.
 

Niekompatybilne oprogramowanie medyczne Brainlab

iPlan Net jest niekompatybilny z PatXfer 5.2.1.

Inne oprogramowanie firmy Brainlab

Po wydaniu niniejszego podręcznika może okazać się, że dostępne są inne, zgodne wersje
oprogramowania.
W przypadku korzystania z wersji oprogramowania innych niż podane powyżej należy się zwrócić
do pomocy technicznej firmy Brainlab w celu uzyskania wyjaśnienia dotyczącego kompatybilności.

Z niniejszym systemem może być stosowane wyłącznie oprogramowanie medyczne firmy
Brainlab określone przez firmę Brainlab.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.4.2 Oprogramowanie innych firm

Kompatybilne oprogramowanie innych firm

iPlan Net jest kompatybilny z:
• Windows XP (Service Pack 2 lub wyższy) lub nowsze platformy Microsoft
• Internet Explorer wersja 8.0 lub późniejsza

Komponent serwerowy iPlan Net jest kompatybilny z systemem Windows Server 2008. W celu
uzyskania informacji dotyczących kompatybilnych pakietów serwisowych należy skontaktować się
z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Pozostałe oprogramowanie innych firm

Ogólnie iPlan Net jest kompatybilny z większością komercyjnego oprogramowania, dopóki nie
zakłóca ono funkcjonowania następujących elementów:
• Terminal services (usługi terminalowe)
• Internet information service (IIS) (internetowe usługi informacyjne)
• Access gateway (bramka dostępu)

W razie wątpliwości dotyczących kompatybilności z danym oprogramowaniem proszę
kontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.
Należy pamiętać, że niektóre ustawienia oprogramowania zabezpieczającego przed złośliwym
oprogramowaniem (np. skaner antywirusowy) mogą negatywnie wpływać na pracę systemu, np.
jeśli wykonywane są skany w czasie rzeczywistym i każdy dostęp do pliku jest monitorowany,
wówczas ładowanie i zapisywanie danych pacjenta może być spowolnione.

Zalecane są jedynie krytyczne aktualizacje systemu operacyjnego lub zabezpieczenia
przed złośliwym oprogramowaniem. Aktualizacje sterowników są niedozwolone. Nie wolno
pobierać ani instalować aktualizacji podczas planowania leczenia. Aby uzyskać dalsze
informacje, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Kompatybilność z oprogramowaniem medycznym

10 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.1 iPlan Net Wer. 3.6



1.5 Szkolenie i dokumentacja

Docelowi odbiorcy

Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla chirurgów i personelu korzystających z iPlan
Net.

Czytanie instrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi opisuje połączenie z oprogramowaniem do planowania wykonywanym
na serwerze.
Ważne jest, aby wszyscy użytkownicy:
• przeczytali dokładnie instrukcję obsługi przed użyciem oprogramowania;
• zawsze mieli dostęp do instrukcji użytkownika.

Dostępne instrukcje obsługi firmy Brainlab

Instrukcja obsługi Spis treści

Instrukcje obsługi opro-
gramowania

• Przegląd planowania leczenia oraz nawigacji sterowanej obrazem
• Opis konfiguracji systemu w sali operacyjnej
• Szczegółowe instrukcje dotyczące oprogramowania

Instrukcje obsługi instru-
mentu Szczegółowe instrukcje dotyczące obsługi instrumentu

Przewodnik czyszcze-
nia, dezynfekcji i steryli-
zacji

Szczegółowe informacje dotyczące czyszczenia, dezynfekcji i steryli-
zacji narzędzi

Instrukcje obsługi syste-
mu Kompleksowe informacje o konfiguracji systemu

Techniczna instrukcja
obsługi

Szczegółowe informacje techniczne na temat systemu, w tym specyfi-
kacji i zgodności z przepisami

Skrócone przewodniki

Skrócone przewodniki są dostępne dla większości aplikacji oprogramowania oraz niektórych
złożonych narzędzi. Zawierają one zwięzłe informacje na temat korzystania z oprogramowania lub
sprzętu i stanowią dodatek do instrukcji obsługi.
UWAGA: Korzystanie ze Skróconych przewodników nie może zastąpić przeczytania instrukcji
obsługi.
 

Szkolenie Brainlab

Aby zapewnić bezpieczeństwo i właściwe użytkowanie, przed użyciem oprogramowania wszyscy
użytkownicy powinni wziąć udział w programie szkoleniowym prowadzonym przez przedstawiciela
firmy Brainlab.

Odpowiedzialność

To oprogramowanie zapewnia jedynie dodatkową pomoc dla chirurga lub użytkownika;
stosowanie oprogramowania w żaden sposób nie zastępuje doświadczenia i/lub
odpowiedzialności chirurga lub użytkownika.

INFORMACJE OGÓLNE
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2 UŻYWANIE I FUNKCJE
iPLAN NET

2.1 Rozpoczynanie pracy

Informacje dotyczące dostępu

Rysunek 1 
iPlan Net jest częścią serwera Origin Server i umożliwia dostęp do oprogramowania do
planowania poprzez sieć, za pomocą przeglądarki Internet Explorer.
Adres URL umożliwiający dostęp do oprogramowania może być różny w zależności od
specyfikacji klienta, jednak standardowy adres URL to:
https://iplannet

iPlan Net umożliwia innym aplikacjom Brainlab łączenie się ze szpitalnym systemem PACS.
W ten sposób do systemu PACS musi być wprowadzony tylko jeden węzeł typu DICOM
specyficzny dla oprogramowania Brainlab i ogólna konfiguracja zapytanie / odpowiedź dla
aplikacji Brainlab jest uproszczona. Z tą usługą mogą łączyć się tylko aplikacje firmy
Brainlab. Jeśli zachodzi konieczność dalszego ograniczenia dostępu aplikacji Brainlab do
szpitalnego systemu PACS (np. wpisanie każdej aplikacji Brainlab jako oddzielnego węzła
typu DICOM lub ograniczenie dostępu do pewnych urządzeń), proszę skontaktować się z
pomocą techniczną firmy Brainlab.

Różnice pomiędzy komputerami klienckimi

Zrzuty ekranu i instrukcje przedstawione w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od tego, co dany
użytkownik widzi podczas stosowania iPlan Net.
Możliwe są niezliczone wariacje w zależności od wersji systemu Windows, wersji przeglądarki
Internet Explorer, konfiguracji serwera itp.

UŻYWANIE I FUNKCJE iPLAN NET
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2.1.1 Ustawienia przeglądarki i zabezpieczeń

Informacje ogólne

Aby uzyskać dostęp do strony iPlan Net i uruchomić aplikacje iPlan, należy wprowadzić właściwe
ustawienia przeglądarki Internet Explorer i zabezpieczeń.
UWAGA: Gdy używana jest przeglądarka Internet Explorer ze skonfigurowanym komponentem
RDP ActiveX, użytkownicy mogą uruchomić aplikację zdalnie na serwerze, wybierając przycisk
aplikacji na stronie aplikacji. Aplikacja zdalna będzie uruchomiona natychmiast z wykorzystaniem
konta użytkownika, które zostało użyte do zalogowania na serwerze.
 

UWAGA: Przeglądarki inne niż Internet Explorer nie obsługują komponentu RDP ActiveX, więc w
tych przeglądarkach wykorzystywany będzie RDP lub klient HTML5. Użytkownicy mogą
uruchomić aplikację zdalnie na serwerze, wybierając przycisk aplikacji na stronie aplikacji.
 

W przypadku RDP konieczne będzie wpisanie nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się na
serwerze. Jest to znane ograniczenie związane ze stosowaniem metody RDP.

Sposób weryfikacji ustawień przeglądarki Internet Explorer

Przebieg procedury

1. W menu Tools (Narzędzia) przeglądarki Internet Explorer wybrać Internet Options (Op-
cje internetowe).

2. Wybrać zakładkę Security (Zabezpieczenia).

3.
Na liście ikon stref sieci web kliknąć ikonę Trusted Sites (Zaufane witryny).
Dodać do listy adres URL iPlan Net.

4. Wrócić do ikony Trusted Sites (Zaufane witryny), aby skonfigurować ustawienia ActiveX.

5. Kliknąć przycisk Custom level... (Poziom niestandardowy...).

Rozpoczynanie pracy
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Przebieg procedury

6.

Z listy ustawień wybrać następujące opcje:
• Download signed ActiveX controls (Pobieranie podpisanych formantów ActiveX): Enab-

le (Włącz) lub Prompt (Monituj)
• Run ActiveX controls and plug-ins (Uruchamianie formantów ActiveX i dodatków plug-

in): Enable (Włącz)
• Script ActiveX controls marked safe for scripting (Wykonywanie skryptów formantów

ActiveX zaznaczonych jako bezpieczne): Enable (Włącz)

Sposób ponownego włączania dodatków plug-in

Jeśli system został niedawno zaktualizowany dodatkiem Windows XP Service Pack 3, dodatki
plug-in niezbędne do wyświetlania iPlan Net mogły zostać wyłączone. Poniższa procedura
pozwoli na ponowne włączenie dodatków plug-in.
UWAGA: Ta procedura nie jest konieczna (i jest niedostępna), jeśli używany jest system Windows
Vista lub Windows 7.
 

UŻYWANIE I FUNKCJE iPLAN NET
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Przebieg procedury

1.

W menu Tools (Narzędzia) wybrać Manage Add-ons (Zarządzanie dodatkami).
UWAGA: Jeśli wykorzystywaną przeglądarką jest Internet Explorer 7, należy wybrać
Enable or Disable Add-ons (Włącz lub wyłącz dodatki).
 

2. W rozwijanym menu Show (Pokaż) (czerwona strzałka) wybrać Currently loaded add-
ons (Załadowane dodatki).

3.

Wybrać Microsoft RDP Client Control (formant klienta RDP firmy Microsoft) lub Micro-
soft Terminal Service Client Control (formant klienta usług terminalowych firmy Micro-
soft).
UWAGA: Wybór jest różny w zależności od używanej wersji przeglądarki Internet Explo-
rer.
 

4. Kliknąć Enable (Włącz) w polu Settings (Ustawienia).

5.
Kliknąć OK, aby zapisać zmiany.
UWAGA: Konieczne może być ponowne uruchomienie przeglądarki.
 

Sposób weryfikacji ustawień zabezpieczeń

Jeśli komputer wykorzystuje osobiste oprogramowanie typu zapora ogniowa, należy sprawdzić
ustawienia zabezpieczeń.

Przebieg procedury

1. Dodać adres URL iPlan Net do listy zaufanych witryn (patrz str. 14).

2. W przypadku wszystkich rodzajów oprogramowania zabezpieczającego formanty ActiveX
nie mogą być zablokowane.

3. Jeśli to możliwe, należy nadać witrynie iPlan Net prawo do pobierania i uruchamiania for-
mantów ActiveX.

Rozpoczynanie pracy
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Ostrzeżenie o certyfikacie

Podczas uzyskiwania dostępu do adresu URL iPlan Net może pojawić się ostrzeżenie o
certyfikacie zabezpieczeń.

Rysunek 2 

Procedura

Aby kontynuować, kliknąć Continue to this website (not recommended) (Kontynuuj przeglą-
danie tej witryny sieci Web (niezalecane)).
Otworzy się portal iPlan Net.

Sposób usuwania ostrzeżenia o certyfikacie zabezpieczeń

Przebieg procedury

1.
Nacisnąć przycisk Help (Pomoc).
Otwiera się strona Help.

2. Kliknąć łącze Download Certificate (Pobierz certyfikat), aby zainstalować certyfikat.

Ostrzeżenie o zabezpieczeniach ActiveX

W zależności od ustawień zabezpieczeń ActiveX podczas pierwszego uruchomienia wraz z
paskiem narzędzi przeglądarki może pojawić się ostrzeżenie. Aby kontynuować:

Przebieg procedury

1.
Kliknąć na pasek z ostrzeżeniem i wybrać Run Add-on (Uruchom dodatek).
Pojawi się wyskakujące okienko z ostrzeżeniem o zabezpieczeniach.

2. Wcisnąć Yes (Tak), aby przejść do portalu iPlan Net.

Powiązane informacje

Aby uzyskać informacje o ustawieniach zabezpieczeń, należy w przeglądarce Internet Explorer
wejść w zakładkę Tools (Narzędzia) > Internet Options (Opcje internetowe) > Security
(Zabezpieczenia).

UŻYWANIE I FUNKCJE iPLAN NET
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Wymagania dotyczące przeglądarki sieci Web

System operacyjny
klienta/Przeglądarka

Internet Explorer Firefox Chrome Safari

8 9 10 11 Wersja
≥ 30.x

Wersja
≥ 35.x

Wersja
≥ 6.x

Windows XP 32-bito-
wy OK nd. nd. nd. OK OK nd.

Windows XP 64-bito-
wy OK nd. nd. nd. OK OK nd.

Windows 7 32-bitowy nd. OK OK OK OK OK nd.

Windows 7 64-bitowy nd. OK OK OK OK OK nd.

Windows 8 32-bitowy nd. OK OK OK OK OK nd.

Windows 8 64-bitowy nd. OK OK OK OK OK nd.

Mac OS 10.8 nd. nd. nd. nd. OK OK OK

iOS nd. nd. nd. nd. nd. nd. OK

Aby uzyskać dostęp do portalu platformy serwera, można używać wyłącznie przeglądarek, które
obsługują javascript. Jednak w zależności od systemu operacyjnego, wersji przeglądarki oraz
ustawień platformy serwera niektóre przeglądarki nie mogą uzyskać dostępu do pełnej
funkcjonalności platformy serwera.
Te przeglądarki mogą wyświetlać strony sieci web na portalu platformy serwera:
• Internet Explorer wersja 8 i nowsze.
• Mozilla Firefox wersja 30 i nowsze.
• Google Chrome wersja 35 i nowsze.
• Safari wersja 6.x i nowsze.

Obsługiwana przeglądarka sieci Web zależy od konfiguracji oprogramowania serwera. Zgodnie z
obecną konfiguracją strona Client Check musi być wyświetlana niezależnie od tego, czy dana
przeglądarka jest obsługiwana, czy nie.

Rozpoczynanie pracy
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2.2 Portal iPlan Net

Układ ekranu

⑧

② ③

①

⑦⑥⑤④

Rysunek 3 

Nr Element Funkcja Patrz

① Zakładka Login Logowanie lub zmiana użytkownika Strona 20

② Wskaźnik dostępności Podaje liczbę dostępnych sesji Strona 23

③ Przycisk Help Dostęp do instrukcji obsługi i innych przydatnych
źródeł informacji Strona 28

④ Zakładka Client Check Weryfikacja spełniania wymagań dotyczących po-
łączenia Strona 21

⑤ Zakładka Screenshots Przeglądanie, pobieranie i kasowanie zrzutów
ekranu Strona 27

⑥ Przycisk Log out Wylogowanie z sesji sieci Web iPlan Net Strona 28

⑦ Przycisk informacyjny Otwiera podstawowe informacje o oprogramowa-
niu iPlan Net Strona 28

⑧ Zakładka Applications
Otwieranie aplikacji, otwieranie udostępniania se-
sji, dostęp do narzędzi administracyjnych (jeśli do-
tyczy)

Strona 23

UŻYWANIE I FUNKCJE iPLAN NET
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2.2.1 Zakładka Login

Sposób logowania do portalu iPlan Net

①

Rysunek 4 

Przebieg procedury

1. W zakładce Login wprowadzić swoją nazwę użytkownika i hasło.

2. W razie konieczności wybrać serwer z listy rozwijanej.

3. Kliknąć przycisk LOG IN ①.

UWAGA: Jeśli sesja wygaśnie, konieczne będzie ponowne zalogowanie się.
 

Zmiana użytkownika

Z poziomu zakładki Login można zmienić użytkownika bez ręcznego wylogowania pierwotnego
użytkownika. Procedura jest taka sama jak pierwotne logowanie.

Portal iPlan Net
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2.2.2 Zakładka Client Check

Informacje ogólne

Rysunek 5 
Zakładka Client Check podaje przegląd wymagań niezbędnych do tego, aby połączyć się z
serwerem iPlan Net. W razie trudności z połączeniem należy przejrzeć tą zakładkę, aby naprawić
problem.
Więcej informacji – patrz str. 37.

Ikony zakładki Client Check

Poniższe ikony pojawiają się w kolumnie Result zakładki Client Check:

Sprawdzanie wymagania: Wynik zostanie wkrótce wyświetlony.

Wymaganie spełnione: Wymaganie dotyczące połączenia jest wystarczająco speł-
nione.

Wymaganie niespełnione: Może wpływać na użytkowanie.

Wymaganie nieznane: Wymaganie dotyczące połączenia nie może być wykryte lub
rozpoznane.

UŻYWANIE I FUNKCJE iPLAN NET
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Wymaganie niespełnione: Wymaganie dotyczące połączenia nie jest wystarczająco
spełnione lub jest nieobsługiwane.

Jakość połączenia

Pole Connection Quality podaje szacowaną jakość połączenia pomiędzy serwerem a
komputerem klienckim.
Jakość połączenia stanowi podstawę wydajności. Należy sprawdzić tą wartość, jeśli występują
problemy z wydajnością połączenia.
Informacje o wymaganiach dotyczących komputerów klienckich i sieci – patrz str. 37.

Portal iPlan Net
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2.2.3 Zakładka Applications

Informacje ogólne

Rysunek 6 
W zakładce Applications można:
• otworzyć aplikację;
• rozpocząć Session Sharing (udostępnianie sesji) (patrz str. 32);
• uzyskać dostęp do narzędzi administracyjnych, jeśli ustawienia dla danego użytkownika na to

pozwalają (patrz str. 46).
Dostępne aplikacje mogą być różne w zależności od praw dostępu danego użytkownika. Jeśli
aplikacja nie jest dostępna, odpowiadający jej przycisk jest nieaktywny.
Jeśli występuje problem z dostępem do aplikacji, pojawia się informacja z ostrzeżeniem.
UWAGA: Zakładka Applications jest nieaktywna, gdy łączenie z iPlan Net jest wykonywane
przez urządzenia niepracujące w systemie Windows.
 

Sposób otwierania aplikacji w systemie Windows 7

Przebieg procedury

1. W zakładce Applications kliknąć żądaną aplikację.

UŻYWANIE I FUNKCJE iPLAN NET
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Przebieg procedury

2.

Jeśli używana jest przeglądarka inna niż Internet Explorer (np. Mozilla Firefox), otwiera
się okno dialogowe Open / Save (Otwórz/Zapisz):

Wybrać Open with (Otwórz za pomocą) i kliknąć OK. System Windows automatycznie
wybierze program, za pomocą którego otwarta zostanie aplikacja.
UWAGA: iPlan Net jest przeznaczony do użytku z przeglądarką Internet Explorer. Więcej
informacji, patrz str. 37.
 

3.

Jeśli otworzy się okno dialogowe Remote Desktop Connection (Podłączanie pulpitu
zdalnego), sprawdzić, że „Remote computer” (Komputer zdalny) jest poprawny, a następ-
nie kliknąć Connect (Podłącz).

Otworzy się wybrana aplikacja.
UWAGA: Pola wyboru powinny być zaznaczone, ponieważ dostęp ze strony komputera
zdalnego jest konieczny np. w celu eksportowania planów.
 

4. Otworzy się okno dialogowe Remote Desktop Connection Verification (Weryfikacja
podłączenia pulpitu zdalnego). Należy potwierdzić chęć połączenia i kliknąć OK.

5. Otworzy się wybrana aplikacja.

Jeżeli użytkownik nie chce, aby to okno wyskakiwało – patrz zalecenia dotyczące ustawień
ActiveX (str. 14).
Okno dialogowe Remote Desktop Connection (Podłączanie pulpitu zdalnego) jest inne w
systemie Windows XP (patrz str. 23).

Portal iPlan Net
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Sposób weryfikowania komputera zdalnego w systemie Windows XP

Przebieg procedury

1.

Jeśli otworzy się okno dialogowe Remote Desktop Connection (Podłączanie pulpitu
zdalnego), sprawdzić, że „Remote computer” (Komputer zdalny) jest poprawny, a następ-
nie kliknąć Yes (Tak).
UWAGA: Pola wyboru powinny być zaznaczone, ponieważ dostęp ze strony komputera
zdalnego jest konieczny np. w celu eksportowania planów.
 

2.

Otworzy się okno dialogowe Remote Desktop Connection Security Warning (Ostrze-
żenie o zabezpieczeniach podłączenia pulpitu zdalnego). Należy potwierdzić chęć połą-
czenia i kliknąć OK.

3. Otworzy się wybrana aplikacja.

Jeżeli użytkownik nie chce, aby to okno wyskakiwało – patrz zalecenia dotyczące ustawień
ActiveX (str. 14).
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Nie można zidentyfikować wydawcy

Procedura

1.

Jeśli otworzy się okno dialogowe Remote Desktop Connection (Podłączanie pulpitu
zdalnego), sprawdzić, że „Remote computer” (Komputer zdalny) jest poprawny, a następ-
nie kliknąć Connect (Podłącz).

Otworzy się wybrana aplikacja.
UWAGA: Pola wyboru powinny być zaznaczone, ponieważ dostęp ze strony komputera
zdalnego jest konieczny np. w celu eksportowania planów.
 

Tryb pełnego ekranu

①

Rysunek 7 
Aplikacje są automatycznie otwierane w trybie pełnego ekranu. Aby przenieść aplikację na inny
monitor, wcisnąć przycisk Restore Down (Przywróć w dół) ① na pasku połączenia iPlan Net, aby
wyświetlić aplikację w oknie przeglądarki.
Po przeniesieniu przeglądarki na inny monitor można przywrócić aplikację do wyświetlania w
trybie pełnego ekranu, wciskając kombinację klawiszy: Ctrl + Alt + Break.

Portal iPlan Net
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2.2.4 Zakładka Screenshots

Informacje ogólne

W zakładce Screenshots wyświetlane są wszystkie dostępne dla danego loginu zrzuty ekranu
wraz z podstawowymi informacjami o właściwościach pliku.
UWAGA: W zakładce Screenshots dostępne są także różne treści związane z leczeniem (np. w
formacie .pdf i .txt).
 

Opcje zrzutów ekranu

Rysunek 8 

Opcje

Aby przejrzeć plik, kliknąć:
• nazwę pliku lub
• miniaturę zrzutu ekranu

UWAGA: Jeżeli pliki obrazowe nie są dostępne, miniatury nie są wyświetlane.
 

Aby pobrać plik, kliknąć przycisk Download.
• Po kliknięciu Save należy podać lokalizację, gdzie plik ma zostać zapisany.
• Po kliknięciu Open zrzut ekranu zostanie otwarty w domyślnym programie do

przeglądania obrazów.

Aby usunąć plik, kliknąć przycisk Delete.
UWAGA: Usunięcia pliku nie można cofnąć.
 

UŻYWANIE I FUNKCJE iPLAN NET

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.1 iPlan Net Wer. 3.6 27



2.2.5 Przyciski i wskaźnik dostępności

Przycisk Help

Przycisk Help umożliwia dostęp do:
• instrukcji obsługi iPlan Net
• odpowiednich instrukcji obsługi iPlan
• plików z informacjami dodatkowymi
• informacji kontaktowych pomocy technicznej firmy Brainlab
• łączy do aktualizacji oprogramowania komputerów klienckich
• łączy do otwierania aplikacji za pomocą iPlan Net App

Przycisk informacyjny

Otwiera podstawowe informacje o oprogramowaniu iPlan Net.

Przycisk Log out

Wylogowanie z sesji iPlan Net.

Wskaźnik dostępności

Kolor i wartość numeryczna wskazują liczbę używanych sesji. W
przedstawionym przykładzie używana jest jedna z trzech sesji.

UWAGA: Jeśli używane są wszystkie sesje, wskaźnik dostępności jest czerwony i pojawia się
komunikat błędu.
 

Wyjaśnienie kodu kolorystycznego opisującego sesję serwerową

Używane sesje serwerowe Kolor

0 Zielony

1 Jasnozielony

2 Żółty

3 Pomarańczowy

4 Czerwony

5 Ciemnoszary

Tryb serwisowy Niebieski

Portal iPlan Net
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2.3 Informacje o sesji zdalnej

Informacje ogólne

Sesja zdalna na serwerze iPlan Net może być ustanowiona wyłącznie za pomocą zakładki
Applications w portalu iPlan Net. To gwarantuje poprawne ustawienia połączenia niezbędne dla
oprogramowania iPlan.
Podczas otwierania aplikacji z drugiego komputera klienckiego gdy w innym miejscu istnieje
aktywna sesja z tą samą aplikacją i użytkownikiem, wcześniejsza sesja zostaje rozłączona i
wyświetlona na nowym komputerze klienckim. Użytkownik pracujący na pierwszym komputerze
klienckim zostaje poinformowany o odłączeniu od portalu iPlan Net.
Więcej informacji o logowaniu – patrz str. 20.

Przed otworzeniem aplikacji iPlan

Użytkownicy mogą jednocześnie otwierać wiele aplikacji, ale dla jednego użytkownika możliwa
jest tylko jedna sesja danej aplikacji.
Jeśli używane jest urządzenie bez klawiatury (np. tablet), a podczas planowania wymagane jest
wprowadzanie danych z klawiatury, należy uruchomić klawiaturę ekranową systemu Windows
przed otworzeniem aplikacji iPlan.

Ostrzeżenie o zabezpieczeniach

Podczas otwierania sesji może pojawić się ostrzeżenie Remote Desktop Connection
(Podłączanie pulpitu zdalnego) (patrz str. 23).
W zależności od ustawień zabezpieczeń ActiveX przeglądarki może pojawić się monit o
potwierdzenie podłączenia lokalnych dysków do komputera zdalnego.
UWAGA: Podłączanie lokalnych dysków do komputera zdalnego nie jest konieczne, jeśli plan
leczenia nie będzie eksportowany. W takim przypadku można odznaczyć odpowiednie
zaznaczenie w oknie dialogowym Remote Desktop Connection (Podłączanie pulpitu zdalnego).
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2.4 Zaawansowana sesja 3D

Informacje ogólne

Jeśli użytkownik jest uprawniony do otwierania zaawansowanych sesji 3D, w zakładce
Applications pojawia się przycisk Advanced 3D Session.

Sposób uruchamiania aplikacji 3D

Rysunek 9 

Przebieg procedury

1. Kliknąć Advanced 3D Session.

2. W oknie dialogowym Start Application wybrać żądaną aplikację.

3. Nacisnąć Start Application.

UWAGA: Ze względu na ograniczenia architekturalne nie można wyeksportować planu leczenia
do pamięci USB podczas zaawansowanej sesji 3D. Plan należy wyeksportować do sieci lub
ponownie zaimportować przez USB na stację roboczą z uruchomioną normalną sesją RDP.
 

Zaawansowana sesja 3D

30 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.1 iPlan Net Wer. 3.6



2.5 Przenoszenie i eksport danych

Przenoszenie danych

Użyć iPlan lub Brainlab Elements, żeby zaimportować dane z formatu DICOM.
Należy zdefiniować tyle archiwów docelowych, ile jest koniecznych, i przypisać im różne
lokalizacje w folderze pacjenta.
UWAGA: Tylko użytkownicy z prawami administracyjnymi mogą modyfikować archiwa PatXfer.
Zmiany w ustawieniach PatXfer wprowadzane przez zwykłych użytkowników nie są zapisywane
po wylogowaniu.
 

Eksport danych

Za pomocą iPlan lub Brainlab Elements użytkownicy mogą zdefiniować lokalizację do eksportu,
a następnie wyeksportować plan leczenia do urządzenia magazynującego (napęd flash USB) lub
na dysk twardy komputera klienckiego.
Przynajmniej jedna lokalizacja do eksportu musi być zdefiniowana na platformie docelowej (np.
VectorVision).
Podczas eksportu danych na komputer kliencki należy upewnić się, że pola wyboru w oknie
Remote Desktop Connection (Podłączanie pulpitu zdalnego) (patrz str. 23), które pojawia się
podczas otwierania aplikacji, są zaznaczone.
UWAGA: Nie można eksportować planów leczenia na komputer kliencki podczas połączenia
HTML5. Jest to możliwe tylko w trybie RDP lub ActiveX. Należy sprawdzić, który tryb jest aktywny,
w zakładce Client Check.
 

Sposób eksportowania planu

Przebieg procedury

1. Przed otworzeniem aplikacji iPlan lub Brainlab Elements wsunąć urządzenie magazynu-
jące do komputera klienckiego.

2. Kliknąć Save and Export w iPlan Navigator oprogramowania do planowania.

3.

Wybrać żądaną lokalizację Export Location z listy w oknie dialogowym Export.
UWAGA: Jeśli lokalizacje eksportowe danego komputera nie są wymienione na liście, na-
leży skontaktować się z administratorem serwera, aby zezwolił danemu komputerowi na
eksportowanie planów leczenia.
 

4.
Po zakończeniu eksportu wyjąć urządzenie magazynujące z komputera klienckiego, wy-
korzystując funkcję systemu Windows Safely Remove Hardware (Bezpieczne usuwanie
sprzętu).

Powiązane instrukcje obsługi

Odpowiednie Kliniczne instrukcje obsługi dla różnych aplikacji iPlan zostały przekazane osobno
na płycie CD-ROM lub w wersji wydrukowanej. Aby poprosić o konkretną Kliniczną instrukcję
obsługi, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.
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2.6 Udostępnianie sesji

Informacje ogólne

Dzięki funkcji Session Sharing dwóch użytkowników iPlan Net może dzielić sesję, co umożliwia
współpracę przy tworzeniu planu leczenia. Obaj użytkownicy mają pełny dostęp do wszystkich
funkcji oprogramowania.

Przed udostępnieniem sesji należy wziąć pod uwagę, że obaj użytkownicy mają dostęp do
wszystkich funkcji oprogramowania.

Układ ekranu udostępniania sesji

Rysunek 10 

Sposób udostępniania sesji

Przebieg procedury

1.
Kliknąć Session Sharing w zakładce Applications.
Otwiera się okno dialogowe Session Sharing.

2.

Wybrać sesję i kliknąć Join Session.
Właściciel sesji otrzyma żądanie zdalnego sterowania.

3.
Aby zaakceptować udostępnianie sesji, właściciel sesji musi kliknąć Yes (Tak).
Sesja zostanie otwarta. Obaj użytkownicy mogą jednocześnie korzystać z aplikacji i wi-
dzieć wszystkie kroki wykonywane przez drugiego użytkownika.

Użytkownik-gość będzie miał w pełni interaktywny dostęp do oprogramowania w systemie
docelowym, gdy sesja będzie aktywna.

Udostępnianie sesji

32 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.1 iPlan Net Wer. 3.6



Sposób opuszczania sesji

Procedura

Aby opuścić udostępnioną sesję, kliknąć przycisk Disconnect po prawej stronie na do-
le ekranu.
Aplikacja nie zostanie zamknięta, użytkownik tylko opuści udostępnioną sesję.
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2.7 Optymalizacja wydajności

Informacje ogólne

Wydajność można poprawić zachowując zasoby serwera i optymalizując ustawienia rejestru.

Zasoby serwera – najlepsza praktyka

①

Rysunek 11 
Jeśli użytkownik zamknie aplikację, klikając przycisk X ① na pasku łączności iPlan Net, sesja
pozostanie aktywna i będzie wykorzystywać zasoby serwera. Za pomocą tego samego loginu
można później uzyskać dostęp do tej samej sesji (np. z innego komputera klienckiego).
To może być wygodne. Jednak aby unikać blokowania zasobów serwera nie należy używać
przycisku X, chyba że użytkownik ma zamiar niedługo kontynuować sesję. Zalecaną metodą
zamykania aplikacji jest wykorzystanie przycisku Exit Application lub opcji Exit w menu iPlan lub
Brainlab Elements.
Każda aplikacja ma ustawiony limit czasu, po upływie którego aplikacja zostanie zamknięta, a
sesja rozłączona.

Ustawienia zoptymalizowane dla sieci lokalnej Intranet

Aby zoptymalizować ustawienia do użytku sieci lokalnej Intranet należy zainstalować odpowiedni
plik rejestru, który zwiększa szybkość ograniczając liczbę dostępnych kolorów i wykorzystanie
domyślnego interwału aktualizacji ruchu myszy.

Ustawienia zoptymalizowane dla sieci Internet

Aby zoptymalizować ustawienia do użytku sieci Internet należy zainstalować odpowiedni plik
rejestru, który zwiększa jakość zwiększając liczbę dostępnych kolorów i regulując interwał
aktualizacji ruchu myszy.

Sposób włączania ustawień rejestru sieci lokalnej Intranet lub sieci Internet

Przebieg procedury

1.
Nacisnąć przycisk Help.
Otwiera się strona Help.

2. Kliknąć łącze Enable Intranet/Internet Optimized Settings, aby zainstalować odpowied-
ni plik rejestru.

Optymalizacja wydajności
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Ostrzeżenie o zabezpieczeniach ustawienia rejestru

Ustawienia rejestru nie są kluczowe dla bezpieczeństwa, ponieważ służą wyłącznie do regulacji
odpowiedzi na ruch myszy i dostępności kolorów.

Rysunek 12 

Procedura

Kliknąć Run, aby zainstalować plik rejestru.

UŻYWANIE I FUNKCJE iPLAN NET
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2.7.1 Rozdzielczość i głębia kolorów monitora

Domyślna rozdzielczość monitora

Podczas wykorzystywania dwóch lub większej liczby monitorów (np. laptop z podłączonym
zewnętrznym monitorem) rozdzielczość monitora jest określana przez monitor główny. Nawet jeśli
przeglądarka jest otwarta na monitorze pomocniczym, sesja zdalna jest ustanawiana z
wykorzystaniem rozdzielczości monitora głównego.

Sposób stosowania monitora pomocniczego z inną rozdzielczością

Przebieg procedury

1.

Wprowadzić rozdzielczość monitora na końcu adresu URL do logowania przed zalogowa-
niem się.
Na przykład aby wykorzystać monitor o rozdzielczości 1280 x 1024 pikseli, należy wpisać
następujący adres URL:
https://iplannet/login.aspx?ScreenResX=1280&ScreenResY=1024
• ScreenResX= określa szerokość ekranu.
• ScreenResY= określa wysokość ekranu.

2.
Po wprowadzeniu adresu URL w zakładce Login wyświetlone zostaną nowe wartości
rozdzielczości.
Po zalogowaniu nowe ustawienia rozdzielczości zostaną zastosowane.

3. Jeśli rozdzielczość monitora zostanie dostosowana po zalogowaniu, należy zalogować
się ponownie, aby zastosować nowe ustawienia.

UWAGA: Jeśli wprowadzona rozdzielczość jest niższa niż rzeczywista rozdzielczość monitora,
aplikacja otworzy się na środku ekranu na czarnym tle.
 

Sposób usuwania pasków przewijania

Jeśli aplikacja otwiera się w pełnym ekranie z paskami przewijania, można wyłączyć paski
przewijania, ręcznie wpisując mniejszą rozdzielczość monitora w adresie URL (jak opisano
powyżej).
Jeśli paski przewijania nadal są obecne po wprowadzeniu nowych wartości rozdzielczości, należy
ponowić próbę, wpisując jeszcze mniejsze wartości. Rzeczywista wymagana wartość może być
różna, ponieważ konfiguracja prawie każdego komputera klienckiego jest inna.
UWAGA: To nie ma zastosowania jeśli aplikacja ma minimalną wymaganą rozdzielczość wyższą
niż rozdzielczość określona ręcznie (wskazuje na to czerwona gwiazdka na przycisku aplikacji).
 

Maksymalna rozdzielczość ekranu

Maksymalna wspierana rozdzielczość ekranu wynosi 4096 x 2048 pikseli.

Monitory ustawione pionowo

Wspierane są pionowo ustawione monitory o minimalnej szerokości 1024 piksele.

Niska głębia kolorów

Jeśli wykorzystywany jest monitor z głębią kolorów mniejszą niż 32 bity, pojawia się ostrzeżenie,
informujące, że głębia kolorów jest zbyt niska.
Można uruchomić aplikację, ale jej działanie może być gorsze.

Optymalizacja wydajności
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2.8 Minimalne wymagania

Wymagania dotyczące komputera klienckiego

iPlan Net uruchomi się wyłącznie na komputerach klienckich z następującymi wymaganiami
minimalnymi:

System operacyjny Windows XP (Service Pack 2 lub wyższy) lub nowsze platformy Microsoft

RDP 6.1 lub nowszy

Dostęp do sieci in-
ternet

Terminal Services Gateway Support (Wsparcie dla bramy usług terminalo-
wych)

Przeglądarka sieci
Web Internet Explorer wersja 8.0 lub późniejsza

Wyświetlanie

Rozdzielczość wyświetlania na komputerze klienckim: 1024 x 768
UWAGA: Paski przewijania pojawią się, jeśli oprogramowanie będzie wy-
korzystywane na ekranie o mniejszej rozdzielczości.
 

Głębia koloru: 32 bitów

Częstotliwość pro-
cesora

1 GHz (dla optymalnego wyświetlania grafiki zalecamy wykorzystanie
częstotliwości wyższych niż 1 GHz)

UWAGA: Więcej informacji na temat rozdzielczości monitora i głębi kolorów, patrz str. 36.
 

iPlan Net jest przeznaczony do użytku z przeglądarką Internet Explorer. Za problemy lub
rozbieżności występujące w przypadku wykorzystania przeglądarek sieci Web innych niż
Internet Explorer odpowiada użytkownik.

Wymagania dotyczące połączenia sieciowego

Aby możliwe było optymalne wykorzystanie aplikacji, dostęp do aplikacji za pomocą zdalnej sesji
iPlan Net wymaga dobrego połączenia sieciowego.

Dostęp Wartość minimalna Wartość zalecana

Sieć lokalna (LAN) 10 Mbit LAN, opóźnienie mniej
niż 20 ms

100 Mbit LAN, opóźnienie mniej niż 20
ms

Internet 1,5 Mbit (strumień przychodzą-
cy), opóźnienie mniej niż 100 ms

4 Mbit (strumień przychodzący), opó-
źnienie mniej niż 50 ms

Wymagania dotyczące systemu operacyjnego i klienta usług terminalowych

Aby uzyskiwać dostęp do aplikacji poprzez portal iPlan Net, kliencka stacja robocza Windows
musi być wyposażona w Microsoft Terminal Service Advanced Client (Zaawansowanego klienta
usług terminalowych firmy Microsoft) wersja 6.0.6000 lub nowsza.
Potrzebny będzie system operacyjny Windows XP z dodatkiem co najmniej SP 2, a także
dodatkowy pakiet instalacyjny KB952155 dla 32-bitowych systemów operacyjnych oraz KB925876
dla 64-bitowych systemów operacyjnych.
Jest ona domyślnie włączona do systemów Windows XP z dodatkiem Service Pack 3, Windows
Vista oraz Windows 7.
Jeśli wykorzystywana jest inna wersja systemu Windows niż wymienione, należy zainstalować
odpowiednią aktualizację klienta, klikając na link podany na stronie Help (patrz str. 28).
UWAGA: Należy przesunąć mysz nad łączami, aby zobaczyć, jakie konfiguracje systemu
Windows odpowiadają poszczególnym łączom.
 

UŻYWANIE I FUNKCJE iPLAN NET
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2.9 Stosowanie z urządzeniami typu tablet

Informacje ogólne

iPlan Net umożliwia łączność na tablecie w oparciu o standard HTML5. Przeglądarka
wykorzystywana na tablecie musi spełniać ten standard, aby możliwe było nawiązanie połączenia.
UWAGA: Tablety powinny być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy
wykorzystywać ich do celów diagnostycznych.
 

Kompatybilność

iPlan Net jest kompatybilny z:
• przeglądarkami kompatybilnymi z HTML5
• systemem iPad iOS 7.0 lub nowszym

UWAGA: Po wydaniu niniejszego podręcznika może okazać się, że dostępne są inne, zgodne
wersje. W przypadku pytań dotyczących zgodności proszę kontaktować się z pomocą techniczną
firmy Brainlab.
 

Standardowe dotykowe elementy sterujące

Gdy iPlan Net jest wykorzystywany przez przeglądarkę, zaleca się:
• Używanie przeglądarki zdolnej do pracy w trybie pełnego ekranu
• Zapoznanie się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta

Stosowanie z urządzeniami typu tablet
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2.9.1 Nawiązywanie połączenia

Informacje ogólne

Należy połączyć się z serwerem iPlan Net za pomocą przeglądarki zainstalowanej na tablecie.
UWAGA: iPlan Net jest przeznaczony do użytku z przeglądarką Internet Explorer. Jednak można
używać przeglądarek innych niż Internet Explorer.
 

Ustanawianie połączenia po raz pierwszy

①

Rysunek 13 

Przebieg procedury

1. Wprowadzić odpowiedni adres URL (patrz str. 13), aby uzyskać dostęp do serwera iPlan
Net.

2. W zakładce Login wprowadzić swoją nazwę użytkownika i hasło.

3. W razie konieczności wybrać serwer z listy rozwijanej.

4. Wybrać przycisk potwierdzenia, LOG IN ①.

5. Wybrać aplikację iPlan, która ma być używana na tablecie (np. iPlan 3.0 View).

UWAGA: Połączenie obsługuje wyłącznie tablety, na których rozdzielczość wyświetlacza to co
najmniej 1024 x 768. Dlatego stosowanie oprogramowania z mniejszymi urządzeniami, np.
smartfonami, nie jest obsługiwane.
 

Dodawanie iPlan Net do ekranu głównego

②① ③

Rysunek 14 

UŻYWANIE I FUNKCJE iPLAN NET
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Aby optymalizować wyświetlanie, zaleca się przeglądanie iPlan Net w trybie pełnego ekranu.
Należy dodać URL serwera do ekranu głównego, żeby mieć pewność, że iPlan Net otworzy się
za każdym razem w trybie pełnego ekranu.

Przebieg procedury

1. Wybrać ①, aby otworzyć okno dialogowe.

2.
Wybrać ikonę Add to Home Screen (Dodaj do ekranu głównego) ②.
Zostanie otwarte okno dialogowe Add to Home (Dodaj do ekranu główne-
go).

3.
Wybrać Add (Dodaj) ③ w oknie dialogowym.
Ikona zostanie dodana do ekranu głównego.

Dostęp do iPlan Net z poziomu ekranu głównego

①

Rysunek 15 

Procedura

Uruchomić iPlan Net, wybierając utworzoną ikonę ① z poziomu ekranu głównego.

Stosowanie z urządzeniami typu tablet
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Przeglądanie

①
Rysunek 16 

Podczas przeglądania iPlan Net zaleca się stosowanie przeglądarki zdolnej do pracy w trybie
pełnoekranowym.

Procedura

Przełączać pomiędzy ekranem pełnym a standardowym, używając ikon na ekranie ①.

UWAGA: Funkcja dokładnego wyświetlania w zależy od przeglądarki, a wybrana aplikacja może
nie zawsze pasować dokładnie do wielkości ekranu.
 

UWAGA: Podczas planowania operacji nie należy nawigować wstecz i do przodu.
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Dostęp z klawiatury

Rysunek 17 

Procedura

Aktywować klawiaturę, wybierając ikonę klawiatury z menu nakładanego.

Uruchamianie Brainlab Elements na urządzeniu iPad

Przebieg procedury

1.

Na stronie aplikacji wybrać Brainlab Elements iPad.

UWAGA: Są dwa przyciski dla Brainlab Elements:
• Brainlab Elements: do stosowania Elements na komputerze klienckim oraz
• Brainlab Elements iPad: do stosowania Elements na urządzeniu iPad

Gdy Brainlab Elements są używane na urządzeniu iPad, należy upewnić się, że zastoso-
wany zostanie przycisk Brainlab Elements iPad na stronie aplikacji.
 

Stosowanie z urządzeniami typu tablet
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Przebieg procedury

2.

Ekran startowy Brainlab Elements jest większy niż fizyczny ekran urządzenia iPad. Po
uruchomieniu elementu należy użyć akcji szczypania, aby pomniejszyć widok aplikacji
tak, aby pasowała do ekranu urządzenia iPad.

UWAGA: Oprogramowanie Brainlab Elements uruchomione na urządzeniu iPad nie ob-
sługuje gestów wykorzystujących wiele palców. Np. aby powiększyć obrazy, należy użyć
przycisku powiększenia, a następnie przesunąć palec w górę lub w dół.
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3 ADMINISTRACJA iPLAN
NET

3.1 Server Desktop
3.1.1 Funkcje i dostęp

Informacje ogólne

Dzięki funkcji Server Desktop administrator może uzyskać zdalny dostęp do pulpitu serwera, z
możliwością wykorzystania wszystkich funkcji.

Dostęp szyfrowany

iPlan Net umożliwia komunikację za pomocą protokołu HTTPS. Dzięki temu możliwe jest
zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa i tym samym łatwiejsza jest konfiguracja
zapory ogniowej (zwykle niekonieczna) przy łączeniu się za pomocą sieci Internet.

Dostęp do okna pulpitu serwera

Procedura

Kliknąć przycisk Server Desktop w zakładce Applications.
Na ekranie otworzy się zdalny pulpit serwera.
UWAGA: Jeśli dotyczy, użytkownik musi wybrać żądany serwer z listy.
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3.2 Zarządzanie użytkownikami
3.2.1 Zarządzanie użytkownikami iPlan Net

Okno dialogowe zarządzania komputerem

Można dodawać lub usuwać użytkowników z uprawnieniami do wykorzystywania pewnych funkcji
iPlan Net za pomocą okna dialogowego Computer Management (Zarządzanie komputerem).

Rysunek 18 

Dodawanie użytkownika lokalnego

Przebieg procedury

1. Kliknąć przycisk Server Desktop (Pulpit serwera).

2.

Otworzyć okno dialogowe Computer Management (Zarządzanie komputerem):
• Wybrać Control panel (Panel sterowania) w menu start
• Kliknąć Administrative tools (Narzędzia administracyjne)
• Wybrać Computer Management (Zarządzanie komputerem)

3.

W lewym panelu rozwinąć gałąź Local Users and Groups (Użytkownicy i grupy lokalne)
i kliknąć Users (Użytkownicy).
UWAGA: Jeśli użytkownik pracuje z serwerem w domenie Windows, należy przejść do
etapu 7.
 

4. W górnym menu kliknąć Action (Akcja) i wybrać New user (Nowy użytkownik).

5. Wprowadzić nazwę użytkownika, opis i hasło.

6. W lewym panelu rozwinąć gałąź Users and Groups (Użytkownicy i grupy) i kliknąć
Groups (Grupy).

7.

W prawym panelu kliknąć dwukrotnie na grupę, do której użytkownik ma być dodany:
• iPlanNetAdministration
• iPlanNetPlanning
• iPlanNetSessionSharing
• RemoteDesktopUsers

UWAGA: Nie wszyscy użytkownicy mają uprawnienia administracyjne. Zwykli użytkowni-
cy powinni mieć wyłącznie dostęp do aplikacji iPlan i prawo do zapisu w folderach pa-
cjentów.
 

8. Kliknąć Add (Dodaj) i wprowadzić wszystkich użytkowników, którzy będą mieli odpowied-
nie prawa grupy.

Zarządzanie użytkownikami

46 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.1 iPlan Net Wer. 3.6



Przebieg procedury

9. Kliknąć OK, aby potwierdzić wybór.

Grupy domeny

Jeśli serwer iPlan Net znajduje się w domenie Windows, zarządzanie użytkownikami należy
wykonywać w usłudze Active Directory.
W typowym scenariuszu integracji serwera iPlan Net w lokalnych grupach iPlan Net znajdują się
następujące grupy domeny:

Grupa lokalna Odpowiadająca jej grupa domeny

iPlanNetAdministration iPlanNetAdministrationUsers

iPlanNetPlanning iPlanNetPlanningUsers

iPlanNetSessionSharing iPlanNetSessionSharingUsers

RemoteDesktopUsers Wszystkie grupy domeny iPlan Net są mapowane na lokalnej gru-
pie RemoteDesktopUsers

Autoryzacja użytkownika domeny

Przebieg procedury

1. Otworzyć Active Directory Users and Computers (Użytkownicy i komputery usługi Acti-
ve Directory) (np. na kontrolerze domeny).

2. Kliknąć Users (Użytkownicy) i kliknąć prawym przyciskiem myszy użytkownika, który ma
zostać autoryzowany.

3. Otworzyć User Properties (Właściwości użytkownika), a następnie kliknąć zakładkę
Member of (Członek).

4. Kliknąć Add... (Dodaj...) i wybrać grupy użytkowników iPlan Net, do których dany użyt-
kownik ma mieć odpowiednie prawa grupy.

5. Kliknąć OK, aby potwierdzić wybór.

Usuwanie użytkownika

Przebieg procedury

1. W prawym panelu okna dialogowego Computer Management (Zarządzanie kompute-
rem) kliknąć dwukrotnie odpowiednią grupę.

2. Wybrać użytkownika i kliknąć Remove (Usuń).

3. Kliknąć OK, aby potwierdzić wybór.

ADMINISTRACJA iPLAN NET
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3.3 Menadżer sesji
3.3.1 Używanie Menadżera sesji

Informacje ogólne

Za pomocą funkcji Session Manager administrator iPlan Net może zakończyć nieodpowiadającą
sesję.

Rysunek 19 

Kończenie sesji

Przebieg procedury

1.

Kliknąć przycisk Session Manager w zakładce Applications.
Otwiera się okno dialogowe Session Manager.
UWAGA: W zależności od ustawień pojawić się może strona z os-
trzeżeniem Remote Desktop Connection (Podłączanie pulpitu zda-
nego). Kliknąć Yes (Tak), aby kontynuować.
 

2. Wybrać sesję, która ma zostać zamknięta i kliknąć End Session (Zakończ sesję).

3.

W oknie dialogowym z ostrzeżeniem SessionManager (Menedżer sesji) kliknąć Yes
(Tak), aby potwierdzić:

Wybrana sesja zostanie zakończona i zniknie z listy sesji w ciągu kilku sekund.
UWAGA: Wszystkie zmodyfikowane dane, które nie zostały zapisane podczas sesji, zos-
taną stracone.
 

4. Kliknąć Close, aby zamknąć okno dialogowe Session Manager.

Menadżer sesji
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UWAGA: Funkcji End Session należy używać wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, np. gdy
aplikacja nie odpowiada i musi być uruchomiona ponownie.
 

Równoważenie obciążenia

Gdy wykorzystywany jest więcej niż jeden serwer, iPlan Net automatycznie optymalizuje
wydajność poprzez tak zwane równoważenie obciążenia. Priorytet serwera definiuje się w
ustawieniach iPlan Net.
Zalecamy stosowanie identycznych konfiguracji sprzętowych dla wszystkich serwerów, aby
optymalizować równoważenie obciążenia.
Aby dostroić wydajność systemu, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.
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3.4 Wyłącznie sprawdzania odwołań
3.4.1 Unikanie opóźnień podczas połączenia

Informacje ogólne

Jeśli komputer kliencki nie jest podłączony do sieci Internet, podczas łączenia z iPlan Net mogą
występować opóźnienia. Ma to miejsce ponieważ komputer kliencki usiłuje zwalidować certyfikat
SSL wystawcy i listę odwołań. Sprawdzenie odwołań nie udaje się i wygasa bez połączenia
internetowego, co wywołuje opóźnienie około 15–20 sekund.
Aby uniknąć tego opóźnienia, należy wyłączyć sprawdzanie odwołań na komputerze klienckim.

Wyłącznie sprawdzania odwołań – Windows XP

Rysunek 20 

Przebieg procedury

1. W menu Tools (Narzędzia) przeglądarki Internet Explorer wybrać Internet Options (Op-
cje internetowe).

2. W zakładce Advanced (Zaawansowane) przewinąć do ustawień Security (Zabezpiecze-
nia).

3. Odznaczyć pole Check for publisher’s certificate revocation (Sprawdź, czy certyfikat
wydawcy nie został cofnięty).

4. Kliknąć OK.

Wyłącznie sprawdzania odwołań – Windows Vista i Windows 7

W systemach Windows 7 i Windows Vista istnieją zasady grup lokalnych do sprawdzania
odwołań.

Wyłącznie sprawdzania odwołań
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Rysunek 21 

Przebieg procedury

1.
W menu Start systemu Windows wybrać Run... (Uruchom...) i wpisać gpedit.msc.
Otwiera się okno dialogowe Group Policy (Zasady grupy).

2. W Local Computer Policy (Lokalne zasady komputera) kliknąć Windows Settings (Us-
tawienia systemu Windows), a następnie Security Settings (Ustawienia zabezpieczeń).

3.

Kliknąć Public Key Policies (Zasady kluczy publicznych), a następnie otworzyć Certifi-
cate Path Validation (Sprawdzanie poprawności ścieżki certyfikatu).
Otworzy się okno dialogowe Certificate Path Validation Settings Properties (Właści-
wości ustawień sprawdzania poprawności ścieżki certyfikatu).

4.
W zakładce Network Retrieval (Pobieranie z sieci) odznaczyć pole Automatically upda-
te certificates in the Microsoft Root Certificate Program (Automatycznie aktualizuj
certyfikaty w programie certyfikatów głównych firmy Microsoft) (strzałka).

5. Kliknąć OK.

ADMINISTRACJA iPLAN NET
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3.5 Konfiguracja przeglądarki
3.5.1 Konfigurowanie przeglądarek

Ostrzeżenie o zabezpieczeniu szyfrowania przeglądarki, gdy używana jest przeglądarka Mozilla Firefox

Rysunek 22 
Niektóre przeglądarki mogą wymagać weryfikacji certyfikatu zabezpieczeń przed uzyskaniem
dostępu do serwera zdalnego. Taki komunikat oznacza, że jest problem z zabezpieczeniami.
Jeżeli Active Connection Mode (tryb połączenia aktywnego) (patrz str. 21) to RDP lub ActiveX,
można kontynuować w następujący sposób:

Przebieg procedury

1. Sprawdzić poprawność serwera zdalnego.

2. Wybrać I understand the Risks (Rozumiem zagrożenie).

3. Wybrać Add Exception (Dodaj wyjątek).

4. Zaznaczyć Permanently store this exception (Trwale zachowaj ten wyjątek).

5. Wybrać Confirm Security Exception (Potwierdź wyjątek bezpieczeństwa).

Jeżeli Active Connection Mode to HTML5, tym ostrzeżeniem o zabezpieczeniach musi zająć się
administrator sieci i to on musi je usunąć.
UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem sieci.
 

Ostrzeżenie o zabezpieczeniu szyfrowania przeglądarki, gdy używana jest przeglądarka Google Chrome

①

Konfiguracja przeglądarki
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W przypadku Google Chrome użytkownik otrzymuje certyfikat tymczasowy i może kontynuować
bez weryfikacji zabezpieczeń, jednak grafika wyświetlana w przeglądarce ① będzie wskazywała
brak zabezpieczeń.
UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem sieci.
 

Certyfikaty z podpisem własnym dla przeglądarek

Jeżeli pojawi się komunikat podobny do tego, oznacza on, że używany jest certyfikat z podpisem
własnym.
Konieczna będzie aktualizacja certyfikatu zabezpieczeń.

Rysunek 23 
Należy przeczytać informacje podane w oknie dialogowym ostrzeżenia. Możliwe przyczyny tego
ostrzeżenia to:
• Pospolita nazwa certyfikatu nie jest taka sama jak nazwa serwera sieci Web. Skonfigurowana

nazwa serwera w pliku konfiguracyjnym iPlan Net musi być taka sama jak „nazwa pospolita” w
certyfikacie. Należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab, aby zmienić nazwę
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serwera lub nazwę pospolitą. Komputer kliencki musi być w stanie rozwiązać zmienione nazwy
serwerów poprzez DNS lub plik host.

• Brakuje łącza na liście Certification Authorities (urzędów certyfikacji). Należy podłączyć
komputer kliencki do sieci Internet, aby aktualizować Certification Authorities (urzędy
certyfikacji).

• Certyfikat wygasł i musi zostać odnowiony. Aby uzyskać informacje na temat odnawiania i
instalowania certyfikatów, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

• Więcej informacji, patrz str. 53.
UWAGA: Najlepiej byłoby, gdyby certyfikaty SSL były generowane przez oficjalny Certification
Authority (urząd certyfikacji). Gdy wykorzystywane są certyfikaty z podpisem własnym, ważne
jest, aby zagwarantować, iż Certification Authority (urząd certyfikacji) jest znany podłączonemu
klientowi. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem systemu lub
firmą Brainlab.
 

Konfiguracja przeglądarki
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3.6 Tworzenie zakładek
3.6.1 Tworzenie skrótów do aplikacji na pulpicie

Informacje ogólne

Można pominąć stronę startową aplikacji i uruchamiać aplikacje bezpośrednio z pulpitu serwera,
tworząc ikony.

Tworzenie skrótów pulpitowych

① ②

③

④

Rysunek 24 

Przebieg procedury

1.
Prawym przyciskiem myszy kliknąć na pulpicie i wybrać New (Nowy).
Otworzy się uzupełniające okno dialogowe.

2.
Wybrać Shortcut (Skrót) z tego okna dialogowego.
Otworzy się okno dialogowe Create Shortcut (Utwórz skrót).

3.
Dodać pełną lokalizację serwera i wybrać Next (Dalej).
UWAGA: Dokładna ścieżka serwera lub lokalizacja może być różna, w zależności od wy-
magań. W razie wątpliwości należy skontaktować się z działem IT.
 

4.
Dodać nazwę skrótu, np. iPlan Cranial.
UWAGA: Nazwa musi odpowiadać nazwie aplikacji użytej w iplannet.xml.
 

5.
Wybrać Finish (Zakończ).
Na pulpicie utworzona zostanie ikona.
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3.7 Lokalizacje do eksportu
3.7.1 Definiowanie katalogów do eksportu

Informacje ogólne

Katalogi do eksportu można udostępniać w sieci, aby były dostępne z innych stacji roboczych lub
platform do planowania (np. VectorVision).
Poniższe instrukcje wykorzystują przykładowy katalog do eksportu. Znajduje się on w iPlan Net.
Jeżeli wykorzystywany jest serwer plików lub jeżeli katalog do eksportu znajduje się w innej
lokalizacji, należy odpowiednio dostosować ścieżkę.
Domyślna lokalizacja danych pacjenta to F:\PatientsData\.
W zależności od typu eksportu katalog docelowy jest zlokalizowany pod katalogiem z danymi
pacjenta (np. F:\PatientsData\Navigation).
(np. F:\PatientsData\Navigation\ VV7Cranial\).
Należy utworzyć jeden folder do eksportu dla każdej platformy docelowej.

Udostępnianie katalogów do eksportu

Rysunek 25 

Przebieg procedury

1.
Otworzyć właściwości katalogu i kliknąć Advanced Sharing (Udostępnianie zaawanso-
wane).
Udostępnianie można także wykonać na wyższym poziomie katalogów.

2.

Należy ustawić pozwolenie na udostępnianie dla katalogu udostępnianego.
Przypisać do folderu uprawnienia read only (tylko do odczytu).
Jeżeli to konieczne, przypisać poziom uprawnień full control (pełna kontrola) do katalogu
udostępnianego.

UWAGA: Generalnie dostęp do folderu udostępnianego można uzyskać z innych komputerów w
sieci, używając ścieżki UNC „\\<nazwaserwera>\<nazwaShare>”.
 

Lokalizacje do eksportu
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3.8 iHelp (Zdalna pomoc techniczna)
3.8.1 Użycie narzędzia iHelp

Informacje ogólne

Na życzenie serwer iPlan Net może być wyposażony w zdalny dostęp do pomocy technicznej
firmy Brainlab. Zdalny dostęp można uruchomić, klikając Start iHelp w menu Start systemu
Windows.
UWAGA: Przed uruchomieniem iHelp należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy
Brainlab w celu uaktywnienia tej funkcji.
 

Menu Start

①

Rysunek 26 
Gdy opcja iHelp zostanie aktywowania, w menu Start systemu Windows pojawią się odpowiednie
ikony ①.
Wówczas pomoc techniczna firmy Brainlab uzyska zdalny dostęp do iPlan Net, np.w celu
przeprowadzenia diagnostyki.
UWAGA: Aby wyłączyć zdalny dostęp, należy kliknąć Stop iHelp w menu Start systemu
Windows.
 

Jak działa zdalna pomoc techniczna iHelp

Oprogramowanie iHelp zainstalowane na iPlan Net wysyła sygnał do serwera iHelp po porcie
443 lub 17002. Oba te porty to połączenia wychodzące, przy czym port 17002 jest szybszy. Z
każdym sygnałem iPlan Net próbuje utworzyć tunel SSL.
• Aby uzyskać dostęp do iPlan Net, pomoc techniczna firmy Brainlab łączy się najpierw z

serwerem iHelp za pomocą tunelu SSL.
• Serwer iHelp łączy dwa tunele i pomoc techniczna firmy Brainlab może uzyskać dostęp do

konkretnego serwera iPlan Net.

ADMINISTRACJA iPLAN NET

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.1 iPlan Net Wer. 3.6 57



Wymagania instalacyjne

Nie ma konieczności wprowadzania zmian w ustawieniach zapory firewall (chyba, że pomoc
techniczna firmy Brainlab ma uzyskać szybsze połączenie z serwerem iPlan Net).
Jeżeli zapora firewall użytkownika pozwala już na połączenie z Internetem z sieci użytkownika,
iHelp może udzielać zdalnego wsparcia. Należy uruchomić iHelp na serwerze iPlan Net, gdyż w
przeciwnym razie pomoc techniczna firmy Brainlab nie uzyska dostępu.
Żadne dane pacjentów nie są przenoszone.

Dodatkowe informacje

Należy skontaktować się z iHelp.support@brainlab.com

iHelp (Zdalna pomoc techniczna)
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4 ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW

4.1 Informacje o rozwiązywaniu problemów
4.1.1 Przegląd ogólny

Docelowi odbiorcy

Informacje podane w sekcji Rozwiązywanie problemów są kierowane do administratorów
serwera, aby odpowiedzieć na często zadawane pytania, jakie mogą pojawić się podczas
użytkowania iPlan Net.

Skróty

W niniejszej sekcji stosowane są następujące skróty:
• DNS: Domain Name System (System nazw domenowych)
• ICMP: Internet Control Message Protocol (Internetowy protokół komunikatów kontrolnych)
• SSL: Secure Sockets Layer
• FQDN: Fully Qualified Domain Name (w pełni kwalifikowana nazwa domeny)

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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4.2 Uzyskiwanie dostępu do iPlan Net
4.2.1 Często zadawane pytania o dostęp

Dostęp do iPlan Net

Pytanie Sugestia

Po wprowadzeniu adresu URL
iPlan Net strona nie zostaje
wczytana.

URL musi zostać rozwiązany przez DNS lub musi być wpisany
w lokalnym pliku host na komputerze. Należy wykonać polece-
nie ping, podając nazwę serwera i sprawdzić, czy nazwa może
być rozwiązana do adresu IP.
Pomiędzy komputerem klienckim a serwerem musi istnieć po-
łączenie sieciowe. Serwer musi odpowiedzieć na polecenie
ping z podanym adresem IP serwera. W niektórych sieciach
ICMP jest wyłączony tak, że polecenie ping nie jest przekazy-
wane.
Nie może być zapory ogniowej blokującej port 443. Należy
sprawdzić, czy można połączyć się z portem 443 poprzez tel-
net.

Początkowe połączenie z iPlan
Net trwa długo (15–20 sekund).
Komunikaty błędu ani ostrzeże-
nia nie są wyświetlane.

Podczas połączenia SSL sprawdzane są odwołania wszystkich
certyfikatów, które obejmują urzędy certyfikacji (tzw. root). 
Jeśli komputer kliencki nie ma połączenia z siecią Internet,
sprawdzanie odwołań kończy się niepowodzeniem po upływie
limitu czasu. Aby uniknąć tego opóźnienia, należy wyłączyć
sprawdzanie odwołań (patrz str. 50).

Podczas otwierania portalu
iPlan Net widzę ostrzeżenie,
że certyfikat jest nieważny.

W przeglądarce Internet Explorer należy kliknąć symbol kłódki,
aby sprawdzić, czemu certyfikat został uznany za nieważny.
Możliwe przyczyny to:
• Nazwa pospolita certyfikatu nie odpowiada nazwie serwera

sieci Web. Należy zmienić rozwiązaną nazwę w DNS lub w
pliku host, bądź zmienić certyfikat na serwerze iPlan Net
(należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brain-
lab).

• Brakuje łącza na liście Certification Authorities (urzędów cer-
tyfikacji). Należy podłączyć komputer kliencki do sieci Inter-
net, aby możliwa była aktualizacja Certification Authorities
(urzędów certyfikacji).

• Certyfikat wygasł i musi zostać odnowiony. W celu odnowie-
nia certyfikatu należy skontaktować się z pomocą techniczną
firmy Brainlab.

Należy pobrać i zainstalować plik certyfikatu, aby usunąć to os-
trzeżenie (patrz str. 17).

Logowanie do iPlan Net

Pytanie Sugestia

Widzę zakładkę Login, ale nie
mogę się zalogować.

Należy wpisać ważną nazwę użytkownika domeny lub ważne-
go użytkownika lokalnego w polu User name. Jeśli logowanie
za pomocą nazwy użytkownika domeny nie powiedzie się, na-
leży spróbować zalogować się do klienta Windows. Nie może
być ostrzeżenia o wygaśnięciu hasła.
Jeśli nie można zalogować się na komputer lokalny, należy
skontaktować się z administratorem IT, aby zresetował dane
uwierzytelniające użytkownika.

Uzyskiwanie dostępu do iPlan Net
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Pytanie Sugestia

Po zalogowaniu nie widzę żad-
nych przycisków aplikacji.

Konto użytkownika nie uzyskało uprawnień do używania iPlan
Net. Konto musi zostać dodane do grupy iPlanNetPlanning.
Jeśli ten problem dotyczy wszystkich użytkowników, nie skonfi-
gurowano poprawnie User Management (Zarządzania użyt-
kownikami) (patrz str. 46).

Po zalogowaniu widzę ostrze-
żenie, że rozdzielczość ekranu
nie jest wystarczająca.

Istnieje minimalna rozdzielczość wyświetlania wymagana
przez każdą skonfigurowaną aplikację (patrz str. 37).
Sesja nadal zostanie uruchomiona, nawet jeśli rozdzielczość
jest niewystarczająca, ale użytkownik zobaczy paski przewija-
nia po bokach aplikacji. Wyświetlanie danych medycznych z
obrazowania nie jest zmienione ani zdeformowane.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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4.3 Aplikacje iPlan
4.3.1 Pytania dotyczące funkcjonowania aplikacji

Otwieranie aplikacji

Pytanie Sugestia

Niektóre przyciski aplikacji są
nieaktywne.

Nie ma ważnej licencji na te aplikacje lub wszystkie dostępne
sesje są używane.

Po kliknięciu na przycisk aplika-
cji aplikacja nie uruchamia się.

Użytkownik musi być dodany do grupy RemoteDesktopUsers.
Można to zrobić bezpośrednio lub poprzez grupę Active Direc-
tory.

Maksymalna liczba dostępnych
sesji wyświetlana w portalu
iPlan Net jest mniejsza niż licz-
ba zakupionych licencji.

W środowisku równoważenia obciążenia może zdarzyć się, że
jeden z serwerów wyłączy się lub nie jest dostępny przez sieć.
Należy sprawdzić plik konfiguracyjny iPlan Net, aby sprawdzić,
czy wszystkie serwery są ujęte w wykazie i czy włączone jest
równoważenie obciążenia.

Zakładka Client Check poka-
zuje błąd z Remote Desktop
Connection (Podłączaniem
pulpitu zdalnego).

iPlan Net jest przeznaczony do użytku z przeglądarką Internet
Explorer. Ten błąd może wystąpić, jeśli używana jest przeglą-
darka inna niż Internet Explorer.
Należy zweryfikować ustawienia przeglądarki i zabezpieczeń
zgodnie z opisaną procedurą, patrz str. 14.

Wydajność aplikacji

Pytanie Sugestia

Wybrana aplikacja działa wol-
no.

W portalu iPlan Net należy sprawdzić, ile sesji jest uruchomio-
nych. Nadmierna liczna uruchomionych sesji może spowalniać
pracę serwera. Jeśli to konieczne, administratorzy mogą wyko-
rzystać funkcję Session Manager, aby zakończyć nieużywane
sesje, który były niepoprawnie zamknięte.

W zakładce Client Check należy sprawdzić Connection Qua-
lity i zweryfikować, czy prędkość pobierania i czas odpowiedzi
są wystarczające.
Jeśli połączenie jest wykonywane po sieci lokalnej / sieci intra-
net, a wyniki funkcji Client Check nie są wystarczające, należy
skontaktować się z administratorem IT w celu poprawienia po-
łączenia sieciowego. Jeśli wyniki funkcji Client Check są wy-
starczające, można poprawić wydajność aplikacji, włączając
ustawienia optymalizowane dla sieci lokalnej intranet (patrz str.
34).
Jeśli połączenie jest wykonywane po sieci Internet, problemy z
wydajnością spowodowane wolnym połączeniem internetowym
można poprawić poprzez włączenie ustawień optymalizowa-
nych dla sieci Internet (patrz str. 34). Dodatkowo czas odpo-
wiedzi może poprawić subskrypcja opcji „fast path” oferowanej
przez wielu dostawców usług internetowych.

Aplikacje iPlan
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Pytanie Sugestia

Sesja iPlan Net jest urucho-
miona, ale aplikacja nie otwiera
się lub wyświetlany jest błąd.

Jeśli iPlan Net wyświetla komunikat błędu, należy dokładnie
przeczytać wyświetlony komunikat, aby poznać wyjaśnienie.
Możliwe błędy to:
• Błąd licencji z powodu zbyt wielu otwartych sesji.
• Ścieżki nie są poprawnie skonfigurowane w pliku konfigura-

cyjnym iPlan Net.
• Użytkownik nie ma wystarczających praw dostępu do folderu

aplikacji.
• W środowisku równoważenia obciążenia: zainstalowany mu-

si być identyczny sprzęt serwera. Wszystkie zainstalowane
aplikacje muszą być na tej samej ścieżce instalacyjnej a pliki
konfiguracyjne na obu serwerach muszą być identyczne.

Moja aplikacja uruchamia się
poprawnie tylko na jednym ser-
werze.

Należy zweryfikować, że aplikacje są zainstalowane identycz-
nie na wszystkich serwerach w farmie. Folder aplikacji musi
mieć wystarczające prawa dostępu na wszystkich serwerach.
Plik konfiguracyjny iPlan Net także musi być identyczny na
wszystkich serwerach.

Po kliknięciu przycisku aplikacji
wyświetlane jest ostrzeżenie
dotyczące certyfikatu.

Należy przeczytać informacje podane w oknie dialogowym os-
trzeżenia. Możliwe przyczyny tego ostrzeżenia to:
• Pospolita nazwa certyfikatu nie jest taka sama jak nazwa

serwera sieci Web. Skonfigurowana nazwa serwera w pliku
konfiguracyjnym iPlan Net musi być taka sama jak „nazwa
pospolita” w certyfikacie. Należy skontaktować się z pomocą
techniczną firmy Brainlab, aby zmienić nazwę serwera lub
nazwę pospolitą. Komputer kliencki musi być w stanie roz-
wiązać zmienione nazwy serwerów poprzez DNS lub plik
host.

• Brakuje łącza na liście Certification Authorities (urzędów cer-
tyfikacji). Należy podłączyć komputer kliencki do sieci Inter-
net, aby aktualizować Certification Authorities (urzędy certyfi-
kacji).

• Certyfikat wygasł i musi zostać odnowiony. W celu odnowie-
nia certyfikatu należy skontaktować się z pomocą techniczną
firmy Brainlab.

Udostępnianie sesji i przenoszenie danych

Pytanie Sugestia

Chcę wyeksportować dane na
lub zaimportować dane z moje-
go dysku lokalnego lub z napę-
du USB, ale nie widzę dysków
lokalnych.

Należy upewnić się, że napęd USB został podłączony przed
uruchomieniem sesji.

Należy upewnić się, że w oknie dialogowym Remote Desktop
Connection (Podłączanie pulpitu zdalnego) włączono pole wy-
boru umożliwiające eksport do dysków lokalnych (str. 23).

Po rozpoczęciu sesji nie mogę
mapować dysków sieciowych
zawierających dane pacjenta.

Należy zweryfikować, że użytkownik ma prawa do odczytu i
zapisu na dysku sieciowym.

Należy spróbować dostać się do dysku sieciowego poprzez
ścieżkę UNC (Universal Naming Convention) (\\<nazwaserwe-
ra>\<nazwaShare>).

Czasem skrypt logowania, który mapuje dysk sieciowy do litery
napędu jest zbyt wolny. Należy skonfigurować mapowanie na-
pędów w pliku konfiguracyjnym iPlan Net, tak aby oprogramo-
wanie mapowało dysk przy każdym uruchomieniu sesji, za-
miast skryptu logowania.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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Pytanie Sugestia

Podczas uruchamiania udo-
stępniania sesji cel nie podłą-
cza się automatycznie.

Możliwe przyczyny to:
• Zasady domeny nadpisały konfiguracje lokalnego serwera

terminali.
• Użytkownik sesji docelowej nie zaakceptował żądania udo-

stępnienia.
• W środowisku równoważenia obciążenia: Zapora ogniowa

zablokowała żądanie udostępnienia do sesji na innym ser-
werze. Sesja docelowa jest wtedy rozłączana.

Certyfikacja SSL, gdy używane są inne przeglądarki

Pytanie Sugestia

Podczas otwierania sesji w
Google Chrome pojawia się os-
trzeżenie dotyczące bezpie-
czeństwa certyfikatu.

Możliwe rozwiązania:
Należy zweryfikować kompatybilność przeglądarki/systemu
operacyjnego (patrz str. 18).
Należy utworzyć certyfikat z podpisem własnym na podstawie
lokalnych ustawień wewnętrznych.

Podczas otwierania sesji w Fi-
refox pojawia się ostrzeżenie
dotyczące bezpieczeństwa cer-
tyfikatu.

Firefox zawiera własną listę certyfikatów poza używanym sys-
temem operacyjnym. Należy dodać domenę do tej listy ręcz-
nie. Można to zrobić za pomocą: np. iPlannet (tylko nazwa) lub
FQDN (iPlannet.<domena>.com).

Aplikacje iPlan
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Certyfikacja SSL, gdy używane są tablety

Pytanie Sugestia

Podczas otwierania sesji w
Google Chrome pojawia się os-
trzeżenie dotyczące bezpie-
czeństwa certyfikatu.

Możliwe rozwiązania: Jeżeli serwer iPlan Net wykorzystuje
certyfikat z podpisem własnym, należy upewnić się, że CA
(Certification Authority (urząd certyfikacji)) jest znany kompute-
rowi klienckiemu, sprawdzając zasób certyfikatów komputera
lokalnego (Trusted Certification Authorities (zaufane urzędy
certyfikacji)).
Uwaga: Nawet gdy wykorzystywany jest ważny certyfikat z
podpisem własnym, przeglądarka Google Chrome będzie za-
wsze wyświetlać ostrzeżenie, jeżeli certyfikat nie będzie zawie-
rał nazwy serwera, która jest zgodna z FQDN (w pełni kwalifi-
kowaną nazwą domeny).

Safari dla systemów Windows

Pytanie Sugestia

Weryfikacja kompatybilności
przeglądarki/systemu operacyj-
nego w Safari dla systemów
Windows nie mogła być prze-
prowadzona.

Ta konfiguracja nie została w pełni zbadana.
Aby uzyskać najlepsze działanie, należy wykorzystywać prze-
glądarkę Internet Explorer z systemem Windows.

Drukowanie w HTML5

Pytanie Sugestia

Nie mogę drukować, gdy wyko-
rzystywane jest połączenie
HTML5.

Z listy dostępnych drukarek należy wybrać ERICOM Access-
Now Printer (Drukarka AccessNow ERICOM).
Jeżeli ta opcja jest niedostępna, należy skontaktować się z po-
mocą techniczną firmy Brainlab.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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