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1 SPLOŠNE INFORMACIJE
1.1 Kontaktni podatki in pravne informacije
1.1.1 Kontaktni podatki

Podpora

Če v teh navodilih ne najdete informacij, ki jih potrebujete, ali če imate vprašanja ali težave, se
obrnite na podporo podjetja Brainlab:

Regija Telefon in telefaks E-pošta

Združene države Amerike in Kanada
Tel: (800) 597-5911
Telefaks: (708) 409-1619

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

Afrika, Azija, Avstralija, Evropa
Tel: +49 89 991568-44
Telefaks: +49 89
991568-811

iplan.net@brainlab.com ali
support@brainlab.comLatinska Amerika

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

Japonska
Tel: +81-3-3769-6900
Telefaks:
+81-3-3769-6901

Francija in francosko govoreče regije Tel: +33-800-67-60-30 iplan.net@brainlab.com ali
support_fr@brainlab.com

Povratne informacije

Kljub natančnemu pregledu lahko ta priročnik vsebuje napake.
Če imate predloge za izboljšanje tega priročnika, nam pišite na igs.manuals@brainlab.com.

Proizvajalec

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

SPLOŠNE INFORMACIJE
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1.1.2 Pravne informacije

Avtorske pravice

Ta navodila vsebujejo lastniške podatke, ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Brez izrecnega
pisnega dovoljenja podjetja Brainlab je prepovedano reproducirati ali prevajati kateri koli del teh
navodil.

Blagovne znamke Brainlab

Blagovni znamki podjetja Brainlab AG v Nemčiji in/ali Združenih državah sta:
• iPlan®

• Brainlab Elements™

Blagovne znamke, ki ne pripadajo podjetju Brainlab

• Microsoft®, Windows®, ActiveX® in Internet Explorer® so blagovne znamke podjetja Microsoft
Corporation, registrirane v ZDA in drugih državah.

• Mozilla Firefox® je blagovna znamka ustanove Mozilla Foundation, registrirana v ZDA in drugih
državah.

• iPad® je blagovna znamka podjetja Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah.

Navodila za odlaganje

Električno in elektronsko opremo odlagajte le v skladu z zakonskimi predpisi. Za informacije o
Direktivi OEEO (o odpadni električni in elektronski opremi) obiščite:
http://www.brainlab.com/weee

Prodaja v ZDA

Zvezni zakon v ZDA omejuje prodajo te programske opreme s strani zdravnika ali na njegovo
naročilo.

Kontaktni podatki in pravne informacije
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1.2 Simboli
1.2.1 Simboli, ki so uporabljeni v tem priročniku

Opozorila

Opozorila so označena s trikotnimi opozorilnimi simboli. Vsebujejo za varnost pomembne
informacije o možnih poškodbah, smrti ali drugih resnih posledicah, povezanih z
nepravilno uporabo opreme.

Svarila

Svarila so označena z okroglimi simboli za previdnost. Vsebujejo informacije o možnih
težavah z napravo, ki so ključne za varnost. Te težave vključujejo nepravilno delovanje
naprave, odpoved delovanja naprave, poškodbe naprave ali drugo materialno škodo.

Opombe

OPOMBA: opombe so zapisane v ležeči pisavi in označujejo dodatne koristne namige.
 

SPLOŠNE INFORMACIJE
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1.3 Predvidena uporaba
1.3.1 Uporaba sistema iPlan Net

Indikacije za uporabo

iPlan Net določa tehnične specifikacije za okolje/platformo, ki zagotavlja omrežno povezljivost za
programsko opremo za načrtovanje iPlan, Brainlab Elements in sorodno programsko opremo.
Uporabniki sistema iPlan Net lahko hkrati prek različnih odjemalcev uporabljajo programsko
opremo iPlan ali Brainlab Elements, nameščeno v strežniku. Za odjemalec veljajo minimalne
zahteve za strojno in programsko opremo, vključno s podporo za tanke odjemalce in operacijske
sisteme Windows. Povezavo omogoča uporaba internetnega brskalnika, ki ga je mogoče
preprosto namestiti.

Pregled verodostojnosti

Pred zdravljenjem bolnika preglejte verodostojnost vseh podatkov, ki so vneseni in
pridobljeni iz naprave.

Predvidena uporaba
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1.4 Združljivost z medicinsko programsko opremo
1.4.1 Medicinska programska oprema podjetja Brainlab

Pooblastilo

Samo pooblaščeni zaposleni podjetja Brainlab lahko nameščajo programsko opremo v
sistem iPlan Net. Ne nameščajte aplikacij programske opreme in jih ne odstranjujte.

Združljiva medicinska programska oprema podjetja Brainlab

Sistem iPlan Net je združljiv z naslednjo programsko opremo:
• 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.

OPOMBA: programska oprema Content Manager, Patient Browser in DICOM Viewer je včasih
poimenovana »Patient Data Manager« ali »Brainlab Elements«. Za več informacij glejte
Uporabniški priročnik za programsko opremo Content Manager, Patient Browser in DICOM
Viewer.
 

Nezdružljiva medicinska programska oprema podjetja Brainlab

Sistem iPlan Net ni združljiv s programsko opremo PatXfer 5.2.1.

Druga programska oprema podjetja Brainlab

Po izdaji tega priročnika lahko postanejo na voljo druge združljive različice programske opreme.
Če uporabljate različice programske opreme, ki niso navedene zgoraj, stopite v stik s podporo
podjetja Brainlab, da razjasnite združljivost.

Samo medicinska programska oprema, ki jo določi podjetje Brainlab, je lahko nameščena
na sistem in se uporablja skupaj s sistemom.

SPLOŠNE INFORMACIJE
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1.4.2 Programska oprema, ki je ne izdeluje podjetje Brainlab

Združljiva programska oprema, ki je ne izdeluje podjetje Brainlab

Sistem iPlan Net je združljiv s programsko opremo:
• Windows XP (Service Pack 2 (Servisni paket 2) ali novejša različica) ali novejše platforme

družbe Microsoft,
• Internet Explorer 8.0 ali novejša različica.

Komponenta strežnika iPlan Net je združljiva s strežnikom Windows Server 2008. Za informacije
o združljivih servisnih paketih se obrnite na podporo podjetja Brainlab.

Druga programska oprema, ki je ne izdeluje podjetje Brainlab

Na splošno je sistem iPlan Net združljiv z večino komercialne programske opreme, dokler ta ne
vpliva na delovanje:
• terminalskih storitev,
• internetne informacijske storitve (IIS),
• dostopovnega prehoda.
Če niste prepričani o združljivosti programske opreme, se obrnite na podporo podjetja Brainlab.
Upoštevajte, da lahko nekatere nastavitve programske opreme za zaščito pred zlonamernimi
programi (npr. programa za iskanje virusov) negativno vplivajo na delovanje sistema. Tako se
lahko v primeru izvajanja pregleda posameznih datotek v realnem času podatki o bolniku nalagajo
in shranjujejo počasneje.

Priporočamo samo nujne posodobitve operacijskega sistema ali nujne ukrepe za zaščito
pred zlonamernimi programi. Posodobitve gonilnikov niso dovoljene. Med načrtovanjem
zdravljenja ne prenašajte ali nameščajte posodobitev. Za več informacij se obrnite na
podporo podjetja Brainlab.

Združljivost z medicinsko programsko opremo
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1.5 Usposabljanje in dokumentacija

Predvidena ciljna skupina

Ta uporabniški priročnik je namenjen kirurgom in osebju, ki uporablja sistem iPlan Net.

Branje uporabniških priročnikov

V uporabniškem priročniku je opisano vzpostavljanje povezave s strežniško programsko opremo
za načrtovanje.
Pomembno je, da vsi uporabniki:
• pred uporabo preberejo uporabniške priročnike,
• imajo ves čas dostop do uporabniških priročnikov.

Razpoložljivi uporabniški priročniki podjetja Brainlab

Uporabniški priročnik Vsebina

Uporabniški priročniki za
programsko opremo

• Pregled načrtovanja zdravljenja in navigacija na podlagi slik
• Opis namestitve sistema za operacijsko sobo
• Podrobna navodila za programsko opremo

Uporabniški priročniki za
instrumente Podrobna navodila za delo z instrumenti

Navodila za čiščenje,
razkuževanje in steriliza-
cijo

Podrobnosti o čiščenju, razkuževanju in sterilizaciji instrumentov

Uporabniški priročniki za
sistemsko opremo Podrobne informacije o namestitvi sistema

Tehnični uporabniški pri-
ročnik

Podrobne tehnične informacije o sistemu, vključno s specifikacijami in
skladnostmi

Kratki referenčni priročniki

Kratki referenčni priročniki so na voljo za večino aplikacij programske opreme in za nekatere
zapletene instrumente. Vključujejo skrajšane informacije o uporabi programske ali strojne opreme
in so namenjeni kot dodatek k uporabniškim priročnikom.
OPOMBA: Kratki referenčni priročniki ne nadomestijo uporabniških priročnikov.
 

Usposabljanje podjetja Brainlab

Za zagotavljanje varne in primerne uporabe morajo pred uporabo programske opreme vsi
uporabniki sodelovati pri programu usposabljanja, ki ga organizira predstavnik podjetja Brainlab.

Odgovornost

Programska oprema je kirurgu ali uporabniku le v dodatno pomoč in ne more na noben
način nadomestiti ali zamenjati izkušenj in/ali odgovornosti kirurga oz. uporabnika med
uporabo.

SPLOŠNE INFORMACIJE
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2 UPORABA IN DELOVANJE
SISTEMA iPLAN NET

2.1 Uvod

Informacije o dostopu

Slika 1 
Sistem iPlan Net je del strežnika Origin Server in zagotavlja dostop do programske opreme za
načrtovanje prek omrežja z uporabo brskalnika Internet Explorer.
Naslov URL za dostop se lahko razlikuje glede na specifikacije posamezne stranke. Standardni
naslov URL za dostop je:
https://iplannet

Sistem iPlan Net omogoča povezovanje drugih aplikacij podjetja Brainlab s sistemom
PACS bolnišnice. Tako je treba v sistem PACS vnesti le eno vozlišče DICOM za Brainlab in
konfiguracija storitve DICOM Query/Retrieve za aplikacije podjetja Brainlab je
poenostavljena. S to storitvijo je mogoče povezati le aplikacije podjetja Brainlab. Če želite
še dodatno omejiti dostop do sistema PACS bolnišnice za aplikacije podjetja Brainlab (npr.
vnesti vsako aplikacijo podjetja Brainlab kot posamezno vozlišče DICOM ali omejiti dostop
do nekaterih računalnikov), se obrnite na podporo podjetja Brainlab.

Različice za stranke

Posnetki zaslona in navodila v uporabniškem priročniku se lahko razlikujejo od vaše konfiguracije
sistema iPlan Net.
Obstaja nešteto možnih variacij sistema glede na različico operacijskega sistema Windows,
brskalnika Internet Explorer, konfiguracijo strežnika itn.

UPORABA IN DELOVANJE SISTEMA iPLAN NET
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2.1.1 Nastavitve brskalnika in varnostne nastavitve

Splošne informacije

Za dostop do spletne strani sistema iPlan Net in zagon aplikacij iPlan morate nastaviti ustrezne
nastavitve brskalnika Internet Explorer in ustrezne varnostne nastavitve.
OPOMBA: Z uporabo brskalnika Internet Explorer, ki ima konfigurirano komponento RDP ActiveX,
lahko uporabniki aplikacijo v strežniku zaženejo na daljavo tako, da izberejo gumb aplikacije na
strani aplikacije. Oddaljena aplikacija se takoj zažene, pri čemer se uporabi isti uporabniški račun
kot za prijavo v strežnik.
 

OPOMBA: spletni brskalniki, ki niso Internet Explorer, ne podpirajo komponente RDP ActiveX,
zato bo za te brskalnike uporabljen odjemalec RDP ali HTML5. Uporabniki lahko aplikacijo
zaženejo na daljavo v strežniku tako, da izberejo gumb aplikacije na strani aplikacije.
 

V primeru povezave prek protokola RDP mora uporabnik vnesti svoje uporabniško ime in geslo za
prijavo v strežnik. To je znana omejitev načina s protokolom RDP.

Navodila za preverjanje nastavitev brskalnika Internet Explorer

Koraki

1. V meniju Tools (Orodja) v brskalniku Internet Explorer izberite Internet Options (Inter-
netne možnosti).

2. Izberite zavihek Security (Varnost).

3.
Na seznamu z ikonami spletnih območij kliknite ikono Trusted Sites (Zaupa-
nja vredna mesta).
Na seznam dodajte naslov URL sistema iPlan Net.

4. Pojdite nazaj na ikono Trusted Sites (Zaupanja vredna mesta) za konfiguracijo nastavi-
tev ActiveX.

5. Kliknite gumb Custom level... (Raven po meri ...).

Uvod
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Koraki

6.

Izberite naslednje možnosti na seznamu nastavitev:
• Download signed ActiveX controls (Prenesi podpisane kontrolnike ActiveX): Enable

(Omogoči) ali Prompt (Poziv)
• Run ActiveX controls and plug-ins (Zaženi kontrolnike in vtičnike ActiveX): Enable

(Omogoči)
• Script ActiveX controls marked safe for scripting (Izvedi kontrolnike ActiveX, ki so ozna-
čeni kot varni za skriptno izvajanje): Enable (Omogoči)

Navodila za ponovno omogočanje vtičnikov

Če ste sistem nedavno posodobili na paket Service Pack 3 (Servisni paket 3) za Windows XP, je
morda onemogočen vtičnik, potreben za prikaz sistema iPlan Net. Upoštevajte spodnja navodila,
da ponovno omogočite vtičnik.
OPOMBA: ta postopek ni potreben (in ni na voljo), če uporabljate operacijski sistem Windows
Vista ali Windows 7.
 

UPORABA IN DELOVANJE SISTEMA iPLAN NET
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Koraki

1.

V meniju Tools (Orodja) izberite možnost Manage Add-ons (Upravljanje dodatkov).
OPOMBA: če uporabljate brskalnik Internet Explorer 7, izberite možnost Enable or Disa-
ble Add-ons (Omogoči ali onemogoči dodatke).
 

2. V spustnem meniju Show (Pokaži) (rdeča puščica) izberite Currently loaded add-ons
(Trenutno naloženi dodatki).

3.

Izberite Microsoft RDP Client Control (Nadzor odjemalcev za Microsoft RDP) ali Micro-
soft Terminal Service Client Control (Nadzor odjemalcev za terminalsko storitev Micro-
soft).
OPOMBA: izbor se lahko razlikuje glede na vašo različico brskalnika Internet Explorer.
 

4. Kliknite Enable (Omogoči) v polju Settings (Nastavitve).

5.
Kliknite OK (V redu) za shranjevanje.
OPOMBA: morda bo potreben vnovični zagon brskalnika.
 

Navodila za preverjanje varnostnih nastavitev

Če v računalniku uporabljate programsko opremo z osebnim požarnim zidom, preverite varnostne
nastavitve.

Koraki

1. Na seznam zaupanja vrednih mest dodajte naslov URL sistema iPlan Net (glejte str. 14).

2. Kontrolniki ActiveX ne smejo biti blokirani za nobeno vrsto varnostne programske opre-
me.

3. Če je mogoče, mestu iPlan Net podelite pravico za prenos in izvajanje kontrolnikov Acti-
veX.

Uvod

16 Uporabniški priročnik za programsko opremo Rev. 1.1 iPlan Net Razl. 3.6



Opozorilo o potrdilu

Ko dostopate do naslova URL sistema iPlan Net, lahko prejmete opozorilo o varnostnem potrdilu.

Slika 2 

Korak

Če želite nadaljevati, kliknite Continue to this website (not recommended) (Nadaljuj z brska-
njem po tem spletnem mestu (ni priporočeno)).
Odpre se portal sistema iPlan Net.

Navodila za odstranjevanje opozorila o varnostnem potrdilu

Koraki

1.
Pritisnite gumb Help.
Odpre se stran Help.

2. Kliknite povezavo Download Certificate za namestitev potrdila.

Varnostno opozorilo ActiveX

Glede na varnostne nastavitve ActiveX se lahko pojavi opozorilo ob orodni vrstici brskalnika med
začetnim nalaganjem. Če želite nadaljevati:

Koraki

1.
Kliknite na vrstico z opozorilom in izberite možnost Run Add-on (Zaženi dodatek).
Odpre se pojavno okno z varnostnim opozorilom.

2. Pritisnite Yes (Da) za odpiranje portala iPlan Net.

Sorodne informacije

Za informacije o varnostnih nastavitvah se v brskalniku Internet Explorer premaknite na zavihek
Tools (Orodja) > Internet Options (Internetne možnosti) > Security (Varnost).

UPORABA IN DELOVANJE SISTEMA iPLAN NET

Uporabniški priročnik za programsko opremo Rev. 1.1 iPlan Net Razl. 3.6 17



Zahteve za spletni brskalnik

Operacijski sistem/
brskalnik odjemal-
skega računalnika

Internet Explorer Firefox Chrome Safari

8 9 10 11 Različica
>= 30.x

Različica
>= 35.x

Različica
>= 6.x

Windows XP 32-bitni V redu
Ni
podat-
ka

Ni
pod-
atka

Ni
podat-
ka

V redu V redu Ni podatka

Windows XP 64-bitni V redu
Ni
podat-
ka

Ni
pod-
atka

Ni
podat-
ka

V redu V redu Ni podatka

Windows 7 32-bitni Ni pod-
atka V redu V re-

du V redu V redu V redu Ni podatka

Windows 7 64-bitni Ni pod-
atka V redu V re-

du V redu V redu V redu Ni podatka

Windows 8 32-bitni Ni pod-
atka V redu V re-

du V redu V redu V redu Ni podatka

Windows 8 64-bitni Ni pod-
atka V redu V re-

du V redu V redu V redu Ni podatka

Mac OS 10.8 Ni pod-
atka

Ni
podat-
ka

Ni
pod-
atka

Ni
podat-
ka

V redu V redu V redu

iOS Ni pod-
atka

Ni
podat-
ka

Ni
pod-
atka

Ni
podat-
ka

Ni podatka Ni podatka V redu

Dostop do spletnega portala strežniške platforme omogočajo le brskalniki, ki podpirajo jezik
JavaScript. Vendar pa nekateri spletni brskalniki ne omogočajo vseh funkcij strežniške platforme,
kar je odvisno od operacijskega sistema, različice brskalnika in nastavitev strežniške platforme.
Spletne strani v okviru portala strežniške platforme lahko prikažejo naslednji brskalniki:
• Internet Explorer 8 in novejše različice,
• Mozilla Firefox 30 in novejše različice,
• Google Chrome 35 in novejše različice,
• Safari 6.x in novejše različice.

Podprti spletni brskalniki so odvisni od konfiguracije strežniške programske opreme. V trenutni
konfiguraciji mora stran Client Check prikazati, ali je brskalnik podprt.

Uvod
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2.2 Portal iPlan Net

Postavitev zaslona

⑧

② ③

①

⑦⑥⑤④

Slika 3 

Št. Komponenta Funkcija Glejte

① Zavihek »Login« Prijava ali sprememba uporabnikov Stran 20

② Kazalnik razpoložljivosti Prikaz števila sej, ki so na voljo Stran 23

③ Gumb »Help« Dostop do uporabniškega priročnika in drugih
uporabnih virov Stran 28

④ Zavihek »Client Check« Preverjanje izpolnjevanja zahtev za povezavo Stran 21

⑤ Zavihek »Screenshots« Ogled, prenos in brisanje posnetkov zaslona Stran 27

⑥ Gumb »Log out« Odjava iz spletne seje iPlan Net Stran 28

⑦ Gumb za informacije Osnovne informacije o programski opremi iPlan
Net Stran 28

⑧ Zavihek »Applications« Odpiranje aplikacij in skupne rabe sej, dostop do
skrbniških orodij (če je omogočen) Stran 23

UPORABA IN DELOVANJE SISTEMA iPLAN NET
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2.2.1 Zavihek »Login«

Navodila za prijavo v portal iPlan Net

①

Slika 4 

Koraki

1. Na zavihku Login vnesite svoje uporabniško ime in geslo.

2. Po potrebi v spustnem seznamu izberite strežnik.

3. Kliknite gumb LOG IN ①.

OPOMBA: če seja poteče, se morate ponovno prijaviti.
 

Spreminjanje uporabnikov

Na zavihku Login je mogoče spremeniti uporabnike brez ročne odjave začetnega uporabnika.
Postopek je enak kot za začetno prijavo.

Portal iPlan Net
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2.2.2 Zavihek »Client Check«

Splošne informacije

Slika 5 
Na zavihku Client Check so navedene zahteve, potrebne za povezavo s strežnikom iPlan Net.
Če imate težave z vzpostavljanjem povezave, preglejte ta zavihek, da težavo odpravite.
Za več informacij glejte str. 37.

Ikone na zavihku »Client Check«

V stolpcu Result na zavihku Client Check so prikazane naslednje ikone:

Preverjanje zahteve: rezultat bo kmalu prikazan.

Zahteva je v redu: zahteva za povezavo je zadostna.

Zahteva ni zadostna: uporabnost bo lahko okrnjena.

Zahteva ni znana: zahteve za povezavo ni mogoče zaznati ali prepoznati.

Zahteva ni v redu: zahteva za povezavo ni zadostna ali ni podprta.
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Kakovost povezave

Polje Connection Quality poroča o oceni kakovosti povezave med strežnikom in odjemalskim
računalnikom.
Kakovost povezave je temeljna za učinkovitost delovanja. Če opazite slabše delovanje, preverite
to vrednost.
Za informacije o odjemalskem računalniku in zahtevah za omrežje glejte str. 37.

Portal iPlan Net
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2.2.3 Zavihek »Applications«

Splošne informacije

Slika 6 
Na zavihku Applications lahko:
• odprete aplikacijo,
• začnete Session Sharing (glejte str. 32),
• dostopate do skrbniških orodij, če vam to omogočajo uporabniške nastavitve (glejte str. 46).

Aplikacije, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na pravice za dostop, ki jih ima uporabnik. Ko
aplikacija ni na voljo, je gumb zanjo onemogočen.
Če pride do težave pri dostopanju do aplikacije, se prikaže sporočilo z opozorilom.
OPOMBA: zavihek Applications je onemogočen, ko se v sistem iPlan Net povezujete z napravo,
ki ne uporablja operacijskega sistema Windows.
 

Navodila za odpiranje aplikacije v operacijskem sistemu Windows 7

Koraki

1. Na zavihku Applications kliknite želeno aplikacijo.
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Koraki

2.

Če uporabljate brskalnik, ki ni Internet Explorer (npr. Mozilla Firefox), se odpre pogovorno
okno Open/Save (Odpiranje/Shranjevanje):

Izberite Open with (Odpri s programom) in kliknite OK (V redu). Operacijski sistem Win-
dows samodejno izbere program za odpiranje aplikacije.
OPOMBA: sistem iPlan Net je zasnovan za uporabo z brskalnikom Internet Explorer.
Glejte str. 37 za več informacij.
 

3.

Če se odpre pogovorno okno Remote Desktop Connection (Povezava z oddaljenim na-
mizjem), preverite, ali je naveden pravilen »Remote computer« (Oddaljeni računalnik), in
nato kliknite Connect (Poveži).

Izbrana aplikacija se odpre.
OPOMBA: potrdite potrditvena polja, saj oddaljeni računalnik potrebuje dostop, npr. za iz-
važanje načrtov.
 

4. Odpre se pogovorno okno Remote Desktop Connection Verification (Potrditev poveza-
ve z oddaljenim namizjem). Potrdite, da se želite povezati, nato kliknite OK (V redu).

5. Izbrana aplikacija se odpre.

Če ne želite, da se prikaže to pogovorno okno, glejte priporočila za nastavitve ActiveX (str. 14).
Pogovorno okno Remote Desktop Connection (Povezava z oddaljenim namizjem) je v
operacijskem sistemu Windows XP drugačno (glejte str. 23).

Portal iPlan Net
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Navodila za preverjanje oddaljenega računalnika v operacijskem sistemu Windows XP

Koraki

1.

Če se odpre pogovorno okno Remote Desktop Connection (Povezava z oddaljenim na-
mizjem), preverite, ali je naveden pravilen »Remote computer« (Oddaljeni računalnik), in
nato kliknite Yes (Da).
OPOMBA: potrdite potrditvena polja, saj oddaljeni računalnik potrebuje dostop, npr. za iz-
važanje načrtov.
 

2.

Odpre se pogovorno okno Remote Desktop Connection Security Warning (Varnostno
opozorilo o povezavi z oddaljenim namizjem). Potrdite, da se želite povezati, nato kliknite
OK (V redu).

3. Izbrana aplikacija se odpre.

Če ne želite, da se prikaže to pogovorno okno, glejte priporočila za nastavitve ActiveX (str. 14).
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Izdajatelja ni mogoče prepoznati

Korak

1.

Če se odpre pogovorno okno Remote Desktop Connection (Povezava z oddaljenim na-
mizjem), preverite, ali je naveden pravilen »Remote computer« (Oddaljeni računalnik), in
nato kliknite Connect (Poveži).

Izbrana aplikacija se odpre.
OPOMBA: potrdite potrditvena polja, saj oddaljeni računalnik potrebuje dostop, npr. za iz-
važanje načrtov.
 

Celozaslonski način

①

Slika 7 
Aplikacije se samodejno odprejo v celozaslonskem načinu. Če želite aplikacijo premakniti na drug
monitor, kliknite Restore Down ① v vrstici povezave sistema iPlan Net v brskalniku.
Ko brskalnik premaknete na drug monitor, lahko aplikacijo povrnete v celozaslonski način tako, da
pritisnete kombinacijo tipk: Ctrl + Alt + Break.

Portal iPlan Net
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2.2.4 Zavihek »Screenshots«

Splošne informacije

Na zavihku Screenshots so prikazani vsi posnetki zaslona z osnovnimi lastnostmi datotek, do
katerih lahko dostopate s svojimi poverilnicami.
OPOMBA: na zavihku Screenshots so na voljo tudi različne vsebine, povezane z zdravljenjem
(npr. v obliki zapisa .pdf and .txt).
 

Možnosti posnetkov zaslona

Slika 8 

Možnosti

Za ogled datoteke kliknite:
• ime datoteke ali
• sličico posnetka zaslona.

OPOMBA: sličice niso prikazane, če slikovne datoteke niso na voljo.
 

Za prenos datoteke kliknite gumb Download.
• Če kliknete možnost Save, ste pozvani, da določite, kam želite shraniti datoteko.
• Če kliknete možnost Open, se bo posnetek zaslona odprl v privzetem lokalnem

programu za prikaz slik.

Za brisanje datoteke kliknite gumb Delete.
OPOMBA: brisanja datotek ni mogoče razveljaviti.
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2.2.5 Gumbi in kazalnik razpoložljivosti

Gumb »Help«

Z gumbom Help lahko dostopate do:
• uporabniškega priročnika za sistem iPlan Net,
• ustreznih uporabniških priročnikov za programsko opremo iPlan,
• datotek virov,
• kontaktnih podatkov podpore podjetja Brainlab,
• povezav do posodobitev za odjemalsko programsko opremo,
• povezav do odprtih aplikacij prek sistema iPlan Net App.

Gumb za informacije

S tem gumbom odprete osnovne informacije o programski opremi iPlan
Net.

Gumb »Log out«

S tem gumbom se odjavite iz seje iPlan Net.

Kazalnik razpoložljivosti

Barva in številska vrednost prikazujeta število sej, ki so v uporabi.
V prikazanem primeru je v uporabi ena od treh sej.

OPOMBA: če so v uporabi vse seje, je kazalnik razpoložljivosti rdeče barve in prikaže se sporočilo
o napaki.
 

Pomen barvnih kod strežniških sej

Strežniške seje v uporabi Barva

0 Zelena

1 Svetlo zelena

2 Rumena

3 Oranžna

4 Rdeča

5 Svetlo siva

Način za vzdrževanje Modra

Portal iPlan Net

28 Uporabniški priročnik za programsko opremo Rev. 1.1 iPlan Net Razl. 3.6



2.3 Informacije o oddaljeni seji

Splošne informacije

Oddaljeno sejo v strežniku iPlan Net je mogoče vzpostaviti le prek zavihka Applications na
portalu iPlan Net. Na ta način boste zagotovili ustrezne nastavitve povezave za programsko
opremo iPlan.
Če odpirate aplikacijo iz drugega odjemalca, ko aktivna seja z isto aplikacijo in uporabniki drugod
že obstaja, je predhodna seja prekinjena in prikazana v novem odjemalcu. Uporabnik v prvem
odjemalcu prejme obvestilo o prekinitvi povezave na portalu iPlan Net.
Za več informacij o prijavi glejte str. 20.

Pred odpiranjem aplikacije iPlan

Uporabniki lahko hkrati odprejo več aplikacij, vendar ima lahko en uporabnik odprto le eno sejo na
aplikacijo.
Če uporabljate napravo brez tipkovnice (npr. tablični računalnik) in je med načrtovanjem potreben
vnos s tipkovnico, omogočite zaslonsko tipkovnico Windows, preden odprete aplikacijo iPlan.

Varnostno opozorilo

Med odpiranjem seje se lahko prikaže opozorilo Remote Desktop Connection (Povezava z
oddaljenim namizjem) (glejte str. 23).
Odvisno od varnostnih nastavitev ActiveX v brskalniku boste morda pozvani, da potrdite
povezovanje lokalnih diskovnih pogonov z oddaljenim računalnikom.
OPOMBA: če ne želite izvoziti načrta zdravljenja, vam ni treba povezati lokalnih diskovnih
pogonov z oddaljenim računalnikom. V tem primeru lahko počistite ustrezno potrditveno polje v
pogovornem oknu Remote Desktop Connection (Povezava z oddaljenim namizjem).
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2.4 Napredna 3D-seja

Splošne informacije

Če ste pooblaščeni za odpiranje naprednih 3D-sej, je na zavihku Applications prikazan gumb
Advanced 3D Session.

Navodila za zagon 3D-aplikacije

Slika 9 

Koraki

1. Kliknite možnost Advanced 3D Session.

2. V pogovornem oknu Start Application izberite želeno aplikacijo.

3. Pritisnite Start Application.

OPOMBA: zaradi arhitekturnih omejitev izvoz načrta zdravljenja na pomnilniški ključek USB med
napredno 3D-sejo ni mogoč. Načrte morate izvoziti v omrežje ali ponovno uvoziti prek
pomnilniškega ključka USB v delovno postajo, v kateri se izvaja običajna seja prek protokola RDP.
 

Napredna 3D-seja
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2.5 Prenos in izvoz podatkov

Prenos podatkov

Za uvoz podatkov v obliki zapisa DICOM uporabite programsko opremo iPlan ali Brainlab
Elements.
Določite toliko ciljnih arhivov, kot je potrebno, in jim dodelite različne lokacije znotraj mape bolnika.
OPOMBA: le uporabniki s skrbniškimi pravicami lahko spreminjajo arhive PatXfer. Spremembe
nastavitev PatXfer, ki jih opravijo običajni uporabniki, se po odjavi ne shranijo.
 

Izvoz podatkov

Uporabniki lahko določijo mesto izvoza in nato s programsko opremo iPlan ali Brainlab Elements
izvozijo načrt zdravljenja na nosilec za shranjevanje podatkov (pomnilniški ključek USB) ali na trdi
disk v odjemalskem računalniku.
Določiti morate vsaj eno mesto izvoza za ciljno platformo (npr. VectorVision).
Ko izvažate v odjemalski računalnik, morajo biti potrjena potrditvena polja v pogovornem oknu
Remote Desktop Connection (Povezava z oddaljenim namizjem) (glejte str. 23), ki se prikaže ob
odpiranju aplikacije.
OPOMBA: med povezavo na osnovi standarda HTML5 izvažanje načrtov zdravljenja v odjemalski
računalnik ni mogoče. To je mogoče le v načinu povezave prek protokola RDP ali kontrolnika
ActiveX. Na zavihku Client Check preverite, kateri način je aktiven.
 

Navodila za izvažanje načrta

Koraki

1. Pred odpiranjem aplikacije iPlan ali Brainlab Elements v odjemalski računalnik vstavite
nosilec za shranjevanje podatkov.

2. Kliknite Save and Export v območju iPlan Navigator programske opreme za načrtova-
nje.

3.
Na seznamu v pogovornem oknu Export izberite mesto izvoza Export Location.
OPOMBA: če na seznamu ne najdete mest izvoza v vašem računalniku, se obrnite na
skrbnika strežnika, da računalnik omogoči za izvoz načrta zdravljenja.
 

4.
Ko je izvoz dokončan, nosilec za shranjevanje podatkov odstranite iz odjemalskega raču-
nalnika s funkcijo operacijskega sistema Windows Safely Remove Hardware (Varno od-
stranjevanje strojne opreme).

Sorodni uporabniški priročniki

Ustrezne uporabniške priročnike za klinične postopke za različne aplikacije iPlan ste prejeli
ločeno na CD-ROM-u ali v tiskani obliki. Če potrebujete določene uporabniške priročnike za
klinične postopke, se obrnite na podporo podjetja Brainlab.
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2.6 Skupna raba sej

Splošne informacije

Funkcija Session Sharing uporabnikoma sistema iPlan Net omogoča skupno rabo seje in
sodelovanje pri načrtovanju zdravljenja. Oba uporabnika imata poln dostop do vseh funkcij
programske opreme.

Pred skupno rabo seje upoštevajte, da imata oba uporabnika poln dostop do vseh funkcij
programske opreme.

Postavitev zaslona za skupno rabo seje

Slika 10 

Navodila za skupno rabo seje

Koraki

1.
Na zavihku Applications kliknite Session Sharing.
Odpre se pogovorno okno Session Sharing.

2.

Izberite sejo in kliknite Join Session.
Lastnik seje prejme zahtevo za oddaljeni nadzor.

3.
Za sprejem skupne rabe seje mora lastnik seje klikniti Yes (Da).
Seja se odpre. Oba uporabnika lahko hkrati uporabljata aplikacijo in spremljata vse kora-
ke, ki jih izvede drugi uporabnik.

Ko je seja aktivna, ima gostujoči uporabnik poln, interaktiven dostop do programske
opreme v ciljnem sistemu.

Skupna raba sej
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Navodila za izhod iz seje

Korak

Za izhod iz seje v skupni rabi kliknite gumb Disconnect v spodnjem desnem kotu za-
slona.
Aplikacija se ne zapre; sejo v skupni rabi le zapustite.
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2.7 Optimizacija delovanja

Splošne informacije

Delovanje lahko izboljšate tako, da varčujete s strežniškimi sredstvi in optimizirate nastavitve
registra.

Strežniška sredstva – najboljša praksa

①

Slika 11 
Če aplikacijo zaprete tako, da kliknete X ① v vrstici povezave iPlan Net, seja ostane aktivna in
porablja strežniška sredstva. Znotraj iste prijave lahko pozneje dostopate do iste seje (npr. iz
drugega odjemalca).
Čeprav je to priročno, ne uporabljajte možnosti X, razen če boste sejo kmalu nadaljevali, in tako
preprečite blokiranje strežniških sredstev. Priporočena metoda zapiranja aplikacije je z gumbom
Exit Application ali možnostjo Exit v meniju programske opreme iPlan ali Brainlab Elements.
Vse aplikacije imajo nastavljeno časovno omejitev nedejavnosti, po kateri se aplikacija zapre in
seja prekine.

Optimizirane nastavitve za intranet

Za optimizacijo nastavitev za uporabo intraneta namestite ustrezno registrsko datoteko, ki pospeši
hitrost delovanja tako, da omeji število barv, ki so na voljo, in uporabi privzeto frekvenco
posodabljanja za hitrost premikanja kazalca miške.

Optimizirane nastavitve za internet

Za optimizacijo nastavitev za uporabo interneta namestite ustrezno registrsko datoteko, ki izboljša
kakovost delovanja tako, da poveča število barv, ki so na voljo, in prilagodi frekvenco
posodabljanja za hitrost premikanja kazalca miške.

Navodila za omogočanje nastavitev registra za intranet in internet

Koraki

1.
Pritisnite gumb Help.
Odpre se stran Help.

2. Kliknite povezavo Enable Intranet/Internet Optimized Settings, da namestite ustrezno
registrsko datoteko.

Optimizacija delovanja
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Varnostno opozorilo o nastavitvi registra

Nastavitve registra niso kritične za varnost, saj se uporabljajo le za prilagoditev odzivanja miške in
razpoložljivosti barv.

Slika 12 

Korak

Kliknite Run (Zaženi), da namestite registrsko datoteko.
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2.7.1 Ločljivost monitorja in barvna globina

Privzeta ločljivost monitorja

Ko uporabljate dva ali več monitorjev (npr. prenosni računalnik s priključenim zunanjim
monitorjem), ločljivost monitorja določa primarni monitor. Tudi če brskalnik odprete na
sekundarnem monitorju, je za vzpostavljanje oddaljene seje uporabljena ločljivost primarnega
monitorja.

Navodila za uporabo sekundarnega monitorja z drugačno ločljivostjo

Koraki

1.

Preden se prijavite, naslovu URL za prijavo dodajte ločljivost monitorja.
Če na primer uporabljate monitor z ločljivostjo 1.280 x 1.024 slikovnih pik, vnesete na-
slednji naslov URL:
https://iplannet/login.aspx?ScreenResX=1280&ScreenResY=1024
• ScreenResX= je širina zaslona.
• ScreenResY= je višina zaslona.

2.
Ko vnesete naslov URL, so nove vrednosti ločljivosti prikazane na zavihku Login.
Po prijavi so uporabljene nove nastavitve ločljivosti.

3. Če želite ločljivost zaslona prilagoditi po prijavi, se morate ponovno prijaviti, da bodo upo-
rabljene nove nastavitve.

OPOMBA: če vnesete ločljivost, ki je manjša od dejanske ločljivosti monitorja, se aplikacija odpre
na črnem ozadju.
 

Navodila za odstranjevanje drsnih trakov

Če se aplikacija odpre na celotnem zaslonu z drsnimi trakovi, lahko drsne trakove odpravite tako,
da vnesete manjšo ločljivost monitorja v naslov URL (kot opisano zgoraj).
Če so drsni trakovi še vedno prikazani po vnosu novih vrednosti ločljivosti, poskusite znova z
manjšimi vrednostmi. Dejanske zahtevane vrednosti se lahko razlikujejo, saj je skoraj vsaka
konfiguracija odjemalca drugačna.
OPOMBA: to ne velja, če je minimalna zahteva aplikacije za ločljivost večja od tiste, ki je določena
ročno (to označuje rdeča zvezdica na gumbu aplikacije).
 

Največja ločljivost zaslona

Podprta je največja ločljivost zaslona 4.096 x 2.048 slikovnih pik.

Monitorji z navpično poravnavo

Podprti so monitorji z navpično poravnavo z minimalno širino 1.024 slikovnih pik.

Majhna barvna globina

Če uporabljate monitor z barvno globino, ki je manjša od 32 bitov, se prikaže opozorilo o
premajhni barvni globini.
Aplikacije je še vedno mogoče odpreti, vendar je lahko delovanje slabše.

Optimizacija delovanja
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2.8 Minimalne zahteve

Zahteve za odjemalski računalnik

Sistem iPlan Net je mogoče uporabljati le v odjemalskem računalniku, ki izpolnjuje naslednje
minimalne zahteve:

Operacijski sistem Windows XP (Service Pack 2 (servisni paket 2) ali novejša različica) ali
novejše platforme družbe Microsoft

Protokol RDP 6.1 ali novejša različica

Internetni dostop Terminal Services Gateway Support

Spletni brskalnik Internet Explorer 8.0 ali novejša različica

Zaslon

Ločljivost zaslona odjemalca: 1.024 x 768
OPOMBA: če uporabljate zaslon z manjšo ločljivostjo, so prikazani drsni
trakovi.
 

Barvna globina: 32-bitna

Frekvenca CPE 1 GHz (za optimalno grafiko priporočamo frekvence, višje od 1 GHz)

OPOMBA: za več informacij o ločljivosti monitorja in barvni globini glejte str. 36.
 

Sistem iPlan Net je zasnovan za uporabo z brskalnikom Internet Explorer. Za težave ali
neskladnosti, ki se pojavijo pri uporabi spletnih brskalnikov, ki niso Internet Explorer, je
odgovoren uporabnik.

Zahteve za omrežno povezavo

Za dostop do aplikacij prek oddaljene seje sistema iPlan Net potrebujete dobro omrežno
povezavo, da boste aplikacijo lahko uporabljali optimalno.

Dostop Minimalna vrednost Priporočena vrednost

Lokalno omrežje
(LAN)

LAN s prenosom 10 Mbit, manj
kot 20 ms zakasnitve

LAN s prenosom 100 Mbit, manj kot 20
ms zakasnitve

Internet Prenos 1,5 Mbit (iz strežnika),
manj kot 100 ms zakasnitve

Prenos 4 Mbit (iz strežnika), manj kot
50 ms zakasnitve

Zahteve za operacijski sistem in odjemalce terminalskih storitev

Za dostop do aplikacij prek portala iPlan Net odjemalska delovna postaja Windows potrebuje
Microsoftov modul Terminal Service Advanced Client (Napredni odjemalec terminalskih storitev)
6.0.6000 ali novejšo različico.
Potrebovali boste najmanj servisni paket SP2 za Windows XP in dodatni namestitveni paket
KB952155 za 32-bitne oz. paket KB925876 za 64-bitne operacijske sisteme.
Ta je privzeto vključen v paket Service Pack 3 (Servisni paket 3) za Windows XP ter v operacijska
sistema Windows Vista in Windows 7.
Če uporabljate različico operacijskega sistema Windows, ki ni navedena zgoraj, namestite
ustrezno posodobitev odjemalca tako, da kliknete povezavo na strani Help (glejte str. 28).
OPOMBA: s kazalcem miške se premaknite nad povezave, da si ogledate, katerim konfiguracijam
operacijskega sistema Windows so namenjene.
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2.9 Uporaba s tabličnimi računalniki

Splošne informacije

Sistem iPlan Net omogoča povezovanje tabličnega računalnika na osnovi standarda HTML5.
Spletni brskalnik v tabličnem računalniku mora podpirati ta standard, da se bo povezava lahko
vzpostavila.
OPOMBA: tablične računalnike uporabljajte le v informativne in ne diagnostične namene.
 

Združljivost

Sistem iPlan Net je združljiv z:
• brskalniki, ki so združljivi s standardom HTML5,
• napravo iPad iOS 7.0 in novejšimi različicami.

OPOMBA: po izdaji tega priročnika lahko postanejo na voljo druge združljive različice. Če imate
vprašanja glede združljivosti, se obrnite na podporo podjetja Brainlab.
 

Standardno upravljanje prek zaslona na dotik

Pri uporabi sistema iPlan Net prek spletnega brskalnika se priporoča:
• uporaba brskalnika, ki omogoča celozaslonski način,
• upoštevanje uporabniškega priročnika proizvajalca.

Uporaba s tabličnimi računalniki
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2.9.1 Vzpostavljanje povezave

Splošne informacije

V tabličnem računalniku se s strežnikom iPlan Net povežete prek spletnega brskalnika.
OPOMBA: sistem iPlan Net je zasnovan za uporabo z brskalnikom Internet Explorer. Vseeno
lahko uporabljate tudi spletne brskalnike, ki niso Internet Explorer.
 

Navodila za vzpostavljanje prve povezave

①

Slika 13 

Koraki

1. Vnesite ustrezni naslov URL (glejte str. 13) za dostop do strežnika iPlan Net.

2. Na zavihku Login vnesite svoje uporabniško ime in geslo.

3. Po potrebi v spustnem seznamu izberite strežnik.

4. Izberite gumb za potrditev »LOG IN« ①.

5. Izberite aplikacijo iPlan, ki jo želite uporabiti v tabličnem računalniku (npr. iPlan 3.0
View).

OPOMBA: povezava podpira le tablične računalnike z ločljivostjo zaslona vsaj 1.024 x 768.
Uporaba manjših naprav, kot so pametni telefoni, tako ni podprta.
 

Navodila za dodajanje sistema iPlan Net na domači zaslon

②① ③

Slika 14 
Za optimalno izkušnjo se priporoča, da sistem iPlan Net prikažete v celozaslonskem načinu.
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Dodajte naslov URL strežnika na domači zaslon, da se bo sistem iPlan Net vsakič odprl v
celozaslonskem načinu.

Koraki

1. Izberite ①, da odprete pogovorno okno.

2.
Izberite ikono »Add to Home Screen« (Dodaj na začetni zaslon) ②.
Odpre se pogovorno okno » Add to Home« (Dodajanje na začetni zaslon).

3.
V pogovornem oknu izberite »Add« (Dodaj) ③.
Na domači zaslon je dodana ikona.

Navodila za dostopanje do sistema iPlan Net z domačega zaslona

①

Slika 15 

Korak

Na domačem zaslonu izberite ikono ①, ki ste jo ustvarili, da odprete iPlan Net.

Uporaba s tabličnimi računalniki
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Prikaz

①
Slika 16 

Za prikaz sistema iPlan Net se priporoča uporaba brskalnika, ki podpira celozaslonski način.

Korak

Z ikonami ① na zaslonu preklopite med celozaslonskim in standardnim načinom.

OPOMBA: dejanski prikaz je odvisen od brskalnika in izbrana aplikacija se morda ne bo vedno
povsem prilegala velikosti zaslona.
 

OPOMBA: med načrtovanjem operacije se ne premikajte naprej in nazaj.
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Dostop do tipkovnice

Slika 17 

Korak

Aktivirajte tipkovnico tako, da v prekrivnem meniju izberete ikono tipkovnice.

Navodila za zagon programske opreme Brainlab Elements v napravi iPad

Koraki

1.

Na strani z aplikacijami izberite možnost Brainlab Elements iPad.

OPOMBA: za programsko opremo Brainlab Elements obstajata dva gumba:
• Brainlab Elements: za uporabo programske opreme Elements v odjemalskem računal-

niku in
• Brainlab Elements iPad: za uporabo programske opreme Elements v napravi iPad.

Za uporabo programske opreme Brainlab Elements v napravi iPad na strani z aplikacijami
uporabite gumb Brainlab Elements iPad.
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Koraki

2.

Začetni zaslon Brainlab Elements je večji od fizičnega zaslona naprave iPad. Po zagonu
aplikacije Elements s potezo s približevanjem prstov pomanjšajte njen prikaz, tako da ga
prilagodite napravi iPad:

OPOMBA: programska oprema Brainlab Elements, ki se izvaja v napravi iPad, ne podpi-
ra potez z več prsti. Če želite na primer povečati slike, uporabite gumb za povečavo in
nato prst premaknite navzgor ali navzdol.
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3 SKRBNIŠTVO SISTEMA
iPLAN NET

3.1 Server Desktop
3.1.1 Delovanje in dostop

Splošne informacije

S funkcijo Server Desktop (Namizje strežnika) ima skrbnik oddaljeni dostop do namizja strežnika,
pri čemer lahko uporablja vse funkcije.

Šifrirani dostop

Sistem iPlan Net podpira komunikacijo prek protokola HTTPS. To omogoča visoke varnostne
standarde in posledično preprostejšo konfiguracijo požarnega zidu (običajno ni potrebna) pri
povezovanju prek interneta.

Navodila za dostop do funkcije Server Desktop

Korak

Na zavihku Applications kliknite gumb Server Desktop.
Na zaslonu se odpre oddaljeno namizje strežnika.
OPOMBA: Po potrebi s seznama izberite želeni strežnik.
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3.2 Upravljanje uporabnikov
3.2.1 Upravljanje uporabnikov sistema iPlan Net

Pogovorno okno »Computer Management« (Upravljanje računalnika)

V pogovornem oknu Computer Management (Upravljanje računalnika) lahko dodate ali
odstranite uporabnike, ki lahko uporabljajo določene funkcije sistema iPlan Net.

Slika 18 

Navodila za dodajanje lokalnega uporabnika

Koraki

1. Kliknite gumb Server Desktop.

2.

Odprite pogovorno okno Computer Management (Upravljanje računalnika):
• V meniju »Start« izberite možnost Control panel (Nadzorna plošča).
• Kliknite možnost Administrative tools (Skrbniška orodja).
• Izberite možnost Computer Management (Upravljanje računalnika).

3.
Na levi plošči razširite vejo Local Users and Groups (Lokalni uporabniki in skupine) in
kliknite Users (Uporabniki).
OPOMBA: če delate s strežnikom v domeni sistema Windows, pojdite na 7. korak.
 

4. V zgornjem meniju kliknite Action (Dejanje) in izberite New user (Nov uporabnik).

5. Vnesite uporabniško ime, opis in geslo.

6. Na levi plošči razširite vejo Users and Groups (Uporabniki in skupine) in kliknite Groups
(Skupine).

7.

Na desni plošči dvakrat kliknite skupino, v katero želite dodati uporabnika:
• iPlanNetAdministration
• iPlanNetPlanning
• iPlanNetSessionSharing
• RemoteDesktopUsers

OPOMBA: Skrbniških pravic naj nimajo vsi uporabniki. Običajni uporabniki naj imajo le
dostop do aplikacij iPlan in dostop za pisanje za mape bolnikov.
 

8. Kliknite Add (Dodaj) in dodajte vse uporabnike, ki naj imajo pravice ustrezne skupine.

9. Kliknite OK (V redu), da potrdite.

Upravljanje uporabnikov
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Skupine domene

Če je sistem iPlan Net integriran v domeno Windows, uporabnike upravljajte v imeniku Active
Directory (Aktivni imenik).
V tipičnem scenariju integracije sistema iPlan Net so naslednje skupine domene preslikane v
lokalne skupine sistema iPlan Net:

Lokalna skupina Ustrezna skupina domene

iPlanNetAdministration iPlanNetAdministrationUsers

iPlanNetPlanning iPlanNetPlanningUsers

iPlanNetSessionSharing iPlanNetSessionSharingUsers

RemoteDesktopUsers Vse skupine domene sistema iPlan Net so preslikane v lokalno
skupino RemoteDesktopUsers

Navodila za pooblastilo uporabnika domene

Koraki

1. Odprite Active Directory Users and Computers (Uporabniki in računalniki storitve Acti-
ve Directory) (npr. na kontrolniku domene).

2. Kliknite Users (Uporabniki) in z desno tipko miške kliknite uporabnika, ki ga želite poobla-
stiti.

3. Odprite User Properties (Lastnosti uporabnika) in nato kliknite zavihek Member of
(Član).

4. Kliknite Add... (Dodaj ...) in izberite skupine uporabnikov sistema iPlan Net, katerih pravi-
ce naj ima uporabnik.

5. Kliknite OK (V redu), da potrdite.

Navodila za odstranjevanje uporabnika

Koraki

1. Na desni plošči pogovornega okna Computer Management (Upravljanje računalnika)
dvakrat kliknite želeno skupino.

2. Izberite uporabnika in kliknite Remove (Odstrani).

3. Kliknite OK (V redu), da potrdite.

SKRBNIŠTVO SISTEMA iPLAN NET
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3.3 Session Manager
3.3.1 Uporaba funkcije Session Manager

Splošne informacije

S funkcijo Session Manager (Upravitelj sej) lahko skrbnik sistema iPlan Net prekine sejo, ki se
ne odziva.

Slika 19 

Navodila za prekinitev seje

Koraki

1.

Na zavihku Applications kliknite gumb Session Manager.
Odpre se pogovorno okno Session Manager.
OPOMBA: odvisno od nastavitev se lahko odpre stran z opozorilom
Remote Desktop Connection (Povezava z oddaljenim namizjem).
Kliknite Yes (Da) za nadaljevanje.
 

2. Izberite sejo, ki jo želite zapreti, in kliknite End Session.

3.

V pogovornem oknu z opozorilom SessionManager kliknite Yes (Da), da potrdite:

Izbrana seja bo prekinjena in s seznama sej bo izginila v nekaj sekundah.
OPOMBA: izgubili boste vse spremembe podatkov, ki jih med sejo niste shranili.
 

4. Kliknite Close, da zaprete pogovorno okno Session Manager.

Session Manager
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OPOMBA: funkcijo End Session uporabite le v izjemnih primerih, npr. ko se aplikacija ne odziva
in jo je treba vnovično zagnati.
 

Uravnavanje obremenitve

Ko uporabljate več kot en strežnik, sistem iPlan Net samodejno optimizira delovanje prek t. i.
uravnavanja obremenitve. V nastavitvah sistema iPlan Net je določena prioriteta strežnika.
Priporočamo uporabo identičnih konfiguracij strojne opreme za vse strežnike, da zagotovite
optimizirano uravnavanje obremenitve.
Če želite natančno naravnati učinkovitost sistema, se obrnite na podporo podjetja Brainlab.

SKRBNIŠTVO SISTEMA iPLAN NET

Uporabniški priročnik za programsko opremo Rev. 1.1 iPlan Net Razl. 3.6 49



3.4 Onemogočanje preverjanj ukinitev
3.4.1 Preprečevanje zakasnitev med vzpostavljanjem povezave

Splošne informacije

Če odjemalec nima vzpostavljene povezave z internetom, lahko pride do zakasnitev pri
povezovanju s sistemom iPlan Net. To se zgodi, ker odjemalec poskuša preveriti veljavnost
potrdila SSL za seznam izdajateljev in ukinitev. Brez internetne povezave preverjanje ukinitve ne
uspe in se izteče, kar povzroči zakasnitev približno 15–20 sekund.
Zakasnitev lahko preprečite tako, da onemogočite preverjanje ukinitev v odjemalcu.

Navodila za onemogočanje preverjanj ukinitev – Windows XP

Slika 20 

Koraki

1. V meniju Tools (Orodja) v brskalniku Internet Explorer izberite Internet Options (Inter-
netne možnosti).

2. Na zavihku Advanced (Dodatno) se premaknite na nastavitve v razdelku Security (Var-
nost).

3. Počistite potrditveno polje Check for publisher’s certificate revocation (Preveri, ali je
možna ukinitev založnikovega potrdila).

4. Kliknite OK (V redu).

Navodila za onemogočanje preverjanj ukinitev – Windows Vista in Windows 7

V operacijskih sistemih Windows 7 in Windows Vista velja pravilnik lokalne skupine za
onemogočanje preverjanj ukinitev.

Onemogočanje preverjanj ukinitev
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Slika 21 

Koraki

1.
V meniju Start operacijskega sistema Windows izberite Run... (Zaženi ...) in vnesite
gpedit.msc.
Odpre se pogovorno okno Group Policy (Pravilnik skupine).

2.
V razdelku Local Computer Policy (Pravilnik lokalnega računalnika) kliknite Windows
Settings (Nastavitve sistema Windows) in nato Security Settings (Varnostne nastavit-
ve).

3.

Kliknite Public Key Policies (Javni ključni pravilniki) in nato odprite Certificate Path Vali-
dation (Preverjanje veljavnosti poti potrdila).
Odpre se pogovorno okno Certificate Path Validation Settings Properties (Lastnosti
nastavitev preverjanja veljavnosti poti potrdila).

4.
Na zavihku Network Retrieval (Pridobivanje omrežja) počistite potrditveno polje Auto-
matically update certificates in the Microsoft Root Certificate Program (Samodejno
posodobi potrdila v programu Microsoft Root Certificate Program) (puščica).

5. Kliknite OK (V redu).
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3.5 Konfiguracija brskalnika
3.5.1 Konfiguriranje spletnih brskalnikov

Varnostno opozorilo o šifriranju pri uporabi brskalnika Mozilla Firefox

Slika 22 
Nekateri spletni brskalniki lahko zahtevajo preverjanje varnostnega potrdila pred dostopom do
oddaljenega strežnika. Če se prikaže to sporočilo, je prišlo do varnostne težave. Če je način
povezave »Active Connection Mode« (glejte str. 21) prek protokola RDP ali kontrolnika ActiveX,
lahko nadaljujete tako, da upoštevate naslednja navodila:

Koraki

1. Preverite, ali je oddaljeni strežnik pravilen.

2. Izberite I understand the Risks (Razumem tveganje).

3. Izberite Add Exception (Dodaj izjemo).

4. Potrdite potrditveno polje Permanently store this exception (Trajno shrani izjemo).

5. Izberite Confirm Security Exception (Potrdi varnostno izjemo).

Če je način povezave »Active Connection Mode« na osnovi standarda HTML5, mora varnostno
opozorilo odstraniti skrbnik omrežja.
OPOMBA: za več informacij se obrnite na skrbnika omrežja.
 

Varnostno opozorilo o šifriranju pri uporabi brskalnika Google Chrome

①

Konfiguracija brskalnika
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V primeru brskalnika Google Chrome prejmete začasno potrdilo in lahko nadaljujete brez
varnostnega preverjanja, vendar bo v brskalniku prikazana ikona ①, ki označuje, da povezava ni
varna.
OPOMBA: za več informacij se obrnite na skrbnika omrežja.
 

Samopodpisana potrdila za brskalnike

Če se prikaže sporočilo, podobno spodnjemu, uporabljate samopodpisano potrdilo.
Varnostno potrdilo boste morali posodobiti.

Slika 23 
Preberite podrobnosti v pogovornem oknu z opozorilom. Možni vzroki za opozorilo so:
• Običajno ime v potrdilu se ne ujema z imenom spletnega strežnika. Konfigurirano ime strežnika

v konfiguracijski datoteki sistema iPlan Net mora biti enako kot »običajno ime« v potrdilu.
Obrnite se na podporo podjetja Brainlab, da spremenite ime strežnika ali običajno ime.
Odjemalec mora razrešiti spremenjena imena strežnikov prek DNS-ja ali gostujoče datoteke.
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• Na seznamu »Certification Authorities (Overitelji potrdil)« manjka povezava. V odjemalcu
vzpostavite povezavo z internetom, da posodobite seznam »Certification Authorities (Overitelji
potrdil)«.

• Potrdilo je zastarelo in treba ga je obnoviti. Za informacije o obnovi potrdila in namestitvi se
obrnite na podporo podjetja Brainlab.

• Glejte str. 53 za več informacij.
OPOMBA: potrdila SSL v idealnem primeru ustvari uradni overitelj potrdil. Ko uporabljate
samopodpisana potrdila, je pomembno, da je overitelj potrdil poznan odjemalcu, ki vzpostavlja
povezavo. Za več informacij se obrnite na skrbnika sistema ali podporo podjetja Brainlab.
 

Konfiguracija brskalnika
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3.6 Ustvarjanje zaznamkov
3.6.1 Ustvarjanje bližnjic na namizju za aplikacije

Splošne informacije

Stran za zagon aplikacij lahko preskočite in aplikacije zaženete neposredno z namizja strežnika
prek bližnjic.

Navodila za ustvarjanje bližnjice na namizju

① ②

③

④

Slika 24 

Koraki

1.
Z desno tipko miške kliknite namizje in izberite New (Novo).
Odpre se razširjeno pogovorno okno.

2.
Iz razširjenega pogovornega okna izberite Shortcut (Bližnjica).
Odpre se pogovorno okno za ustvarjanje bližnjice.

3.
Dodajte celotno mesto strežnika in izberite Next (Naprej).
OPOMBA: točna pot strežnika ali mesto strežnika se lahko razlikuje glede na zahteve. Če
ste v dvomih, se obrnite na svoj oddelek za IT.
 

4.
Dodajte ime bližnjice, npr. iPlan Cranial.
OPOMBA: ime se mora ujemati z imenom aplikacije, ki je uporabljeno v iplannet.xml.
 

5.
Izberite Finish (Dokončaj).
Na namizju je ustvarjena bližnjica.

SKRBNIŠTVO SISTEMA iPLAN NET
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3.7 Mesta izvoza
3.7.1 Določanje izvoznih imenikov

Splošne informacije

Izvozne imenike je mogoče dati v skupno rabo prek omrežja, tako da so dostopni iz drugih
delovnih postaj ali platform za načrtovanje (npr. VectorVision).
V naslednjih navodilih je kot primer uporabljen izvozni imenik, ki se nahaja v sistemu iPlan Net.
Če je uporabljen datotečni strežnik ali če se izvozni imenik nahaja nekje drugje, pot ustrezno
prilagodite.
Privzeto mesto za podatke o bolnikih je F:\PatientsData\.
Odvisno od vrste izvoza se ciljni imenik nahaja v imeniku s podatki o bolnikih (npr. F:
\PatientsData\Navigation).
(npr. F:\PatientsData\Navigation\ VV7Cranial\).
Ustvarite izvozno mapo za vsako ciljno platformo.

Navodila za skupno rabo izvoznih imenikov

Slika 25 

Koraki

1.
Odprite lastnosti imenika in kliknite možnost Advanced Sharing (Dodatna skupna raba).
Skupno rabo lahko omogočite tudi na višji ravni imenika.

2.
Nastavite dovoljenja za skupno rabo za mapo v skupni rabi.
Za mapo dodelite dovoljenje samo za branje.
Le če je potrebno, za mapo dodelite dovoljenje za popolni nadzor.

OPOMBA: na splošno lahko do mape v skupni rabi dostopate iz drugih računalnikov v omrežju
prek poti UNC »\\<ImeStrežnika>\<ImeMapeSkupnaRaba>«.
 

Mesta izvoza
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3.8 iHelp (podpora strankam na daljavo)
3.8.1 Uporaba storitve iHelp

Splošne informacije

Sistem iPlan Net je lahko po naročilu opremljen s storitvijo za oddaljeni dostop do podpore
podjetja Brainlab. Oddaljeni dostop lahko aktivirate tako, da kliknete Start iHelp (Zaženi iHelp) v
meniju Start sistema Windows.
OPOMBA: pred uporabo storitve iHelp se obrnite na podporo podjetja Brainlab, da funkcijo
aktivira.
 

Meni »Start«

①

Slika 26 
Ko je funkcija iHelp aktivirana, se v sistemu Windows prikažejo ustrezne ikone v meniju Start ①.
Zdaj ima podpora podjetja Brainlab oddaljeni dostop do vašega sistema iPlan Net, npr. za
opravljanje diagnostike.
OPOMBA: če želite deaktivirati oddaljeni dostop, kliknite Stop iHelp (Zaustavi iHelp) v meniju
Start sistema Windows.
 

Delovanje storitve iHelp

Programska oprema iHelp, nameščena v sistemu iPlan Net, pošlje ukaz »ping« strežniku iHelp
na vrata 443 ali 17002. V obeh primerih gre za odhodno povezavo, le da so vrata 17002 hitrejša.
Z vsakim ukazom »ping« skuša sistem iPlan Net vzpostaviti tunel SSL.
• Za dostop do sistema iPlan Net podpora podjetja Brainlab najprej vzpostavi povezavo s

strežnikom iHelp prek tunela SSL.
• Strežnik iHelp združi oba tunela in podpora podjetja Brainlab lahko dostopa do sistema iPlan

Net.

SKRBNIŠTVO SISTEMA iPLAN NET
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Zahteve za namestitev

Nastavitev požarnega zidu vam ni treba spreminjati (razen če želite podpori podjetja Brainlab
omogočiti hitrejšo povezavo s sistemom iPlan Net).
Če požarni zid že omogoča vzpostavljanje internetnih povezav iz omrežja, boste prek storitve
iHelp lahko prejeli oddaljeno pomoč. Programsko opremo iHelp morate zagnati iz sistema iPlan
Net, sicer podpora podjetja Brainlab ne bo imela dostopa.
Podatki o bolnikih se ne prenesejo.

Dodatne informacije

Pišite na iHelp.support@brainlab.com.

iHelp (podpora strankam na daljavo)
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4 ODPRAVLJANJE TEŽAV
4.1 Informacije o odpravljanju težav
4.1.1 Pregled

Predvidena ciljna skupina

Informacije v razdelku Odpravljanje težav so namenjene skrbnikom strežnikov in zagotavljajo
pomoč pri pogosto zastavljenih vprašanjih glede uporabe sistema iPlan Net.

Kratice

V razdelku so uporabljene naslednje kratice:
• DNS: Domain Name System (sistem domenskih imen)
• ICMP: Internet Control Message Protocol (internetni protokol za krmilna sporočila)
• SSL: Secure Sockets Layer (protokol za varovanje podatkov)
• FQDN: Fully Qualified Domain Name (popolnoma določeno ime domene)

ODPRAVLJANJE TEŽAV
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4.2 Dostopanje do sistema iPlan Net
4.2.1 Pogosta vprašanja o dostopu

Dostop do sistema iPlan Net

Pogosto vprašanje Predlog

Ko vnesem naslov URL siste-
ma iPlan Net, se stran ne nalo-
ži.

Naslov URL mora biti razrešen prek DNS-ja ali pa ga je treba
vnesti v lokalno gostujočo datoteko v računalniku. Imenu stre-
žnika pošljite ukaz »ping« in preverite, ali je ime mogoče razre-
šiti v naslov IP.
Med odjemalcem in strežnikom mora biti vzpostavljena omrež-
na povezava. Strežnik se mora odzvati na ukaz »ping« IP na-
slova strežnika. V nekaterih omrežjih je protokol ICMP onemo-
gočen, zato ukaz »ping« ne prispe.
Požarni zid ne sme blokirati vrat 443. Preverite, ali lahko pove-
zavo z vrati 443 vzpostavite prek protokola Telnet.

Povezava s sistemom iPlan
Net se dolgo vzpostavlja (15–
20 sekund). Ne prikaže se no-
bena napaka ali opozorilo.

Med povezovanjem prek protokola SSL se preverja ukinitev
vseh potrdil s korenskim overiteljem. 
Če odjemalec nima vzpostavljene internetne povezave, preve-
rjanje ukinitev poteče in ne uspe. Če želite preprečiti zakasni-
tev, onemogočite preverjanje ukinitev (glejte str. 50).

Pri odpiranju portala iPlan Net
se prikaže opozorilo o neveljav-
nosti potrdila.

V brskalniku Internet Explorer kliknite simbol ključavnice za in-
formacije o tem, zakaj je potrdilo neveljavno. Možni vzroki so:
• Običajno ime potrdila se ne ujema z imenom spletnega stre-

žnika. Spremenite razrešeno ime v DNS-ju ali gostujoči dato-
teki ali pa spremenite potrdilo v strežniku iPlan Net (obrnite
se na podporo podjetja Brainlab).

• Na seznamu »Certification Authorities (Overitelji potrdil)«
manjka povezava. V odjemalcu vzpostavite povezavo z inter-
netom, da posodobite seznam »Certification Authorities
(Overitelji potrdil)«.

• Potrdilo je zastarelo in treba ga je obnoviti. Za obnovo potrdi-
la se obrnite na podporo podjetja Brainlab.

Prenesite datoteko s potrdilom in jo namestite, da odpravite
opozorilo (glejte str. 17).

Prijavljanje v sistem iPlan Net

Pogosto vprašanje Predlog

Zavihek Login je prikazan,
vendar se ne morem prijaviti.

V polje User name morate vnesti veljavnega uporabnika do-
mene ali veljavnega lokalnega uporabnika. Če prijava z ime-
nom uporabnika domene ne uspe, se poskusite prijaviti v odje-
malec Windows. Opozorilo o poteklem geslu se ne sme prika-
zati.
Če se v lokalni računalnik ne morete prijaviti, se obrnite na
skrbnika za IT, da ponastavi vaše poverilnice.

Po prijavi ne vidim gumbov
aplikacij.

Račun ni pooblaščen za uporabo sistema iPlan Net. Račun je
treba dodati v skupino iPlanNetPlanning.
Če imajo to težavo vsi uporabniki, nastavitve User Manage-
ment (Upravljanje uporabnikov) niso pravilno konfigurirane
(glejte str. 46).

Dostopanje do sistema iPlan Net
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Pogosto vprašanje Predlog

Po prijavi se prikaže opozorilo,
da ločljivost zaslona ni zadost-
na.

Vse konfigurirane aplikacije imajo zahtevo za minimalno ločlji-
vost zaslona (glejte str. 37).
Če ločljivost ni zadostna, se bo seja začela, vendar bodo ob
straneh prikazani drsni trakovi. Prikaz medicinskih slikovnih
podatkov ni spremenjen ali popačen.

ODPRAVLJANJE TEŽAV
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4.3 Aplikacije iPlan
4.3.1 Pogosta vprašanja o delovanju aplikacij

Odpiranje aplikacij

Pogosto vprašanje Predlog

Gumbi nekaterih aplikacij so
onemogočeni.

Za aplikacije nimate veljavne licence ali pa so vse seje, ki so
na voljo, v uporabi.

Ko kliknem gumb aplikacije, se
aplikacija ne zažene.

Uporabnika je treba dodati v skupino RemoteDesktopUsers.
To lahko storite neposredno ali prek skupine Active Directory
(Aktivni imenik).

Največje število sej na voljo, ki
je prikazano na portalu iPlan
Net, je manjše od števila za-
kupljenih licenc.

V okolju z uravnavanjem obremenitve se lahko zgodi, da eden
od strežnikov ne deluje ali pa do njega ni mogoče dostopati
prek omrežja.
V konfiguracijski datoteki iPlan Net preverite, ali so vsi strežni-
ki navedeni in ali je uravnavanje obremenitev omogočeno.

Na zavihku Client Check je pri-
kazana napaka za Remote
Desktop Connection (Poveza-
va z oddaljenim namizjem).

Sistem iPlan Net je namenjen za uporabo z brskalnikom Inter-
net Explorer. Do te napake lahko pride, če uporabljate brskal-
nik, ki ni Internet Explorer.
Preverite nastavitve brskalnika in varnostne nastavitve (za na-
vodila glejte str. 14).

Učinkovitost delovanja aplikacij

Pogosto vprašanje Predlog

Izbrana aplikacija deluje poča-
si.

Na portalu iPlan Net preverite, koliko sej se izvaja. Če se izva-
ja preveč sej, se lahko delovanje strežnika upočasni. Po potre-
bi lahko skrbniki uporabijo funkcijo Session Manager, da pre-
kinejo seje, ki niso v uporabi in so bile nepravilno zaprte.

Na zavihku Client Check v razdelku Connection Quality pre-
verite, ali sta hitrost prenosa in odzivni čas zadostna.
Če je povezava vzpostavljena prek lokalnega omrežja/intrane-
ta in rezultati preverjanja Client Check niso zadostni, se obrni-
te na skrbnika za IT, da izboljša omrežno povezavo. Če so re-
zultati preverjanja Client Check zadostni, lahko delovanje apli-
kacije izboljšate tako, da omogočite optimizirane nastavitve za
intranet (glejte str. 34).
Če je povezava vzpostavljena prek interneta, lahko slabše de-
lovanje zaradi počasne internetne povezave izboljšate tako, da
omogočite optimizirane nastavitve za internet (glejte str. 34).
Odzivni čas lahko izboljšate tudi tako, da se odločite za »hitro
pot«, ki jo omogoča veliko internetnih ponudnikov.

Aplikacije iPlan
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Pogosto vprašanje Predlog

Seja iPlan Net se izvaja, ven-
dar se aplikacija ne odpre ali pa
se prikaže napaka.

Če sistem iPlan Net prikaže sporočilo o napaki, natančno pre-
berite razlago v prikazanem sporočilu. Možne napake so:
• Napaka v zvezi z licenco zaradi prevelikega števila odprtih

sej.
• V konfiguracijski datoteki sistema iPlan Net poti niso ustrez-

no konfigurirane.
• Uporabnik nima ustreznih pravic za dostop v mapi z aplikaci-

jami.
• V okolju z uravnavanjem obremenitve: nameščena mora biti

identična strežniška strojna oprema. Namestitvena pot mora
biti enaka za vse nameščene aplikacije in konfiguracijske da-
toteke morajo biti identične v obeh strežnikih.

Aplikacija se pravilno zažene le
v enem strežniku.

Preverite, ali je namestitev aplikacij identična v vseh strežnikih
v gruči. Mapa z aplikacijami mora imeti ustrezne pravice za do-
stop v vseh strežnikih.
Tudi konfiguracijska datoteka sistema iPlan Net mora biti iden-
tična v vseh strežnikih.

Ko kliknem gumb aplikacije, se
prikaže opozorilo o potrdilu.

Preberite podrobnosti v pogovornem oknu z opozorilom. Možni
vzroki za opozorilo so:
• Običajno ime v potrdilu se ne ujema z imenom spletnega

strežnika. Konfigurirano ime strežnika v konfiguracijski dato-
teki sistema iPlan Net mora biti enako kot »običajno ime« v
potrdilu. Obrnite se na podporo podjetja Brainlab, da spre-
menite ime strežnika ali običajno ime. Odjemalec mora raz-
rešiti spremenjena imena strežnikov prek DNS-ja ali gostujo-
če datoteke.

• Na seznamu »Certification Authorities (Overitelji potrdil)«
manjka povezava. V odjemalcu vzpostavite povezavo z inter-
netom, da posodobite seznam »Certification Authorities
(Overitelji potrdil)«.

• Potrdilo je zastarelo in treba ga je obnoviti. Za obnovo potrdi-
la se obrnite na podporo podjetja Brainlab.

Skupna raba sej in prenos podatkov

Pogosto vprašanje Predlog

Podatke želim izvoziti na lokalni
pogon ali pomnilniški ključek
USB oz. podatke od tam uvozi-
ti, vendar ne vidim lokalnih po-
gonov.

Prepričajte se, da je pomnilniški ključek USB vstavljen še pred
začetkom oddaljene seje.

V pogovornem oknu Remote Desktop Connection (Povezava
z oddaljenim namizjem) se prepričajte, da ste omogočili mož-
nost izvoza na lokalne pogone (str. 23).

Po začetku seje preslikava om-
režnih pogonov s podatki o bol-
nikih ni mogoča.

Preverite, ali ima uporabnik dostop za branje in pisanje za om-
režni pogon.

Poskusite dostopati do omrežnega pogona prek poti UNC (\
\<ImeStrežnika>\<ImeMapeSkupnaRaba>).

Prijavni skript, ki preslika omrežni pogon v črko pogona, je vča-
sih prepočasen. Preslikavo pogona konfigurirajte v konfigura-
cijski datoteki sistema iPlan Net, tako da namesto prijavnega
skripta pogon preslika programska oprema vsakič, ko se začne
seja.

ODPRAVLJANJE TEŽAV
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Pogosto vprašanje Predlog

Ko zaženem funkcijo Skupna
raba sej, se povezava s ciljem
ne vzpostavi samodejno.

Možni vzroki so:
• Pravilniki domen so prepisali lokalne konfiguracije terminal-

nega strežnika.
• Uporabnik ciljne seje ni sprejel zahteve za skupno rabo.
• V okolju z uravnavanjem obremenitve: požarni zid je v dru-

gem strežniku blokiral zahtevo za skupno rabo seje. Ciljna
seja je bila nato prekinjena.

Potrdila SSL pri uporabi z različnimi spletnimi brskalniki

Pogosto vprašanje Predlog

Pri odpiranju seje v brskalniku
Google Chrome se prikaže
opozorilo o varnostnem potrdi-
lu.

Možne rešitve:
Preverite združljivost brskalnika in operacijskega sistema (glej-
te str. 18).
Ustvarite samopodpisano potrdilo, ki temelji na lokalnih notra-
njih nastavitvah.

Pri odpiranju seje v brskalniku
Firefox se prikaže opozorilo o
varnostnem potrdilu.

Brskalnik Firefox ima ločen seznam potrdil, neodvisen od ope-
racijskega sistema, ki ga uporabljate. Domeno morate ročno
dodati na ta seznam. Uporabite na primer samo ime, npr.
iPlannet, ali ime FQDN (iPlannet.<domena>.com).

Aplikacije iPlan
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Potrdila SSL pri uporabi s tabličnimi računalniki

Pogosto vprašanje Predlog

Pri odpiranju seje v brskalniku
Google Chrome se prikaže
opozorilo o varnostnem potrdi-
lu.

Možne rešitve: Če strežnik iPlan Net uporablja samopodpisa-
no potrdilo, se prepričajte, da je overitelj potrdil (Certification
Authority) poznan odjemalskemu računalniku, ki preverja
shrambo potrdil lokalnega računalnika (Trusted Certification
Authorities (Zaupanja vredni overitelji potrdil)).
Opomba: Tudi ko uporabljate veljavno samopodpisano potrdilo,
Google Chrome vedno prikaže opozorilo, če potrdilo ne vsebu-
je imena strežnika, ki je skladno z imenom FQDN (Fully Quali-
fied Domain Name – popolnoma določeno ime domene).

Safari za operacijski sistem Windows

Pogosto vprašanje Predlog

Združljivosti brskalnika z opera-
cijskim sistemom v primeru
brskalnika Safari za operacijski
sistem Windows ni bilo mogoče
preveriti.

Konfiguracija ni bila v celoti testirana.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo uporabljajte brskalnik Inter-
net Explorer in operacijski sistem Windows.

Tiskanje v zapisu HTML5

Pogosto vprašanje Predlog

Ko uporabljam povezavo na os-
novi standarda HTML5, tiskanje
ni mogoče.

Na seznamu tiskalnikov, ki so na voljo, izberite ERICOM Ac-
cessNow Printer (Tiskalnik ERICOM AccessNow).
Če ta možnost ni na voljo, se obrnite na podporo podjetja
Brainlab.

ODPRAVLJANJE TEŽAV
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