
iPLAN®
NET
Versão 3.6

Manual do Usuário do Software
Revisão 1.1
Copyright 2014, Brainlab AG Germany. Todos os direitos reservados.





ÍNDICE
INFORMAÇÕES GERAIS ......................................................................................................5

Dados para contato e informações legais ............................................................................................5
Informações legais .......................................................................................................................................6

Símbolos ......................................................................................................................................................7

Indicação de uso ........................................................................................................................................8

Compatibilidade com software médico.................................................................................................9
Software de outros fabricantes...................................................................................................................10

Treinamento e documentação...............................................................................................................11

USO E FUNCIONALIDADE DO iPLAN NET ......................................................13

Iniciando ....................................................................................................................................................13
Configurações do navegador e de segurança............................................................................................14

Portal iPlan Net .........................................................................................................................................19
Aba Login...................................................................................................................................................20
Aba Client Check .......................................................................................................................................21
Aba Applications ........................................................................................................................................23
Aba Screenshots........................................................................................................................................27
Botões e indicadores de disponibilidade ....................................................................................................28

Informações da sessão remota.............................................................................................................29

Sessão 3D avançado ...............................................................................................................................30

Transferência e exportação de dados .................................................................................................31

Compartilhamento de sessão ...............................................................................................................32

Otimização de desempenho ..................................................................................................................34
Resolução do monitor e profundidade de cores .........................................................................................36

Requisitos mínimos.................................................................................................................................37

Uso com dispositivos Tablet .................................................................................................................38
Estabelecendo uma conexão .....................................................................................................................39

ADMINISTRAÇÃO DO iPLAN NET ............................................................................45

Área de trabalho do servidor.................................................................................................................45

Gerenciamento de usuários ..................................................................................................................46

ÍNDICE

Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 iPlan Net Ver. 3.6 3



Gerenciador de sessões.........................................................................................................................48

Desativando verificações de revogação .............................................................................................50

Configuração do navegador ..................................................................................................................52

Criação de indicador ...............................................................................................................................55

Locais de exportação ..............................................................................................................................56

iHelp (Suporte remoto ao cliente) ........................................................................................................57

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ..................................................................................59

Informações sobre resolução de problemas .....................................................................................59

Acessando o iPlan Net............................................................................................................................60

Aplicativos iPlan ......................................................................................................................................62

ÍNDICE REMISSIVO .................................................................................................................67

ÍNDICE

4 Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 iPlan Net Ver. 3.6



1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Dados para contato e informações legais
Dados para contato

Suporte

Se não encontrar as informações de que precisa neste manual, ou se tiver dúvidas ou problemas,
entre em contato com o Suporte da Brainlab:

Região Telefone e Fax E-mail

Estados Unidos e Canadá
Tel.: (800) 597-5911
Fax: (708) 409-1619

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

África, Ásia, Austrália, Europa
Tel.: +49 89 991568-44
Fax: +49 89 991568-811

iplan.net@brainlab.com ou
support@brainlab.comAmérica Latina

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

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

França e países de idioma francês Tel.: +33-800-67-60-30 iplan.net@brainlab.com ou
support_fr@brainlab.com

Comunicação

Embora tenha sido cuidadosamente revisado, este manual pode conter erros.
Utilize o endereço igs.manuals@brainlab.com para enviar sugestões de melhoria para este
manual.

Fabricante

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.1.1 Informações legais

Direitos autorais

Este manual contém informações exclusivas protegidas por direitos autorais. Nenhuma parte
deste manual pode ser reproduzida ou traduzida sem a permissão expressa, por escrito, da
Brainlab.

Marcas comerciais da Brainlab

As marcas indicadas a seguir são marcas comerciais da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos
Estados Unidos:
• iPlan®

• Brainlab Elements™

Marcas comerciais de outros fabricantes

• Microsoft®, Windows®, ActiveX® e Internet Explorer® são marcas comerciais da Microsoft
Corporation, registradas nos Estados Unidos e em outros países.

• Mozilla Firefox® é marca comercial da Mozilla Foundation, registrada nos Estados Unidos e
em outros países.

• iPad® é marca comercial da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países.

Instruções de descarte

Equipamentos elétricos e eletrônicos somente podem ser descartados de acordo com as normas
legais. Para obter informações sobre a norma WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment
- Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos), visite:
http://www.brainlab.com/weee

Vendas nos Estados Unidos

A legislação federal norte-americana restringe a venda deste software a médicos ou a pedido
deles.

Dados para contato e informações legais
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1.2 Símbolos
Símbolos usados neste manual

Avisos

Sinais de Aviso são indicados por um símbolo triangular de aviso. Eles contêm
informações críticas de segurança relacionadas a possíveis ferimentos, morte ou outras
consequências graves associadas à utilização incorreta do equipamento.

Cuidado

Sinais de Cuidado são indicados por um símbolo circular de cuidado. Eles contêm
informações críticas de segurança relacionadas a possíveis problemas com o dispositivo.
Tais problemas incluem problemas no funcionamento, falhas no dispositivo, danos ao
dispositivo ou danos à propriedade.

Observações

OBSERVAÇÃO: observações são formatadas em tipo itálico e indicam informações adicionais
úteis.
 

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.3 Indicação de uso
Usando o iPlan Net

Indicações de uso

O iPlan Net define as especificações tecnológicas para o ambiente / plataforma que oferece
conectividade de rede para o software de planejamento iPlan, Brainlab Elements e os
aplicativos de software relacionados. Usando o iPlan Net, os usuários devem ter a possibilidade
de executar simultaneamente, a partir de diferentes clientes, o aplicativo iPlan ou Brainlab
Elements instalado em um servidor. O cliente possui requisitos mínimos de hardware e software,
que incluem suporte para clientes thin e sistemas operacionais Windows. A conexão deve ser
estabelecida com um navegador da Internet, com esforço mínimo de instalação.

Revisão de plausibilidade

Antes de iniciar o tratamento do paciente, verifique a plausibilidade de todas as entradas e
saídas de informações do dispositivo.

Indicação de uso
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1.4 Compatibilidade com software médico
Software médico da Brainlab

Autorização

Somente funcionários autorizados da Brainlab podem instalar software no iPlan Net. Não
instale ou remova nenhum aplicativo de software.

Software médico compatível da Brainlab

O iPlan Net é compatível com:
• 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

OBSERVAÇÃO: os aplicativos Content Manager, Patient Browser e DICOM Viewer são às
vezes referenciados como “Patient Data Manager” ou “Brainlab Elements”. Para obter
informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Software Content Manager, Patient
Browser e DICOM Viewer.
 

Software médico Brainlab não compatível

O iPlan Net é incompatível com o PatXfer 5.2.1.

Outros aplicativos de software da Brainlab

Outras versões de software compatíveis podem ser disponibilizadas após a publicação deste
manual.
Se a versão do seu software for diferente das versões especificadas acima, entre em contato
com o Suporte da Brainlab para obter esclarecimentos relacionados à compatibilidade.

Somente software médico da Brainlab, especificado pela Brainlab, pode ser instalado e
usado com o sistema.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4.1 Software de outros fabricantes

Software compatível de outros fabricantes

O iPlan Net é compatível com:
• Windows XP (Service Pack 2 ou posterior) ou plataformas mais recentes da Microsoft
• Internet Explorer Versão 8.0 ou versões mais recentes

O servidor iPlan Net é compatível com o Windows Server 2008. Para obter informações sobre
Service Packs compatíveis, entre em contato com o Suporte da Brainlab.

Software adicional de outros fabricantes

Em geral, o iPlan Net é compatível com a maioria dos produtos de software comerciais, desde
que eles não afetem a funcionalidade dos seguintes recursos:
• Serviços de terminal.
• Internet Information Services (IIS).
• Gateway de acesso.

Se não tiver certeza sobre a compatibilidade de um aplicativo de software, entre em contato com
o Suporte da Brainlab.
Esteja ciente que algumas configurações de software de proteção contra malware (p. ex.,
antivírus) podem afetar negativamente o desempenho do sistema. Por exemplo, se as varreduras
em tempo real são realizadas e o acesso a cada um dos arquivos é monitorado, o carregamento
e a gravação dos dados do paciente podem ser lentos.

Apenas atualizações de sistema operacional ou medidas de proteção contra malware
críticas são recomendadas. Atualizações de drivers não são permitidas. Não faça
download nem instale atualizações durante o planejamento de tratamentos. Pra obter
informações adicionais, entre em contato com o Suporte da Brainlab.

Compatibilidade com software médico
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1.5 Treinamento e documentação

Público-alvo

Este manual de usuário foi desenvolvido para cirurgiões e suas equipes que utilizam o iPlan Net.

Leitura dos Manuais do Usuário

Este manual de usuário descreve a conexão com o software de planejamento baseado no
servidor.
É importante que todos os usuários:
• Leiam os manuais de usuário cuidadosamente antes do uso.
• Tenham acesso permanente aos manuais do usuário.

Manuais do Usuário Brainlab disponíveis

Manual do Usuário Conteúdo

Manual do Usuário do
Software

• Visão geral do planejamento de tratamento e da navegação guiada
por imagens

• Descrição da configuração do sistema da Sala Cirúrgica
• Instruções detalhadas sobre o software

Manual do Usuário de
Instrumental Instruções detalhadas sobre o manuseio do instrumental.

Manual de Limpeza, De-
sinfecção e Esterilização

Detalhes sobre limpeza, desinfecção e esterilização dos instrumen-
tos.

Manual do Usuário do
Sistema Informações abrangentes sobre a configuração do sistema.

Manual do Usuário Téc-
nico

Informações técnicas detalhadas sobre o sistema, incluindo especifi-
cações e conformidade.

Manuais de Referência Rápida

Existem Manuais de Referência Rápida para a maioria dos aplicativos de software e para
alguns instrumentos complexos. Estes manuais fornecem informações resumidas sobre o uso do
software ou hardware e funcionam como um complemento aos Manuais do Usuário.
OBSERVAÇÃO: os Manuais de Referência Rápida não substituem a leitura dos Manuais do
Usuário.
 

Treinamento Brainlab

Antes de usar o sistema, todos os usuários devem participar de um programa de treinamento a
ser aplicado por um representante da Brainlab, com o objetivo de garantir o uso seguro e correto
do produto.

Responsabilidade

Este sistema apenas proporciona assistência adicional ao cirurgião ou ao usuário e não
substitui, de forma alguma, a experiência e/ou a responsabilidade do cirurgião ou usuário
durante seu uso.

INFORMAÇÕES GERAIS
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2 USO E FUNCIONALIDADE
DO iPLAN NET

2.1 Iniciando

Informações de acesso

Figura 1 
O iPlan Net é parte do Origin Server e fornece acesso ao software de planejamento por meio de
uma rede, com o uso do Internet Explorer.
A URL de acesso pode variar com base nas especificações do cliente. A URL de acesso padrão
é:
https://iplannet

O iPlan Net permite a conexão de outros aplicativos da Brainlab ao sistema PACS do
hospital. Desta forma, apenas um nó DICOM específico da Brainlab necessita ser
introduzido no sistema PACS e a configuração global de Query/Retrieve para aplicativos
da Brainlab fica simplificada. Apenas aplicativos da Brainlab podem conectar-se a este
serviço. Se você deseja restringir ainda mais o acesso ao sistema PACS do hospital para
aplicativos da Brainlab (p. ex., inserir cada aplicativo da Brainlab como nó DICOM
separado ou restringir o acesso a certos equipamentos), por favor, entre em contato com o
Suporte da Brainlab.

Variações de clientes

As capturas de tela e as informações de “como fazer” apresentadas neste manual do usuário
podem variar em relação à sua experiência com o iPlan Net.
Inúmeras variações são possíveis, dependendo da versão de Windows, da versão do Internet
Explorer, das configurações do servidor, etc.

USO E FUNCIONALIDADE DO iPLAN NET
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2.1.1 Configurações do navegador e de segurança

Informações gerais

Para acessar a página da Web do iPlan Net e iniciar os aplicativos do iPlan, é necessário definir
as configurações corretas de segurança e do Internet Explorer.
OBSERVAÇÃO: usando o Internet Explorer com o componente RDP ActiveX configurado, os
usuários podem iniciar o aplicativo remotamente no servidor, selecionando o botão do aplicativo
na página do aplicativo. O aplicativo remoto será iniciado imediatamente, usando a conta de
usuário que foi usada para efetuar login no servidor.
 

OBSERVAÇÃO: navegadores da Web diferentes do Internet Explorer não suportam o
componente RDP ActiveX; portanto, o cliente RDP ou HTML5 será usado para esses
navegadores. Os usuários podem iniciar o aplicativo remotamente no servidor, selecionando o
botão do aplicativo na página do aplicativo.
 

Para RDP, o usuário precisará inserir seu nome de usuário e sua senha para efetuar login no
servidor. Essa é uma limitação conhecida no método RDP.

Como verificar as configurações do Internet Explorer

Etapas

1. No menu Tools (Ferramentas) do Internet Explorer, selecione Internet Options (Opções
da Internet).

2. Selecione a aba Security (Segurança).

3.
Nas lista de ícones de zonas da Web, clique no ícone Trusted Sites (Sites
confiáveis).
Adicione a URL do iPlan Net na lista.

4. Retorne ao ícone Trusted Sites (Sites confiáveis) para definir as configurações para Ac-
tiveX.

5. Clique no botão Custom level... (Nível personalizado...).

Iniciando
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Etapas

6.

Selecione as seguintes opções na lista de configurações:
• Download signed ActiveX controls (Baixar controles ActiveX assinados): Enable (Habi-

litar) ou Prompt (Aviso)
• Run ActiveX controls and plug-ins (Executar controles ActiveX e plug-ins): Enable (Ha-

bilitar)
• Script ActiveX controls marked safe for scripting (Criar script de controles ActiveX mar-

cados como seguros para script): Enable (Habilitar)

Como reabilitar plug-ins

Se o seu sistema tiver sido atualizado recentemente com o Windows XP Service Pack 3, o plug-
in necessário para exibição do iPlan Net pode ter sido desativado. Siga o procedimento abaixo
para reativar o plug-in.
OBSERVAÇÃO: este procedimento não é necessário (e não está disponível) se você estiver
usando Windows Vista ou Windows 7.
 

USO E FUNCIONALIDADE DO iPLAN NET
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Etapas

1.

No menu Tools (Ferramentas), selecione Manage Add-ons (Gerenciar Complementos).
OBSERVAÇÃO: se estiver usando o Internet Explorer 7, selecione Enable or Disable
Add-ons (Habilitar ou Desabilitar Complementos).
 

2. No menu Show (Mostrar) (seta vermelha), selecione Currently loaded add-ons (Com-
plementos carregados atualmente).

3.

Selecione Microsoft RDP Client Control (Controle do Cliente RDP da Microsoft) ou Mi-
crosoft Terminal Service Client Control (Controle do Cliente dos Serviços de Terminal
da Microsoft).
OBSERVAÇÃO: a seleção varia com base em sua versão do Internet Explorer.
 

4. Clique em Enable (Habilitar) no campo Settings (Configurações).

5.
Clique em OK para salvar.
OBSERVAÇÃO: pode ser necessário reiniciar o navegador.
 

Como verificar configurações de segurança

Se o seu computador usar um software de firewall pessoal, teste suas configurações de
segurança.

Etapas

1. Inclua a URL do iPlan Net na lista de sites confiáveis (consulte a página 14).

2. Para todos os tipos de software de segurança, os controles ActiveX não devem estar blo-
queados.

3. Se possível, conceda ao site do iPlan Net o direito de efetuar download e executar con-
troles ActiveX.

Iniciando

16 Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 iPlan Net Ver. 3.6



Aviso de certificado

Ao acessar a URL do iPlan Net, você pode receber um aviso de certificado de segurança.

Figura 2 

Etapa

Para continuar, clique em Continue to this website (not recommended) [Continuar neste site
da Web (não recomendado)].
O Portal iPlan Net é aberto.

Como remover o aviso do certificado de segurança

Etapas

1.
Pressione o botão Help (Ajuda).
A página Help é exibida.

2. Clique no link Download Certificate (Fazer download do certificado) para instalar o certi-
ficado.

Aviso de segurança do ActiveX

Dependendo de suas configurações de segurança para ActiveX, um aviso pode aparecer ao
longo da barra de ferramentas do navegador durante o carregamento inicial. Para continuar:

Etapas

1.
Clique na barra de aviso e selecione Run Add-on (Executar complemento).
Uma janela de aviso de segurança é exibida.

2. Pressione Yes (Sim) para prosseguir para o Portal iPlan Net.

Informações relacionadas

Para obter informações sobre configurações de segurança, acesse a aba Tools (Ferramentas) >
Internet Options (Opções da Internet) > Security (Segurança) no navegador Internet Explorer.

USO E FUNCIONALIDADE DO iPLAN NET
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Requisitos do navegador da Web

Sistema operacio-
nal / navegador do
cliente

Internet Explorer Firefox Chrome Safari

8 9 10 11 Versão >=
30.x

Versão >=
35.x

Versão >=
6.x

Windows XP 32 Bits OK N/A N/A N/A OK OK N/A

Windows XP 64 Bits OK N/A N/A N/A OK OK N/A

Windows 7 32 Bits N/A OK OK OK OK OK N/A

Windows 7 64 Bits N/A OK OK OK OK OK N/A

Windows 8 32 Bits N/A OK OK OK OK OK N/A

Windows 8 64 Bits N/A OK OK OK OK OK N/A

Mac OS 10.8 N/A N/A N/A N/A OK OK OK

iOS N/A N/A N/A N/A N/A N/A OK

Para acessar o portal da Web da plataforma do servidor, apenas navegadores que suportam
javascript podem ser usados. Todavia, dependendo do sistema operacional, da versão do
navegador e das configurações da plataforma do servidor, alguns navegadores da Web não
podem acessar a funcionalidade completa da plataforma do servidor.
Estes navegadores podem exibir as páginas da Web no portal da plataforma do servidor:
• Internet Explorer Versão 8 e versões mais recentes.
• Mozilla Firefox Versão 30 e versões mais recentes.
• Google Chrome Versão 35 e versões mais recentes.
• Safari Versão 6.x e versões mais recentes.

O navegador da Web suportado depende da configuração de software do servidor. De acordo
com a configuração atual, a página Client Check deve exibir se o navegador é suportado ou não.

Iniciando
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2.2 Portal iPlan Net

Layout da tela

⑧

② ③

①

⑦⑥⑤④

Figura 3 

Nº Componente Função Consulte

① Aba Login Efetuar login ou alterar usuários. Página 20

② Indicador de disponibili-
dade Indica o número de sessões disponíveis. Página 23

③ Botão Help Acessar o manual do usuário e outros recursos
úteis. Página 28

④ Aba Client Check Verificar se os requisitos de conexão foram atingi-
dos. Página 21

⑤ Aba Screenshots Visualizar, efetuar download ou excluir capturas
de tela. Página 27

⑥ Botão Log out Efetuar logout da sessão Web do iPlan Net. Página 28

⑦ Botão Info Abrir as informações básicas do software iPlan
Net. Página 28

⑧ Aba Applications
Abrir aplicativos, abrir o compartilhamento de ses-
são, acessar as ferramentas administrativas (se
aplicável).

Página 23

USO E FUNCIONALIDADE DO iPLAN NET
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2.2.1 Aba Login

Como efetuar login no Portal iPlan Net

①

Figura 4 

Etapas

1. Na aba Login, insira seu nome de usuário e sua senha.

2. Se necessário, selecione um servidor na lista.

3. Clique no botão LOG IN ①.

OBSERVAÇÃO: se a sua sessão expirar, você deverá efetuar login novamente.
 

Alterando usuários

Na aba Login é possível alterar usuários sem efetuar logout manualmente do usuário inicial. O
procedimento é o mesmo que o seu login inicial.

Portal iPlan Net

20 Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 iPlan Net Ver. 3.6



2.2.2 Aba Client Check

Informações gerais

Figura 5 
A aba Client Check fornece uma visão geral dos requisitos necessários para conexão com o
servidor iPlan Net. Se tiver dificuldades de conexão, revise essa aba para corrigir o problema.
Para obter mais informações, consulte a página 37.

Ícones de verificação de cliente

Os seguintes ícones aparecem na coluna Result da aba Client Check:

Verificando requisitos: O resultado será exibido em breve.

Requisito OK: O requisito de conexão é suficiente.

Requisito insuficiente: A usabilidade pode ser afetada.

Requisito desconhecido: O requisito de conexão não pode ser detectado ou identi-
ficado.

Requisito não OK: O requisito de conexão é insuficiente ou não é suportado.

USO E FUNCIONALIDADE DO iPLAN NET
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Qualidade da conexão

O campo Connection Quality relata a qualidade da conexão estimada entre o servidor e o
computador cliente.
A qualidade da conexão determina o desempenho. Verifique esse valor se enfrentar problemas
de desempenho.
Para obter informações sobre o computador cliente e os requisitos de rede, consulte a página
37.

Portal iPlan Net
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2.2.3 Aba Applications

Informações gerais

Figura 6 
Na aba Applications você pode:
• Abrir um aplicativo.
• Iniciar Session Sharing (Compartilhamento de Sessão) (consulte a página 32).
• Acessar as ferramentas administrativas, se as suas configurações do usuário permitirem

(consulte a página 46).
Os aplicativos disponíveis podem variar em função da acessibilidade concedida ao usuário.
Quando um aplicativo não está disponível, o botão correspondente é desativado.
Se houver um problema de acesso a um aplicativo, uma mensagem de aviso será exibida.
OBSERVAÇÃO: a aba Applications é desativada quando é feita a conexão ao iPlan Net com
dispositivos não Windows.
 

Como abrir um aplicativo no Windows 7

Etapas

1. Na aba Applications, clique no aplicativo desejado.

USO E FUNCIONALIDADE DO iPLAN NET
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Etapas

2.

Se estiver usando um navegador diferente do Internet Explorer (como o Mozilla Firefox)
uma janela de diálogo Open/Save (Abrir/Salvar) será exibida:

Selecione Open with (Abrir com) e clique em OK. O Windows automaticamente selecio-
na o programa com o qual abrir o aplicativo.
OBSERVAÇÃO: o iPlan Net foi desenvolvido para uso com o Internet Explorer. Veja mais
informações na página 37.
 

3.

Se a janela de diálogo Remote Desktop Connection (Conexão de Área de Trabalho Re-
mota) for exibida, verifique se o “Remote computer” (Computador remoto) está correto e
clique em Connect (Conectar).

O aplicativo selecionado é aberto.
OBSERVAÇÃO: as caixas de seleção devem ser marcadas, pois o acesso pelo computa-
dor remoto é necessário, por exemplo, para exportar planos.
 

4.
Uma janela de diálogo Remote Desktop Connection Verification (Verificação da Cone-
xão de Área de Trabalho Remota) é exibida. Verifique se deseja conectar-se e clique em
OK.

5. O aplicativo selecionado é aberto.

Se não desejar que essa janela de diálogo apareça, consulte as recomendações de
configurações do ActiveX (página 14).
A janela de diálogo Remote Desktop Connection (Conexão de Área de Trabalho Remota) é
diferente no Windows XP (consulte a página 23).

Portal iPlan Net
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Como verificar o computador remoto no Windows XP

Etapas

1.

Se a janela de diálogo Remote Desktop Connection (Conexão de Área de Trabalho Re-
mota) for exibida, verifique se o “Remote computer” (Computador remoto) está correto e
clique em Yes (Sim).
OBSERVAÇÃO: as caixas de seleção devem ser marcadas, pois o acesso pelo computa-
dor remoto é necessário, por exemplo, para exportar planos.
 

2.

Uma janela de diálogo Remote Desktop Connection Security Warning (Aviso de Segu-
rança de Conexão de Área de Trabalho Remota) é exibida. Verifique se você deseja co-
nectar-se e clique em OK.

3. O aplicativo selecionado é aberto.

Se não desejar que essa janela de diálogo apareça, consulte as recomendações de
configurações do ActiveX (página 14).
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O editor não pode ser identificado

Etapa

1.

Se a janela de diálogo Remote Desktop Connection (Conexão de Área de Trabalho Re-
mota) for exibida, verifique se o “Remote computer” (Computador remoto) está correto e
clique em Connect (Conectar).

O aplicativo selecionado é aberto.
OBSERVAÇÃO: as caixas de seleção devem ser marcadas, pois o acesso pelo computa-
dor remoto é necessário, por exemplo, para exportar planos.
 

Modo de tela cheia

①

Figura 7 
Os aplicativos são automaticamente abertos em modo de tela cheia. Para mover o aplicativo para
um monitor diferente, pressione o botão Restore Down (Restaurar Tamanho Original) ①, na
barra de conexão do iPlan Net, para exibi-lo no navegador.
Após mover o navegador para o outro monitor, você poderá retornar o aplicativo ao modo de tela
cheia, pressionando a combinação de teclas: Ctrl + Alt + Break.

Portal iPlan Net
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2.2.4 Aba Screenshots

Informações gerais

Na aba Screenshots, todas as capturas de tela que estão acessíveis para seu login são exibidas
junto com as suas propriedades de arquivo básicas.
OBSERVAÇÃO: diversos conteúdos relacionados ao tratamento também estão disponíveis na
aba Screenshots (por exemplo, no formato .pdf e .txt).
 

Opções de captura de tela

Figura 8 

Opções

Para visualizar um arquivo, clique:
• No nome do arquivo ou
• Na miniatura da captura de tela

OBSERVAÇÃO: nenhuma miniatura será exibida se não existirem arquivos de imagem disponí-
veis.
 

Para efetuar download de um arquivo, clique no botão Download.
• Se clicar em Save, você deverá especificar o local em que o arquivo deve ser

salvo.
• Se você clicar em Open, a captura de tela abrirá em seu programa padrão de

visualização de imagens.

Para excluir um arquivo, clique no botão Delete.
OBSERVAÇÃO: a exclusão do arquivo não pode ser desfeita.
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2.2.5 Botões e indicadores de disponibilidade

Botão Help

O botão Help acessa:
• O manual do usuário do iPlan Net.
• Os manuais de usuário correspondentes do iPlan.
• Arquivos de recursos.
• Informações para contato com o Suporte da Brainlab.
• Links para atualizações de software cliente.
• Links para abrir aplicativos através do iPlan Net App.

Botão Info

Abre as informações básicas do software iPlan Net.

Botão Log out

Efetua logout da sessão do iPlan Net.

Indicador de disponibilidade

A cor e o valor numérico indicam o número de sessões em uso.
No exemplo mostrado, uma das três sessões está em uso.

OBSERVAÇÃO: quando todas as sessões estão em uso, o indicador de disponibilidade fica
vermelho e uma mensagem de erro é exibida.
 

Explicação sobre o código de cores da sessão do servidor

Sessões de servidor em
uso

Cor

0 Verde

1 Verde claro

2 Amarelo

3 Laranja

4 Vermelho

5 Cinza escuro

Modo de Serviço Azul

Portal iPlan Net
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2.3 Informações da sessão remota

Informações gerais

Uma sessão remota no servidor iPlan Net somente pode ser estabelecida por meio da aba
Applications do Portal iPlan Net. Isso assegura as corretas configurações de conexão
necessárias para o software iPlan.
Ao abrir um aplicativo em outro cliente enquanto houver uma sessão ativa do mesmo aplicativo e
usuário em outro lugar, a sessão anterior será desconectada e exibida no novo cliente. O usuário
no primeiro cliente é notificado sobre a desconexão no Portal iPlan Net.
Para obter informações adicionais sobre login, consulte a página 20.

Antes de abrir um aplicativo do iPlan

Os usuários podem abrir diversos aplicativos simultaneamente. Entretanto, apenas uma sessão
por aplicativo é possível é permitida para cada usuário.
Se estiver usando um dispositivo sem teclado (p. ex., um tablet PC) e a entrada de teclado for
necessária durante o planejamento, ative o teclado na tela do Windows antes de abrir o aplicativo
do iPlan.

Aviso de segurança

Ao abrir uma sessão, o aviso Remote Desktop Connection (Conexão de Área de Trabalho
Remota) pode ser exibido (consulte a página 23).
Dependendo das configurações de segurança ActiveX do seu navegador, você poderá ser
solicitado a confirmar a conexão de suas unidades de disco locais com o computador remoto.
OBSERVAÇÃO: se não desejar exportar um plano de tratamento, você não precisará conectar
suas unidades de disco locais ao computador remoto. Nesse caso, desative a marca de
verificação correspondente na janela de diálogo Remote Desktop Connection (Conexão de
Área de Trabalho Remota).
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2.4 Sessão 3D avançado

Informações gerais

Se você tiver autorização para abrir sessões 3D avançadas, o botão Advanced 3D Session será
exibido na aba Applications.

Como iniciar o aplicativo 3D

Figura 9 

Etapas

1. Clique em Advanced 3D Session.

2. Na aba Start Application, selecione o aplicativo desejado.

3. Pressione Start Application.

OBSERVAÇÃO: devido a restrições de arquitetura, não é possível executar uma exportação de
um plano de tratamento para USB durante uma sessão Advanced 3D. Os planos precisam ser
exportados para a rede ou reimportados via USB para uma estação de trabalho que esteja
executando uma sessão RDP normal.
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2.5 Transferência e exportação de dados

Transferência de dados

Use o iPlan ou o Brainlab Elements para importar dados no formato DICOM.
Defina tantos arquivos de destino quanto necessários e atribua a eles diferentes locais dentro da
pasta de pacientes.
OBSERVAÇÃO: apenas usuários com direitos administrativos podem modificar arquivos do
PatXfer. Alterações feitas nas configurações do PatXfer por usuários normais não são salvas
após o logout.
 

Exportação de dados

Os usuários podem definir a localização de exportação e exportar o plano de tratamento para
uma mídia de armazenamento (unidade flash USB) ou para a unidade de disco rígido do
computador cliente usando o iPlan ou o Brainlab Elements.
No mínimo uma localização de exportação deve ser definida para a plataforma de destino (por
exemplo, VectorVision).
Ao exportar para um computador cliente, assegure que as caixas de seleção na janela Remote
Desktop Connection (Conexão de Área de Trabalho Remota) (consulte a página 23), que
aparecem após a abertura de um aplicativo, estejam marcadas.
OBSERVAÇÃO: não é possível exportar planos de tratamento para um computador cliente
durante uma conexão HTML5. Isso é possível apenas no modo RDP ou ActiveX. Verifique qual
modo está ativo na aba Client Check.
 

Como exportar um plano

Etapas

1. Antes de abrir um aplicativo iPlan ou Brainlab Elements, insira uma mídia de armazena-
mento no computador cliente.

2. Clique em Save and Export no iPlan Navigator do software de planejamento.

3.

Selecione o Export Location na lista da janela de diálogo Export.
OBSERVAÇÃO: se os locais de exportação de seu computador não estiverem listados,
entre em contato com o administrador do servidor e solicite que seu computador seja ha-
bilitado para exportar planos de tratamento.
 

4.
Após a conclusão da exportação, remova a mídia de armazenamento do computador cli-
ente, usando a função Safely Remove Hardware (Remover Hardware com Segurança)
do Windows.

Manuais de usuário relacionados

Os Manuais do Usuário Clínicos relevantes para os diversos aplicativos iPlan foram fornecidos
separadamente a você, em um CD-ROM ou em formato impresso. Para solicitar Manuais do
Usuário Clínico específicos, entre em contato com o Suporte da Brainlab.
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2.6 Compartilhamento de sessão

Informações gerais

A função Session Sharing permite que dois usuários do iPlan Net compartilhem uma sessão,
permitindo a colaboração em um plano de tratamento. Ambos os usuários possuem acesso
completo a todos os recursos do software.

Antes do compartilhamento de uma sessão, considere que ambos os usuários possuem
acesso à funcionalidade completa do software.

Layout da tela de compartilhamento de sessão

Figura 10 

Como compartilhar uma sessão

Etapas

1.
Na aba Applications, clique em Session Sharing.
A janela de diálogo Session Sharing é exibida.

2.

Selecione uma sessão e clique em Join Session.
O proprietário da sessão recebe uma solicitação de controle remoto.

3.

Para aceitar o compartilhamento de sessão, o proprietário da sessão deve clicar em Yes
(Sim).
A sessão é aberta. Ambos os usuários podem usar o aplicativo simultaneamente e ver
todas as etapas executadas pelo outro usuário.

O usuário convidado terá acesso interativo integral ao software no sistema de destino,
enquanto a sessão estiver ativa.

Compartilhamento de sessão
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Como sair de uma sessão

Etapa

Para sair de uma sessão compartilhada, clique no botão Disconnect, no canto inferior
direito da tela.
O aplicativo não fecha, você apenas sai da sessão compartilhada.
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2.7 Otimização de desempenho

Informações gerais

O desempenho pode ser melhorado, por meio da conservação de recursos do servidor e da
otimização das configurações de registro.

Recursos do servidor - Boas práticas

①

Figura 11 
Se você fechar um aplicativo clicando no botão X ① na barra de conexão do iPlan Net, a sessão
permanecerá ativa e usará recursos do servidor. Usando o mesmo login, você poderá acessar a
mesma sessão posteriormente (por exemplo, em outro cliente).
Embora isso seja conveniente, não use o botão X se não pretende retornar à sua sessão
brevemente, para evitar o bloqueio de recursos do servidor. O método recomendado para fechar
um aplicativo é com o botão Exit Application ou a opção Exit no menu do iPlan ou do Brainlab
Elements.
Cada aplicativo possui um limite de tempo de inatividade definido, após o qual o aplicativo é
fechado e a sessão é desconectada.

Configurações otimizadas de intranet

Para otimizar suas configurações para uso da intranet, instale o arquivo de registro
correspondente, que aumenta a velocidade do desempenho, limitando o número de cores
disponíveis e usando o intervalo de atualização padrão para movimento do mouse.

Configurações otimizadas de Internet

Para otimizar suas configurações para uso da Internet, instale o arquivo de registro
correspondente, que aumenta a velocidade do desempenho, aumentando o número de cores
disponíveis e usando o intervalo de atualização padrão para movimento do mouse.

Como habilitar as configurações de registro de intranet ou Internet

Etapas

1.
Pressione o botão Help.
A página Help é exibida.

2. Clique no link Enable Intranet/Internet Optimized Settings para instalar o arquivo de
registro correspondente.

Otimização de desempenho
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Aviso de segurança de configuração de registro

As configurações de registro não são críticas para segurança, pois servem apenas para ajustar a
resposta de movimento do mouse e a disponibilidade de cores.

Figura 12 

Etapa

Clique em Run (Executar) para instalar o arquivo de registro.
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2.7.1 Resolução do monitor e profundidade de cores

Resolução padrão do monitor

Ao usar dois ou mais monitores (por exemplo, um laptop com um monitor externo acoplado), a
resolução do monitor será determinada pelo monitor primário. Mesmo que o navegador seja
aberto no monitor secundário, a sessão remota será estabelecida usando a resolução do monitor
primário.

Como usar um monitor secundário com uma resolução diferente

Etapas

1.

Insira a resolução do monitor no final da URL de login, antes de efetuar o login.
Por exemplo, para usar um monitor que tenha 1.280 x 1.024 pixels, especifique a seguin-
te URL:
https://iplannet/login.aspx?ScreenResX=1280&ScreenResY=1024
• ScreenResX= identifica a largura da tela.
• ScreenResY= identifica a altura da tela.

2.
Após inserir a URL, os novos valores de resolução serão exibidos na aba Login.
Após o login, as novas configurações de resolução serão aplicadas.

3. Para ajustar a resolução do monitor após o login, efetue login novamente para aplicar as
novas configurações.

OBSERVAÇÃO: se você inserir uma resolução mais baixa que a resolução real do monitor, o
aplicativo será centralizado em um fundo preto.
 

Como remover barras de rolagem

Se o seu aplicativo abrir em uma tela cheia com barras de rolagem, você poderá eliminar as
barras de rolagem, inserindo manualmente uma resolução de monitor mais baixa na URL
(conforme descrito acima).
Se as barras de rolagem ainda aparecerem após a inserção de novos valores de resolução, tente
novamente com valores mais baixos. Os valores reais requeridos podem variar, pois praticamente
cada configuração de cliente é diferente.
OBSERVAÇÃO: isso não se aplica quando o aplicativo tem um requisito de resolução mínimo
que é mais alto que o especificado manualmente (indicado por um asterisco vermelho no botão
do aplicativo).
 

Resolução de tela máxima

Uma resolução de tela máxima de 4.096 x 2.048 pixels é suportada.

Monitores alinhados verticalmente

O software suporta monitores alinhados verticalmente, com uma largura mínima de 1.024 pixels.

Profundidade de cor baixa

Se estiver usando um monitor com uma profundidade de cor inferior a 32 bits, um aviso
aparecerá indicando que a profundidade de cor é muito baixa.
Embora seja possível abrir aplicativos, o desempenho poderá ser afetado.

Otimização de desempenho
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2.8 Requisitos mínimos

Requisitos do computador cliente

O iPlan Net executa apenas em computadores clientes com os seguintes requisitos mínimos:

Sistema operacio-
nal

Windows XP (Service Pack 2 ou posterior) ou plataformas mais recentes
da Microsoft

RDP 6.1 ou mais recente

Acesso à Internet Terminal Services Gateway Support (Suporte de Gateway de serviços de
terminal)

Navegador da Web Internet Explorer Versão 8.0 ou versões mais recentes

Terminal

Resolução do monitor do cliente: 1.024 x 768
OBSERVAÇÃO: as barras de rolagem serão exibidas se forem usadas
em uma tela com uma resolução mais baixa.
 

Profundidade de cor: 32 bits

Frequência da CPU 1 GHz (para melhor desempenho gráfico, recomendamos usar frequênci-
as superiores a 1 GHz)

OBSERVAÇÃO: para obter informações sobre a resolução do monitor e a profundidade de cor,
consulte a página 36.
 

o iPlan Net foi desenvolvido para uso com o Internet Explorer. Problemas ou discrepâncias
encontradas ao usar navegadores da Web diferentes do Internet Explorer são de
responsabilidade do usuário.

Requisitos de conexão de rede

O acesso de aplicativos por meio de uma sessão remota do iPlan Net exige uma boa conexão de
rede, para proporcionar a usabilidade ideal do aplicativo.

Acesso Valor mínimo Valor recomendado

Rede local (LAN) LAN de 10 Mbits, menos de 20
ms de latência

LAN de 100 Mbits, menos de 20 ms de
latência

Internet 1,5 Mbits (downstream), menos
de 100 ms de latência

4 Mbits (downstream), menos de 50 ms
de latência

Requisitos de Sistema Operacional e Serviços de Terminal Cliente

Para acessar aplicativos no Portal iPlan Net, a estação de trabalho do cliente Windows requer a
instalação do Microsoft Terminal Service Advanced Client Versão 6.0.6000 ou mais recente.
Você precisará do Windows XP com SP 2, no mínimo, e o pacote de instalação adicional para
sistemas operacionais (KB952155 para 32 bits e KB925876 para 64 bits).
Por padrão, isso é incluído no Windows XP com Service Pack 3, no Windows Vista e no Windows
7.
Se estiver usando uma versão de Windows diferente dessas, instale a atualização do cliente
correspondente, clicando no link fornecido na página Help (consulte a página 28).
OBSERVAÇÃO: passe o mouse sobre os links para visualizar quais configurações de Windows
correspondem a cada link.
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2.9 Uso com dispositivos Tablet

Informações gerais

O iPlan Net habilita a conectividade de tablets baseada no padrão HTML5. O navegador da web
usado no dispositivo tablet deve preencher os requisitos desse padrão para estabelecer uma
conexão.
OBSERVAÇÃO: o uso de tablets deve ser restrito exclusivamente a informações e não para
objetivos de diagnóstico.
 

Compatibilidade

O iPlan Net é compatível com:
• Browsers compatíveis com HTML5
• iPad iOS 7.0 e versões mais recentes

OBSERVAÇÃO: outras versões compatíveis podem ser disponibilizadas após a publicação deste
manual. Para informações sobre compatibilidade, entre em contato com o Suporte da Brainlab.
 

Controles de toque padrão

Ao usar o iPlan Net via navegador da web, siga estas recomendações:
• Usar um navegador com capacidade de exibição em tela cheia
• Consultar o Manual do Usuário do fabricante

Uso com dispositivos Tablet
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2.9.1 Estabelecendo uma conexão

Informações gerais

Você deve estabelecer conexão com o servidor do iPlan Net usando um navegador da web em
seu tablet.
OBSERVAÇÃO: o iPlan Net foi desenvolvido para uso com o Internet Explorer. No entanto,
outros navegadores da Web podem ser usados, além do Internet Explorer.
 

Como estabelecer uma conexão inicial

①

Figura 13 

Etapas

1. Insira a URL relevante (consulte a página 13) para acessar o servidor iPlan Net.

2. Na aba Login, insira seu nome de usuário e sua senha.

3. Se necessário, selecione um servidor na lista.

4. Selecione o botão de confirmação, LOG IN ①.

5. Selecione o aplicativo iPlan que deseja usar em seu tablet (p.ex., iPlan 3.0 View).

OBSERVAÇÃO: a conexão suporta apenas dispositivos Tablet com resolução mínima de
1.024 x 768. Portanto, o uso com dispositivos menores, tais como smartphones, não é suportado.
 

Como adicionar o iPlan Net à tela inicial

②① ③

Figura 14 
Para visualização otimizada, recomenda-se visualizar o iPlan Net no modo de tela cheia.
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Adicione a URL do servidor à Tela Inicial, para assegurar que o iPlan Net seja sempre aberto no
modo de tela cheia.

Etapas

1. Selecione ① para abrir a janela de diálogo.

2.
Selecione o ícone Add to Home Screen (Adicionar à Tela de Início) ②.
A janela de diálogo Add to Home (Novo Ícone) é exibida.

3.
Selecione Add (Adicionar) ③ na janela de diálogo.
Um ícone é adicionado à sua tela inicial.

Como acessar o iPlan Net a partir da Tela Inicial

①

Figura 15 

Etapa

Inicie o iPlan Net, selecionado o ícone que foi criado ① na Tela Inicial.

Uso com dispositivos Tablet

40 Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 iPlan Net Ver. 3.6



Visualização

①
Figura 16 

Recomenda-se usar um navegador com capacidade de exibição em tela cheia para visualizar o
iPlan Net.

Etapa

Para alternar entre a tela cheia e a tela padrão, use os ícones na tela ①.

OBSERVAÇÃO: a exatidão da funcionalidade de visualização depende do browser e o aplicativo
selecionado pode não caber exatamente no tamanho da tela.
 

OBSERVAÇÃO: a navegação para trás e para a frente não deve ser executada durante o
planejamento da cirurgia.
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Acesso ao teclado

Figura 17 

Etapa

Para ativar o teclado, selecione o ícone de teclado no menu de sobreposição.

Como iniciar o Brainlab Elements no iPad

Etapas

1.

Selecione Brainlab Elements iPad na página de aplicativos.

OBSERVAÇÃO: existem dois botões para o Brainlab Elements:
• Brainlab Elements: para usar Elements em um PC cliente, e
• Brainlab Elements iPad: para usar Elements no iPad

Ao usar o Brainlab Elements em um iPad, certifique-se de usar o botão Brainlab Ele-
ments iPad na página do aplicativo.
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Etapas

2.

A tela inicial do Brainlab Elements é maior que a tela física do iPad. Depois de iniciar
um elemento, use uma ação de pinçamento para reduzir a visualização do aplicativo para
o tamanho da tela do iPad:

OBSERVAÇÃO: quando em execução no iPad, o Brainlab Elements não suporta gestos
com vários dedos. Por exemplo, para aplicar zoom em imagens, use o botão de zoom e
mova o dedo para cima ou para baixo.
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3 ADMINISTRAÇÃO DO
iPLAN NET

3.1 Área de trabalho do servidor
Funcionalidade e acesso

Informações gerais

A função Server Desktop permite que um administrador acesse a área de trabalho do servidor
remotamente, com funcionalidade integral.

Acesso criptografado

O iPlan Net suporta comunicação sobre HTTPS. Isso permite altos padrões de segurança e,
dessa forma, simplifica a configuração do firewall (normalmente não necessária) para conexão
pela Internet.

Como acessar a área de trabalho do servidor

Etapa

Na aba Applications, clique no botão Server Desktop.
A área de trabalho do servidor remoto é exibida na tela.
OBSERVAÇÃO: se for aplicável, você deve selecionar o servidor necessário
na lista.
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3.2 Gerenciamento de usuários
Gerenciamento de usuários do iPlan Net

Janela de diálogo Computer Management (Gerenciamento do Computador)

Você pode adicionar ou remover usuários autorizados a usar certas funções do iPlan Net através
da janela de diálogo Computer Management (Gerenciamento do Computador).

Figura 18 

Como adicionar um usuário local

Etapas

1. Clique no botão Server Desktop.

2.

Abra a janela de diálogo Computer Management (Gerenciamento do Computador):
• No menu inicial, selecione Control panel (Painel de Controle).
• Clique em Administrative tools (Ferramentas Administrativas).
• Selecione Computer Management (Gerenciamento do Computador).

3.

No painel à esquerda, expanda a ramificação Local Users and Groups (Usuários e Gru-
pos Locais) e clique em Users (Usuários).
OBSERVAÇÃO: se estiver trabalhando com um servidor em um domínio Windows, vá
para a Etapa 7.
 

4. No menu superior, clique em Action (Ação) e selecione New user (Novo usuário).

5. Insira o nome, a descrição e a senha do usuário.

6. No painel à esquerda, expanda a ramificação Users and Groups (Usuários e Grupos Lo-
cais) e clique em Groups (Grupos).

7.

No painel à direita, clique duas vezes no grupo em que deseja adicionar um usuário:
• iPlanNetAdministration
• iPlanNetPlanning
• iPlanNetSessionSharing
• RemoteDesktopUsers

OBSERVAÇÃO: nem todos os usuários devem ter direitos administrativos. Usuários nor-
mais devem ter acesso aos aplicativos iPlan e acesso de gravação somente a pastas de
pacientes.
 

8. Clique em Add (Adicionar) e insira todos os usuários que devem ter os direitos de grupo
correspondentes.

Gerenciamento de usuários
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Etapas

9. Clique em OK para confirmar.

Grupos de domínio

Se o servidor iPlan Net estiver integrado em um domínio Windows, o gerenciamento de usuários
deverá ser feito dentro do Active Directory (Diretório Ativo).
Em um cenário de integração típico do iPlan Net, os seguintes grupos de domínio são mapeados
nos grupos locais do iPlan Net:

Grupo local Grupo de domínio correspondente

iPlanNetAdministration iPlanNetAdministrationUsers

iPlanNetPlanning iPlanNetPlanningUsers

iPlanNetSessionSharing iPlanNetSessionSharingUsers

RemoteDesktopUsers Todos os grupos do domínio associados ao iPlan Net são mapea-
dos para o grupo local RemoteDesktopUsers

Como autorizar um usuário de domínio

Etapas

1. Abra Active Directory Users and Computers (Usuários e Computadores do Diretório
Ativo) (p. ex., no controlador de domínio).

2. Clique em Users (Usuários) e clique com o botão direito do mouse no usuário que deseja
autorizar.

3. Abra a tela User Properties (Propriedades do Usuário) e clique na aba Member of
(Membro de).

4. Clique em Add... (Adicionar...) e selecione os grupos de usuários do iPlan Net para os
quais o usuário deverá ter direitos de grupo correspondentes.

5. Clique em OK para confirmar.

Como remover um usuário

Etapas

1. No painel direito da janela de diálogo Computer Management (Gerenciamento do Com-
putador), clique duas vezes no grupo relevante.

2. Selecione o usuário e clique em Remove (Remover).

3. Clique em OK para confirmar.
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3.3 Gerenciador de sessões
Usando o Gerenciador de sessões

Informações gerais

A função Session Manager permite que um administrador do iPlan Net encerre uma sessão que
não está respondendo.

Figura 19 

Como encerrar uma sessão

Etapas

1.

Clique no botão Session Manager na aba Applications.
A janela de diálogo Session Manager é exibida.
OBSERVAÇÃO: dependendo de suas configurações, a página de
aviso Remote Desktop Connection (Conexão de Área de Trabalho
Remota) pode ser exibida. Clique em Yes (Sim) para continuar.
 

2. Selecione a sessão que deseja fechar e clique em End Session (Encerrar sessão).

3.

Na janela de diálogo de aviso SessionManager, clique em Yes (Sim) para confirmar:

A sessão selecionada encerrará e desaparecerá da lista de sessões dentro de poucos
segundos.
OBSERVAÇÃO: todos os dados modificados que não tiverem sido salvos durante essa
sessão serão perdidos.
 

4. Clique em Close (Fechar) para fechar a janela de diálogo Session Manager.

Gerenciador de sessões
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OBSERVAÇÃO: a função End Session deve ser usada apenas em casos excepcionais, como,
por exemplo, quando o aplicativo não responde e precisa ser reiniciado.
 

Balanceamento de carga

Quando mais de um servidor estiver em uso, o iPlan Net automaticamente otimiza o
desempenho geral, por meio do balanceamento de carga. A prioridade do servidor é definida nas
configurações do iPlan Net.
Recomendamos o uso de configurações de hardware idênticas para todos os servidores para
otimizar o balanceamento de carga.
Para o ajuste fino da eficiência do sistema, entre em contato com o Suporte da Brainlab.
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3.4 Desativando verificações de revogação
Evitando atrasos durante a conexão

Informações gerais

Se um cliente não estiver conectado à Internet, você poderá enfrentar atrasos na conexão ao
iPlan Net. Isso ocorre porque o cliente tenta validar o certificado SSL para o emissor e a lista de
revogação. A verificação de revogação falha e o tempo expira sem uma conexão com a Internet,
causando um atraso de cerca de 15 a 20 segundos.
Para evitar esse atraso, desative as verificações de revogação no cliente.

Como desativar verificações de revogação - Windows XP

Figura 20 

Etapas

1. No menu Tools (Ferramentas) do Internet Explorer, selecione Internet Options (Opções
da Internet).

2. Na aba Advanced (Avançadas), role até as configurações de Security (Segurança).

3. Desative a caixa de seleção Check for publisher’s certificate revocation (Verificar se
há revogação de certificados do editor).

4. Clique em OK.

Como desativar verificações de revogação - Windows Vista e Windows 7

No Windows 7 e Windows Vista há uma política de grupo local para desativação das verificações
de revogação.

Desativando verificações de revogação
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Figura 21 

Etapas

1.
No menu Start (Iniciar) do Windows, selecione Run... (Executar...) e digite
gpedit.msc.
A janela de diálogo Group Policy (Diretiva de Grupo) é exibida.

2.
Em Local Computer Policy (Diretiva de Computador Local), clique em Windows Set-
tings (Configurações do Windows) e em Security Settings (Configurações de seguran-
ça).

3.

Clique em Public Key Policies (Diretivas de chave pública) e abra Certificate Path Vali-
dation (Configurações de Validação de Caminho de Certificado).
A janela de diálogo Certificate Path Validation Settings Properties (Propriedades de
Configurações de Validação de Caminho de Certificado) é exibida.

4.
Na aba Network Retrieval (Recuperação de rede), desative a caixa de seleção (seta)
Automatically update certificates in the Microsoft Root Certificate Program (Atuali-
zar certificados automaticamente no Microsoft Root Certificate Program).

5. Clique em OK.
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3.5 Configuração do navegador
Configuração de navegadores da Web

Aviso de segurança de criptografia do navegador usando Mozilla Firefox

Figura 22 
Alguns navegadores da Web podem precisar que seu certificado de segurança seja verificado
para que possam acessar um servidor remoto. Essa mensagem indica que você está com um
problema de segurança. Se o Modo de Conexão Ativa (consulte a página 21) for RDP ou ActiveX,
você poderá prosseguir, adotando o seguinte procedimento:

Etapas

1. Verifique se o servidor remoto está correto.

2. Selecione I understand the Risks (Entendo os riscos).

3. Selecione Add Exception (Adicionar exceção).

4. Marque Permanently store this exception (Armazenar esta exceção permanentemen-
te).

5. Selecione Confirm Security Exception (Confirmar exceção de segurança).

Se o Modo de Conexão Ativa for HTML5, este aviso de segurança deverá ser tratado e removido
pelo seu Administrador da Rede.
OBSERVAÇÃO: entre em contato com seu Administrador de Rede para obter informações
adicionais.
 

Aviso de segurança de criptografia do navegador usando Google Chrome

①

Configuração do navegador
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No Google Chrome, você recebe um certificado temporário e pode prosseguir sem verificar a
segurança; todavia, o gráfico exibido no navegador ① indicará que a navegação não é segura.
OBSERVAÇÃO: entre em contato com seu Administrador de Rede para obter informações
adicionais.
 

Certificados auto-assinados para navegadores

Uma mensagem semelhante a esta indica que você está usando um certificado auto-assinado.
Você precisará atualizar seu certificado de segurança.

Figura 23 
Leia os detalhes na janela de diálogo de aviso. As razões possíveis para esse aviso são:
• O nome comum no certificado não é o mesmo que o nome do servidor da Web. O nome do

servidor configurado no arquivo de configuração do iPlan Net deve ser o mesmo que o “nome
comum” incluído no certificado. Entre em contato com o Suporte da Brainlab para alterar o
nome do servidor ou o nome comum. O cliente deve ter a capacidade de resolver nomes de
servidores alterados via DNS ou arquivo de host.
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• Há um link ausente na lista de Certification Authorities (Autoridades de Certificação). Conecte
o cliente à Internet para atualizar as Certification Authorities (Autoridades de Certificação).

• O certificado está desatualizado e deve ser renovado. Entre em contato com o Suporte da
Brainlab para obter informações sobre a renovação e a instalação do certificado.

• Veja mais informações na página 53.
OBSERVAÇÃO: em condições ideais, os certificados SSL devem ser gerados por uma
Autoridade de Certificação oficial. Ao usar certificados auto-assinados, é importante garantir que
a CA (Certification Authority - Autoridade de Certificação) seja conhecida para o cliente que está
se conectando. Entre em contato com o Administrador de Rede ou com a Brainlab para obter
informações adicionais.
 

Configuração do navegador
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3.6 Criação de indicador
Criando atalhos para aplicativos na área de trabalho

Informações gerais

Você pode pular a página inicial do aplicativo e iniciar os aplicativos diretamente da área de
trabalho do servidor criando atalhos.

Como criar um atalho na área de trabalho

① ②

③

④

Figura 24 

Etapas

1.
Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho e selecione New (Novo).
Uma janela de diálogo estendida é exibida.

2.
Selecione Shortcut (Atalho) na janela de diálogo estendida.
A janela de diálogo Create Shortcut (Criar atalho) é exibida.

3.

Adicione a localização completa do servidor e selecione Next (Avançar).
OBSERVAÇÃO: a informação exata de caminho ou localização do servidor podem variar
em função dos requisitos. Se tiver dúvidas, entre em contato com seu departamento de
TI.
 

4.
Adicione um nome para o atalho, tal como iPlan Cranial.
OBSERVAÇÃO: o nome deve ser o mesmo do aplicativo usado no iplannet.xml.
 

5.
Selecione Finish (Concluir).
O atalho é criado na área de trabalho.
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3.7 Locais de exportação
Definindo diretórios de exportação

Informações gerais

Diretórios de exportação podem ser compartilhados através da rede, para que possam ser
acessados a partir de outras estações de trabalho ou plataformas de planejamento (p. ex.,
VectorVision).
As instruções a seguir usam o diretório de exportação como exemplo; ele está localizado no
iPlan Net. Se um servidor de arquivos for usado ou se o diretório de exportação estiver
localizado em algum outro local, adapte o caminho de forma apropriada.
A localização padrão para os dados de pacientes é F:\PatientsData\.
Dependendo do tipo de exportação, o diretório de destino está localizado no diretório de dados
de pacientes (p. ex., F:\PatientsData\Navigation).
(p. ex., F:\PatientsData\Navigation\ VV7Cranial\).
Crie uma pasta de exportação para cada plataforma de destino.

Como compartilhar diretórios de exportação

Figura 25 

Etapas

1.
Abra as propriedades do diretório e clique em Advanced Sharing (Compartilhamento
Avançado).
O compartilhamento também pode ser feito no nível de diretório mais alto.

2.
Configure as permissões de compartilhamento na pasta compartilhada.
Designe uma permissão somente leitura na pasta.
Apenas se necessário, designe permissão de acesso integral na pasta compartilhada.

OBSERVAÇÃO: em geral, a pasta compartilhada pode ser acessada de outros computadores na
rede, usando o caminho UNC, “\\<nome_servidor>\<Nome_Compartilhamento>”.
 

Locais de exportação
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3.8 iHelp (Suporte remoto ao cliente)
Usando o iHelp

Informações gerais

Se solicitado, o iPlan Net pode ser equipado com acesso remoto ao Suporte da Brainlab. Para
ativar esse acesso remoto, clique em Start iHelp no menu Start (Iniciar) do Windows.
OBSERVAÇÃO: antes de usar o iHelp, entre em contato com o Suporte da Brainlab, pois é
necessário ativar este recurso para que ele possa ser usado.
 

Menu Start (Iniciar)

①

Figura 26 
Quando o iHelp é ativado, os ícones correspondentes são mostrados no menu Start (Iniciar) do
Windows ①.
Isso permite que o Suporte da Brainlab acesse remotamente seu iPlan Net, p. ex., para executar
diagnósticos.
OBSERVAÇÃO: para desativar o acesso remoto, clique em Stop iHelp no menu Start (Iniciar) do
Windows.
 

Como o iHelp funciona

O software iHelp, instalado no iPlan Net, efetua pings no servidor iHelp pela porta 443 ou 17002.
Ambas são conexões de saída, sendo que a porta 17002 é mais rápida. Em cada ping o iPlan
Net tenta estabelecer um túnel SSL.
• Para acessar seu iPlan Net, o Suporte da Brainlab conecta-se primeiro ao servidor iHelp,

usando um túnel SSL.
• O servidor iHelp combina os dois túneis, para que o Suporte da Brainlab possa acessar seu

iPlan Net.
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Requisitos de instalação

Você não precisa fazer nenhuma alteração em suas configurações de firewall (a menos que
deseje fornecer ao Suporte da Brainlab uma conexão mais rápida ao seu iPlan Net).
Desde que seu firewall permita conexões de Internet a partir de sua rede, o iHelp poderá ser
usado para suporte remoto. Você deve iniciar o iHelp em seu iPlan Net; caso contrário, o
Suporte da Brainlab não terá acesso.
Nenhum dado de paciente é transferido.

Para obter informações adicionais

Entre em contato com iHelp.support@brainlab.com.

iHelp (Suporte remoto ao cliente)

58 Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 iPlan Net Ver. 3.6



4 RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS

4.1 Informações sobre resolução de problemas
Visão geral

Público-alvo

As informações apresentadas na seção Resolução de problemas são direcionadas aos
administradores do servidor, para auxiliar com perguntas frequentes que podem surgir durante o
uso do iPlan Net.

Abreviações

As seguintes abreviações são usadas nesta seção:
• DNS: Domain Name System (Sistema de nome de domínio)
• ICMP: Internet Control Message Protocol (Protocolo de mensagem de controle da Internet)
• SSL: Secure Sockets Layer (Camada de soquetes de segurança)
• FQDN: Fully Qualified Domain Name (Nome de Domínio Totalmente Qualificado)
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4.2 Acessando o iPlan Net
Perguntas frequentes sobre acesso

Acesso ao iPlan Net

Perguntas frequentes Sugestão

Ao inserir a URL do iPlan Net,
a página não é carregada.

A URL deve ser resolvida por meio de um DNS ou ser inserida
no arquivo de host local no computador. Execute ping no nome
do servidor e verifique se o nome pode ser resolvido para um
endereço IP.
Deve existir uma conexão de rede entre o cliente e o servidor.
O servidor deve responder a um ping do endereço IP do servi-
dor. Em algumas redes o ICMP é desativado para que um ping
não passe.
Não deve existir nenhum firewall bloqueando a porta 443. Veri-
fique se é possível conectar à porta 443 via telnet.

A conexão inicial com o iPlan
Net demora um longo tempo
(de 15 a 20 segundos). Ne-
nhum erro ou aviso é exibido.

Durante a conexão SSL, a revogação de todos os certificados
que incluem autorizações raiz é verificada. 
Se o cliente não tiver conexão com a Internet, as verificações
de revogação falham após a expiração do tempo. Para evitar
esse atraso, as verificações de revogação devem ser desativa-
das (consulte a página 50).

Ao abrir o Portal do iPlan Net,
eu vejo um aviso de que o cer-
tificado não é válido.

No Internet Explorer, clique no símbolo de cadeado para visua-
lizar porque o certificado foi considerado inválido. As causas
possíveis são:
• O nome comum do certificado não corresponde ao nome do

servidor da Web. Altere o nome resolvido no DNS ou no ar-
quivo host, ou altere o certificado no servidor iPlan Net (en-
tre em contato com o Suporte da Brainlab).

• Há um link ausente na lista de Certification Authorities (Auto-
ridades de Certificação). Conecte o cliente à Internet, para
que as Certification Authorities (Autoridades de Certificação)
possam ser atualizadas.

• O certificado está desatualizado e deve ser renovado. Entre
em contato com o Suporte da Brainlab para renovação do
certificado.

Efetue o download e instale o arquivo de certificado para re-
mover este aviso (consulte a página 17).

Efetuando login no iPlan Net

Perguntas frequentes Sugestão

Eu vejo a aba Login mas não é
possível efetuar login.

Você deve inserir um usuário de domínio válido ou um usuário
local válido no campo User name. Se houver falha ao efetuar
login com um nome de usuário do domínio, tente efetuar login
em seu cliente Windows. Não deve existir aviso de senha expi-
rada.
Se não puder efetuar login em seu computador local, entre em
contato com o administrador de TI para redefinir suas creden-
ciais do usuário.

Acessando o iPlan Net
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Perguntas frequentes Sugestão

Após efetuar login, não vejo
nenhum botão de aplicativo.

Sua conta não foi autorizada para uso no iPlan Net. Sua conta
deve ser incluída no grupo iPlanNetPlanning.
Se este problema ocorre com todos os usuários, o User Ma-
nagement (Gerenciamento de Usuários) não está adequada-
mente configurado (consulte a página 46).

Após efetuar login, eu vejo um
aviso de que a resolução da te-
la não é suficiente.

Há uma resolução de exibição mínima necessária para cada
aplicativo configurado (consulte a página 37).
A sessão iniciará se a resolução for insuficiente, todavia você
verá barras de rolagem nas laterais do aplicativo. A exibição
de dados de aquisição de imagens médicas não é alterada
nem deformada.
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4.3 Aplicativos iPlan
Perguntas frequentes sobre a funcionalidade do aplicativo

Abrindo aplicativos

Perguntas frequentes Sugestão

Alguns botões de aplicativos
estão desativados.

Não há uma licença válida para esses aplicativos ou todas as
sessões disponíveis estão em uso.

Após clicar em um botão de
aplicativo, o aplicativo não ini-
cia.

O usuário deve ser adicionado ao grupo RemoteDesktopU-
sers. Isso pode ser feito diretamente ou via um grupo do Acti-
ve Directory (Diretório Ativo).

A quantidade máxima de ses-
sões disponíveis exibida no
Portal iPlan Net é menor que o
número de licenças compra-
das.

Em um ambiente de balanceamento de carga, pode ocorrer
que um dos servidores esteja inativo ou não esteja acessível
por meio da rede.
Verifique o arquivo de configuração do iPlan Net, para ver se
todos os servidores estão listados e se o balanceamento de
carga está ativado.

A aba Client Check mostra um
erro na Remote Desktop Con-
nection (Conexão de Área de
Trabalho Remota).

O iPlan Net foi desenvolvido para uso com o Internet Explorer.
Este erro pode aparecer se você estiver usando um navegador
diferente do Internet Explorer.
Verifique as configurações de segurança e do seu navegador,
de acordo com o procedimento na página 14.

Desempenho do aplicativo

Perguntas frequentes Sugestão

O desempenho do aplicativo
selecionado está lento.

No Portal iPlan Net, verifique quantas sessões estão em exe-
cução. O excesso de sessões em execução pode reduzir o de-
sempenho do servidor. Se necessário, os administradores po-
dem usar o Session Manager para encerrar sessões não usa-
das que foram incorretamente fechadas.

Na aba Client Check, marque Connection Quality e verifique
se a velocidade de download e o tempo de resposta são sufi-
cientes.
Se a sua conexão for feita pela rede local/intranet e os resulta-
dos da guia Client Check não forem suficientes, entre em
contato com o administrador de TI para melhorar a conexão da
rede. Se os resultados da guia Client Check forem suficien-
tes, você poderá aumentar o desempenho do aplicativo ativan-
do as configurações otimizadas da intranet (consulte a página
34).
Se a conexão for feita pela Internet, problemas de desempe-
nho causados pela lentidão da conexão podem ser melhora-
dos ativando as configurações otimizadas da Internet (consulte
a página 34). Adicionalmente, a assinatura de uma opção de
“caminho rápido”, oferecida por diversos provedores de Inter-
net, também pode melhorar o tempo de resposta.
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Perguntas frequentes Sugestão

A sessão iPlan Net está em
execução, mas o aplicativo não
abre ou um erro é exibido.

Se o iPlan Net exibir uma mensagem de erro, leia a mensa-
gem exibida cuidadosamente para obter uma explicação. Os
possíveis erros são:
• Um erro de licença devido ao excesso de sessões abertas.
• Os caminhos não estão adequadamente configurados no ar-

quivo de configuração do iPlan Net.
• O usuário não possui direitos de acesso suficientes na pasta

de aplicativos.
• Em um ambiente de balanceamento de carga: Servidores

com configurações idênticas de hardware devem ser instala-
dos. Todos os aplicativos instalados devem estar no mesmo
caminho de instalação e os arquivos de configuração em
ambos os servidores devem ser idênticos.

Meu aplicativo só inicia correta-
mente em um servidor.

Verifique se os aplicativos estão instalados de forma idêntica
em todos os servidores do mesmo agrupamento. A pasta do
aplicativo deve ter direitos de acesso suficientes em todos os
servidores.
O arquivo de configuração do iPlan Net também deve ser
idêntico em todos os servidores.

Após clicar em um botão de
aplicativo, um aviso de certifi-
cado é exibido.

Leia os detalhes na janela de diálogo de aviso. As razões pos-
síveis para esse aviso são:
• O nome comum no certificado não é o mesmo que o nome

do servidor da Web. O nome do servidor configurado no ar-
quivo de configuração do iPlan Net deve ser o mesmo que o
“nome comum” incluído no certificado. Entre em contato com
o Suporte da Brainlab para alterar o nome do servidor ou o
nome comum. O cliente deve ter a capacidade de resolver
nomes de servidores alterados via DNS ou arquivo de host.

• Há um link ausente na lista de Certification Authorities (Auto-
ridades de Certificação). Conecte o cliente à Internet para
atualizar as Certification Authorities (Autoridades de Certifi-
cação).

• O certificado está desatualizado e deve ser renovado. Entre
em contato com o Suporte da Brainlab para uma renovação
do certificado.

Compartilhamento de sessão e Transferência de dados

Perguntas frequentes Sugestão

Desejo exportar dados para, ou
importar dados de, minha uni-
dade local ou unidade flash
USB, mas não vejo as unida-
des locais.

Certifique-se de que a unidade flash USB esteja conectada an-
tes do início da sessão.

Na janela de diálogo Remote Desktop Connection (Conexão
de Área de Trabalho Remota), certifique-se de ter ativado a
caixa de seleção para exportar para unidades locais (página
23).

Após iniciar uma sessão, não
consigo mapear unidades de
rede contendo dados do paci-
ente.

Verifique se o usuário possui direitos de acesso para ler e gra-
var na unidade de rede.

Tente acessar a unidade de rede por meio do caminho UNC
(Universal Naming Convention - Convenção Universal de No-
menclatura) (\\<nome_servidor>\<Nome_Compartilhamento>).

Algumas vezes o script de logon que mapeia uma unidade de
rede em uma letra de unidade é muito lento. Configure o ma-
peamento de unidade no arquivo de configuração do iPlan Net
para que o software mapeie a unidade toda vez que uma ses-
são seja iniciada, em vez do script de logon.
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Perguntas frequentes Sugestão

Ao iniciar o Compartilhamento
de Sessão, o destino não se
conecta automaticamente.

As causas possíveis são:
• As políticas de domínio substituíram as configurações de

servidor de terminal local.
• O usuário da sessão de destino não aceita a solicitação de

compartilhamento.
• Em um ambiente de balanceamento de carga: O firewall blo-

queou a solicitação de compartilhamento para a sessão no
outro servidor. A sessão de destino é então desconectada.

Certificação SSL ao usar diferentes navegadores da Web

Perguntas frequentes Sugestão

Eu recebo um aviso de certifi-
cado de segurança ao abrir
uma sessão no Google Chro-
me

Soluções possíveis:
Verifique a compatibilidade entre o navegador e o sistema
operacional (consulte a página 18).
Crie um certificado autoassinado com base nas configurações
internas locais.

Eu recebo um aviso de certifi-
cado de segurança ao abrir
uma sessão no Firefox

O Firefox contém uma lista de certificações separada fora do
sistema operacional que você está usando. Você precisa adici-
onar o domínio na lista manualmente. Faça isso usando: p.
ex., iPlannet (apenas o nome) ou FQDN (iPlannet.<domí-
nio>.com).
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Certificação SSL ao usar tablets

Perguntas frequentes Sugestão

Eu recebo um aviso de certifi-
cado de segurança ao abrir
uma sessão no Google Chro-
me

Soluções possíveis: Se o servidor iPlan Net estiver usando
um certificado autoassinado, certifique-se de que a CA (Certifi-
cation Authority - Autoridade de Certificação) seja conhecida
para o computador cliente, verificando a loja de certificados do
computador local (Trusted Certification Authorities - Autorida-
des de Certificação Confiáveis).
Observação: mesmo ao usar um certificado autoassinado váli-
do, o Google Chrome sempre mostrará um aviso se o Certifi-
cado não incluir um nome de servidor que seja compatível
com FQDN (Full Qualified Domain Name - Nome de Domínio
Totalmente Qualificado).

Safari para Windows

Perguntas frequentes Sugestão

A compatibilidade entre o Na-
vegador e o Sistema Operacio-
nal não pôde ser verificada no
Safari para Windows.

Essa configuração não foi completamente testada.
Para obter a melhor experiência de uso, utilize o Internet Ex-
plorer no Windows.

Imprimindo em HTML5

Perguntas frequentes Sugestão

Eu não consigo imprimir ao
usar uma conexão HTML5.

Você precisa selecionar ERICOM AccessNow Printer (Im-
pressora ERICOM AccessNow) na lista de impressoras dispo-
níveis.
Se essa opção não estiver disponível, entre em contato com o
Suporte da Brainlab.
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