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1 ALLMÄN INFORMATION
1.1 Kontaktuppgifter och juridisk information
Kontaktuppgifter

Support

Om du inte hittar den information du behöver i denna handbok, eller om du har frågor eller
problem, kan du kontakta Brainlabs support:

Region Telefon och fax E-post

USA och Kanada
Tel: (800) 597-5911
Fax: (708) 409-1619

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

Afrika, Asien, Australien, Europa
Tel: +49 89 991568-44
Fax: +49 89 991568-811

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

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

Japan
Tel: +81-3-3769-6900
Fax: +81-3-3769-6901

Frankrike och fransktalande regioner Tel: +33-800-67-60-30 iplan.net@brainlab.com eller
support_fr@brainlab.com

Återkoppling

Trots noggrann granskning kan denna handbok innehålla fel.
Vänligen kontakta oss på igs.manuals@brainlab.com om du har förslag på hur vi kan förbättra
denna handbok.

Tillverkare

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany
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1.1.1 Juridisk information

Upphovsrätt

Denna guide innehåller upphovsrättsskyddad information. Ingen del av denna handbok får
reproduceras eller översättas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Brainlab.

Varumärken som tillhör Brainlab

Följande är varumärken som tillhör Brainlab AG i Tyskland och/eller USA:
• iPlan®

• Brainlab Elements™

Varumärken som inte tillhör Brainlab

• Microsoft®, Windows®, ActiveX® och Internet Explorer® är varumärken som tillhör Microsoft
Corporation, registrerat i USA och andra länder.

• Mozilla Firefox® är ett registrerat varumärke som tillhör Mozilla Foundation i USA och andra
länder.

• iPad® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder.

Kasseringsanvisningar

Elektrisk och elektronisk utrustning får endast kasseras i enlighet med gällande bestämmelser.
För information om WEEE-direktivet (elektriskt och elektroniskt avfall), besök:
http://www.brainlab.com/weee.

Försäljning i USA

Enligt federal lag i USA får denna programvara endast säljas till läkare eller på läkarordination.

Kontaktuppgifter och juridisk information
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1.2 Symboler
Symboler som används i denna handbok

Varningar

Varningar anges med en varningstriangel. De innehåller säkerhetskritisk information om
möjliga skador, dödsfall eller andra allvarliga konsekvenser som är förknippade med
felaktig användning av utrustningen.

Försiktighet

Försiktighetsuppmaningar anges med runda försiktighetssymboler. De innehåller
säkerhetskritisk information om möjliga problem med utrustningen. Sådana problem kan
vara funktionsfel på utrustningen, att utrustningen kan gå sönder, bil skadad eller att
egendom kan bli skadad.

Anmärkningar

OBS: Anmärkningar är formaterade med kursiv stil och visar på ytterligare praktiska råd.
 

ALLMÄN INFORMATION
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1.3 Avsedd användning
Att använda iPlan Net

Indikationer för användning

iPlan Net definierar de tekniska specifikationerna för den miljö/plattform som ger möjlighet till
nätverksanslutning till planeringsprogrammet iPlan, Brainlab Elements och tillhörande
programvaror. Användarna kan via iPlan Net få tillåtelse att köra iPlan eller Brainlab Elements
installerad på en server från olika klienter, och samtidigt. Minimala krav ställs på hård- och
mjukvara på klienten, vilka inbegriper stöd för tunna klienter och Windows operativsystem.
Anslutningen ska göras med hjälp av internetläsare med en minimal installationsinsats.

Rimlighetsgranskning

Innan en patient behandlas ska sannolikheten för all information till och från enheten
granskas.

Avsedd användning
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1.4 Kompatibilitet med medicinsk programvara
Medicinsk programvara från Brainlab

Auktorisation

Endast behöriga anställda hos Brainlab får installera programvara på iPlan Net. Du får inte
installera eller avlägsna några applikationer.

Kompatibel medicinsk programvara från Brainlab

iPlan Net är kompatibel med:
• Digital Lightbox 2.0
• iPlan Cranial 3.0
• iPlan ENT 3.0
• iPlan Stereotaxy 3.0
• iPlan View 3.0
• iPlan Spine 3.0
• iPlan RT 4.5
• iPlan RT Dose 4.1
• iPlan RT Image 4.1
• PatXfer RT 1.5
• Content Manager 2.1
• Patient Browser 4.1
• DICOM Viewer 2.1

OBS: Content Manager, Patient Browser och DICOM Viewer kallas ibland för ”Patient Data
Manager” eller ”Brainlab Elements”. För vidare information se Användarhandbok för
programvara, Content Manager, Patient Browser och DICOM Viewer.
 

Inkompatibel medicinsk programvara från Brainlab

iPlan Net är inkompatibel med PatXfer 5.2.1.

Annan programvara från Brainlab

Andra kompatibla programvaruversioner från Brainlab kan tillkomma efter utgivningen av denna
handbok.
Kontakta Brainlabs support för information om kompatibiliteten om du kör några andra
programversioner än de som anges ovan.

Endast medicinsk programvara från Brainlab som specificeras av Brainlab får installeras
på och användas med systemet.

ALLMÄN INFORMATION
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1.4.1 Programvara som inte tillhör Brainlab

Kompatibel programvara som inte tillhör Brainlab

iPlan Net är kompatibel med:
• Windows XP (Service Pack 2 eller högre) eller nyare Microsoft plattformar
• Internet Explorer version 8.0 eller senare

iPlan Net-serverkomponenten är kompatibel med Windows Server 2008. För information om
kompatibla servicepaket, kontakta Brainlabs support.

Annan programvara som inte tillhör Brainlab

iPlan Net är i allmänhet kompatibel med de flesta programvaror på marknaden, så länge dessa
inte påverkar funktionen för:
• Terminaltjänster
• Internet information service (IIS)
• Åtkomstport

Kontakta Brainlabs support om du är osäker på en programvaras kompatibilitet.
Tänk på att vissa inställningar till skyddsprogram (t.ex. virusscanner) kan påverka systemets
prestanda negativt, t.ex. om realtidsscanningar utförs och varje filåtkomst övervakas, då kan
hämtningen och lagringen av patientdata bli långsam.

Endast kritiska uppdateringar av operativsystem och skyddsåtgärder mot skadliga
program rekommenderas. Uppdatering av drivrutinen är inte tillåtet. Uppdateringar får inte
laddas ned eller installeras under behandlingsplanering. Vänligen kontakta Brainlabs
support för mer information.

Kompatibilitet med medicinsk programvara
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1.5 Utbildning och dokumentation

Avsedd målgrupp

Denna användarhandbok är avsedd för kirurger och deras personal som använder iPlan Net.

Att läsa användarguiderna

Denna användarguide beskriver anslutningen till serverbaserade planeringsprogram.
Det är viktigt att alla användare:
• Läser användarguiderna noggrant före användning
• Alltid har tillgång till användarguiderna

Tillgängliga användarhandböcker från Brainlab

Användarguide Innehåll

Användarhandböcker för
programvara

• Översikt över behandlingsplanering och bildledd navigering.
• Beskrivning av inställning av systemet i operationssalen.
• Detaljerade programinstruktioner.

Användarhandböcker för
instrument Detaljerade anvisningar om hantering av instrument.

Handbok för rengöring,
desinfektion och sterili-
sering

Detaljinformation om rengöring, desinfektion och sterilisering av in-
strument.

Användarhandböcker för
systemet Omfattande information om systeminställning.

Teknisk användarhand-
bok

Detaljerad teknisk information om systemet, inklusive specifikationer
och efterlevnad.

Snabbreferensguider

Snabbreferensguider finns till de flesta applikationer samt till vissa komplexa instrument. De ger
kortfattad information om hur man använder programvara eller hårdvara, och är avsedda som ett
komplement till användarhandböckerna.
OBS: Snabbreferensguiderna ersätter inte användarhandböckerna.
 

Utbildning från Brainlab

För att säkerställa säker och lämplig användning ska samtliga användare delta i ett
träningsprogram som hålls av en representant för Brainlab innan de använder programmet.

Ansvar

Denna programvara ger endast extra assistans till kirurgen eller användaren, och ersätter
på inget sätt kirurgens eller användarens erfarenhet och/eller ansvar under användning.

ALLMÄN INFORMATION
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2 ANVÄNDNING AV OCH
FUNKTIONER I iPLAN NET

2.1 Komma igång

Åtkomstinformation

Figur 1 
iPlan Net ingår i Origin Server och ger åtkomst till planeringsprogramvara via ett nätverk, med
hjälp av Internet Explorer.
URL-adressen för åtkomst kan variera beroende på kundens specifikationer, men standard-URL
för åtkomst är:
https://iplannet

iPlan Net låter andra Brainlab-aplikationer ansluta till sjukhusets PACS-system. På så sätt
behöver endast en Brainlab-specifik DICOM-nod införas i PACS-systemet och den
sammanlagda Query/Retrieve-konfigurationen för Brainlab-applikationer förenklas. Endast
Brainlab-applikationer kan ansluta till denna tjänst. Om du vill ytterligare begränsa
tillgången till sjukhusets PACS-system för Brainlab-applikationer (t.ex. om du vill ange
varje Brainlab-applikation som en separat DICOM-nod eller om du vill begränsa tillgången
till vissa maskiner), ska du kontakta Brainlab support.

Klientvariationer

De skärmdumpar och den ”gör så här”-information som presenteras i denna användarhandbok
kan skilja sig från vad du upplever när du använder iPlan Net.
Oräkneliga variationer är möjliga, beroende på din Windows-version, version av Internet Explorer,
serverkonfigurationer mm.

ANVÄNDNING AV OCH FUNKTIONER I iPLAN NET
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2.1.1 Inställningar för webbläsare och säkerhet

Allmän information

För att få åtkomst till webbsidan med iPlan Net och starta iPlan-applikationerna måste korrekta
inställningar för Internet Explorer och säkerhet vara inställda.
OBS: Med hjälp av Internet Explorer med komponenten RDP ActiveX konfigurerad, kan
användarna fjärrstarta applikationen på servern genom att välja applikationsknappen på
applikationssidan. Fjärrapplikationen startas omedelbart med användarkontot som användes för
att logga in på servern.
 

OBS: Andra webbläsare än Internet Explorer har inte stöd för komponenten RDP ActiveX; därför
används RDP eller HTML5-klienten för dessa webbläsare. Användaren kan fjärrstarta
applikationen på servern genom att välja applikationsknappen på applikationssidan.
 

För RDP måste användaren ange sitt användarnamn och lösenord för att logga in på servern.
Detta är en känd begränsning med RDP-metoden.

Så här kontrollerar du inställningarna för Internet Explorer

Steg

1. Välj Internet Options (Internetalternativ) i menyn Tools (Verktyg) i Internet Explorer.

2. Välj fliken Security (Säkerhet).

3.
I listan med webbzoner klickar du på ikonen Trusted Sites (Betrodda platser).
Lägg till URL:en för iPlan Net i listan.

4. Gå tillbaka till ikonen Trusted Sites (Betrodda platser) för att konfigurera inställningarna
för ActiveX.

5. Klicka på knappen Custom level... (Anpassad nivå...).

Komma igång
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Steg

6.

Välj följande alternativ i inställningslistan:
• Download signed ActiveX controls (Hämta signerade ActiveX-kontroller): Enable (Akti-

vera) eller Prompt (Fråga)
• Run ActiveX controls and plug-ins (Kör ActiveX-kontroller och plugin-program): Enable

(Aktivera)
• Script ActiveX controls marked safe for scripting (Kör skript på ActiveX-kontroller som

markerats som säkra): Enable (Aktivera)

Så här återaktiverar du plugin-program

Om ditt system nyligen har uppdaterats med Windows XP Service Pack 3 kan det plugin-program
som krävs för att visa iPlan Net ha inaktiverats. Följ nedanstående procedur för att återaktivera
detta plugin-program.
OBS: Denna procedur krävs inte (och är inte tillgänglig) om du använder Windows Vista eller
Windows 7.
 

ANVÄNDNING AV OCH FUNKTIONER I iPLAN NET
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Steg

1.

Välj Manage Add-ons (Hantera tillägg) i menyn Tools (Verktyg).
OBS: Om du använder Internet Explorer 7 måste du sedan välja Enable or Disable Add-
ons (Aktivera eller inaktivera tillägg).
 

2. Välj Currently loaded add-ons (För närvarande inlästa tillägg) i nedrullningsmenyn
Show (Visa) (röd pil).

3.
Välj Microsoft RDP Client Control eller Microsoft Terminal Service Client Control.
OBS: Valmöjligheterna kan variera beroende på vilken version av Internet Explorer du
har.
 

4. Klicka på Enable (Aktivera) i fältet Settings (Inställningar).

5.
Klicka på OK för att spara.
OBS: Du kan behöva starta om din internetläsare.
 

Så här verifierar du säkerhetsinställningarna

Om du har en personlig brandvägg i din dator måste du testa dina säkerhetsinställningar.

Steg

1. Lägg till URL:en för iPlan Net i listan över tillförlitliga platser (se s. 14).

2. ActiveX-kontroller får inte vara blockerade för några typer av säkerhetsprogram.

3. Ge om möjligt platsen iPlan Net behörighet att ladda ned och köra ActiveX-kontroller.

Komma igång
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Certifikatvarning

När du går till URL:en för iPlan Net kan det hända att du får en säkerhetscertifikatvarning.

Figur 2 

Steg

Klicka på Continue to this website (not recommended) (Fortsätt till denna webbplats (rekom-
menderas ej)) för att fortsätta.
iPlan Net-portalen öppnas.

Så här tar du bort säkerhetscertifikatvarningen

Steg

1.
Tryck på knappen Help (Hjälp).
Sidan Help öppnas.

2. Klicka på länken Download Certificate (Ladda ned certifikat) för att installera certifikatet.

ActiveX säkerhetsvarning

Beroende på dina säkerhetsinställningar för ActiveX kan en varning visas ovanför internetläsarens
verktygsrad under den initiala nedladdningen. Gör så här för att gå vidare:

Steg

1.
Klicka på fältet med varningen och välj Run Add-on (Kör tillägg).
Ett popup-meddelande med en säkerhetsvarning visas.

2. Tryck på Yes (Ja) för att fortsätta till iPlan Net-portalen.

Relaterad information

För att få information om säkerhetsinställningarna går du till fliken Tools (Verktyg) > Internet
Options (Internetalternativ) > Security (Säkerhet) i Internet Explorer.

Webbläsarkrav

Klient-OS/webbläsa-
re

Internet Explorer Firefox Chrome Safari

8 9 10 11 Version >=
30.x

Version >=
35.x

Version >=
6.x

ANVÄNDNING AV OCH FUNKTIONER I iPLAN NET
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Klient-OS/webbläsa-
re

Internet Explorer Firefox Chrome Safari

Windows XP 32 bitar OK N/A N/A N/A OK OK N/A

Windows XP 64 bitar OK N/A N/A N/A OK OK N/A

Windows 7 32 bitar N/A OK OK OK OK OK N/A

Windows 7 64 bitar N/A OK OK OK OK OK N/A

Windows 8 32 bitar N/A OK OK OK OK OK N/A

Windows 8 64 bitar 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

För att komma åt serverplattformens webbportal kan bara webbläsare som stöder javascript
användas. Beroende på operativsystem, webbläsarversion och serverplattforminställningar, kan
dock vissa webbläsare komma åt serverplattformens alla funktioner.
Dessa webbläsare kan visa webbsidorna på serverplattformens portal:
• Internet Explorer version 8 och nyare.
• Mozilla Firefox version 30 och nyare.
• Google Chrome version 35 och nyare.
• Safari version 6.x och nyare.

Vilken webbläsare som stöds beror på konfigurationen av serverprogramvaran. Enligt den
nuvarande konfigurationen måste Client Check-sidan visa om webbläsaren stöds eller inte.

Komma igång
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2.2 iPlan Net-portalen

Skärmlayout

⑧

② ③

①

⑦⑥⑤④

Figur 3 

Nr Komponent Funktion Se

① Fliken Login (Inlogg-
ning) Logga in eller ändra användare Sida 20

② Tillgänglighetsindikator Anger antalet tillgängliga sessioner Sida 23

③ Knappen Help Åtkomst till användarguiden och andra användba-
ra resurser Sida 28

④ Fliken Client Check Kontrollera om kraven för anslutning är uppfyllda Sida 21

⑤ Fliken Screenshots Visa, ladda ned eller radera skärmdumpar Sida 27

⑥ Log out-knapp Logga ut ur iPlan Net-webbsessionen Sida 28

⑦ Knappen Info Öppnar grundläggande programinformation om
iPlan Net Sida 28

⑧ Fliken Applications (Ap-
plikationer)

Öppna applikationer, öppna sessionsdelning, åt-
komst till administrationsverktygen (om tillämpligt) Sida 23

ANVÄNDNING AV OCH FUNKTIONER I iPLAN NET
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2.2.1 Fliken Login

Så här loggar du in på iPlan Net-portalen

①

Figur 4 

Steg

1. Ange ditt användarnamn och lösenord på fliken Login.

2. Välj en server i nedrullningslistan om det behövs.

3. Klicka på knappen LOG IN ①.

OBS: Om din session utlöper måste du logga in på nytt.
 

Ändra användare

Från Login är det möjligt att ändra användare utan att manuellt logga ut den initiala användaren.
Förfarandet är detsamma som vid den initiala inloggningen.

iPlan Net-portalen
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2.2.2 Fliken Client Check

Allmän information

Figur 5 
På fliken Client Check visas en översikt över de krav som ställs för anslutning till iPlan Net-
servern. Granska denna flik för att korrigera problemet om du har svårt att ansluta.
Se s. 37 för mer information.

Ikoner vid klientkontroll

Följande ikoner visas i kolumnen Result på fliken Client Check:

Kontrollerar kraven: Resultaten kommer snart att visas.

Kraven OK: Anslutningskraven är uppfyllda.

Kraven otillräckliga: Användbarheten kan påverkas.

Kraven okända: Kraven för anslutning kan inte detekteras eller identifieras.

Kraven inte OK: Anslutningskraven är inte uppfyllda eller stöds inte.

ANVÄNDNING AV OCH FUNKTIONER I iPLAN NET
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Anslutningskvalitet

I fältet Connection Quality rapporteras uppskattad anslutningskvalitet mellan servern och
klientdatorn.
Anslutningens kvalitet är grunden för prestandan. Kontrollera detta värde om du har
prestandaproblem.
För information om kraven på klientdatorn och nätverket, se s. 37.

iPlan Net-portalen
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2.2.3 Fliken Applications

Allmän information

Figur 6 
På fliken Applications kan du:
• Öppna en applikation.
• Starta Session Sharing (Sessionsdelning) (se s. 32).
• Få åtkomst till administrativa verktyg om dina användarinställningar tillåter detta (se s. 46).

Tillgängliga applikationer kan variera beroende på vilka åtkomsträttigheter användaren har. När en
applikation inte är tillgänglig är dess knapp inaktiverad.
Om det är något problem med att få åtkomst till en applikation visas ett varningsmeddelande.
OBS: Fliken Applications inaktiveras när du ansluter till iPlan Net med icke-Windows-enheter.
 

Så här öppnar du en applikation i Windows 7

Steg

1. Klicka på önskad applikation på fliken Applications.

ANVÄNDNING AV OCH FUNKTIONER I iPLAN NET

Användarhandbok för programvara Rev. 1.1 iPlan Net Ver. 3.6 23



Steg

2.

Om du använder en annan webbläsare än Internet Explorer (t.ex. Mozilla Firefox) visas
en dialogruta Open/Save (Öppna/Spara):

Välj Open with (Öppna med) och klicka på OK. Windows väljer automatiskt det program
som applikationen ska öppnas med.
OBS: iPlan Net är avsett att användas med Internet Explorer. Se s. 37 för mer informa-
tion.
 

3.

Om dialogrutan Remote Desktop Connection (Anslutning till fjärrskrivbord) öppnas, kon-
trollera att ”Remote computer” (Fjärrdator) är korrekt, och klicka sedan på Connect (An-
slut).

Din valda applikation öppnas.
OBS: Kryssrutorna ska vara markerade, då åtkomst av distansdatorn krävs, t.ex. vid ex-
port av planer.
 

4. En dialogruta Remote Desktop Connection Verification (Verifiering av anslutning till
fjärrskrivbord) öppnas. Kontrollera att du vill ansluta och klicka sedan på OK.

5. Din valda applikation öppnas.

Om du inte vill att denna dialogruta ska visas, se rekommendationer för ActiveX-inställningar (s.
14).
Dialogrutan Remote Desktop Connection (Anslutning till fjärrskrivbord) ser annorlunda ut i
Windows XP (se s. 23).

iPlan Net-portalen
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Så här verifierar du distansdatorn (fjärrdatorn) i Windows XP

Steg

1.

Om dialogrutan Remote Desktop Connection (Anslutning till fjärrskrivbord) öppnas, kon-
trollera att ”Remote computer” (Fjärrdator) är korrekt, och klicka sedan på Yes (Ja).
OBS: Kryssrutorna ska vara markerade, då åtkomst av distansdatorn krävs, t.ex. vid ex-
port av planer.
 

2.

En dialogruta Remote Desktop Connection Security Warning (Säkerhetsvarning vid
anslutning till fjärrskrivbord) öppnas. Kontrollera att du vill ansluta och klicka sedan på
OK.

3. Din valda applikation öppnas.

Om du inte vill att denna dialogruta ska visas, se rekommendationer för ActiveX-inställningar (s.
14).
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Utgivaren kan inte identifieras

Steg

1.

Om dialogrutan Remote Desktop Connection (Anslutning till fjärrskrivbord) öppnas, kon-
trollera att ”Remote computer” (Fjärrdator) är korrekt, och klicka sedan på Connect (An-
slut).

Din valda applikation öppnas.
OBS: Kryssrutorna ska vara markerade, då åtkomst av distansdatorn krävs, t.ex. vid ex-
port av planer.
 

Helskärmsläge

①

Figur 7 
Applikationerna öppnas automatiskt i helskärmsläge. Om du vill flytta applikationen till en annan
skärm klickar du på Restore Down (Återställ nedåt) ① i anslutningsfältet på iPlan Net för att visa
den i webbläsaren.
När du flyttat internetläsaren till den andra skärmen kan du återställa applikationen till
helskärmsläge genom att trycka på tangentkombinationen: Ctrl + Alt + Break.

iPlan Net-portalen
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2.2.4 Fliken Screenshots

Allmän information

På fliken Screenshots visas alla skärmdumpar som är tillgängliga med din inloggning,
tillsammans med sina grundläggande filegenskaper.
OBS: Diverse behandlingsrelaterat innehåll är också tillgängligt på fliken Screenshots (t.ex. i pdf-
och txt-format).
 

Skärmdumpsalternativ

Figur 8 

Alternativ

För att visa en fil klickar du på:
• Filens namn eller
• Miniatyrbilden av skärmdumpen

OBS: Inga miniatyrbilder visas om bildfiler inte är tillgängliga.
 

För att ladda ned en fil klickar du på knappen Download (Hämta).
• Om du klickar på Save (Spara), uppmanas du att ange var du vill spara filen.
• Om du klickar på Open, kommer skärmdumpen att öppnas i ditt lokala standard-

program för bildgranskning.

För att radera en fil klickar du på knappen Delete (Radera).
OBS: Det går inte att ångra en filradering.
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2.2.5 Knappar och tillgänglighetsindikatorn

Knappen Help

Med knappen Help får du åtkomst till:
• iPlan Net-användarguiden
• Relevanta iPlan-användarguider
• Resursfiler
• Kontaktuppgifter till Brainlabs support
• Länkar till klientprogramuppdateringar
• Länkar för att öppna applikationer via iPlan Net App

Knappen Info

Öppnar grundläggande programinformation om iPlan Net.

Log out-knapp

Logga ut ur iPlan Net-sessionen.

Tillgänglighetsindikator

Färgen och det numeriska värdet anger antalet sessioner som an-
vänds. I exemplet som visas är en av tre sessioner i bruk.

OBS: Om samtliga sessioner är i bruk är tillgänglighetsindikatorn röd, och ett felmeddelande
visas.
 

Förklaring till färgkoder för serversessioner

Serversessioner i bruk Färg

0 Grön

1 Ljusgrön

2 Gul

3 Orange

4 Röd

5 Mörkgrå

Serviceläge Blå

iPlan Net-portalen
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2.3 Information om distanssession

Allmän information

En distanssession på iPlan Net-servern kan bara upprättas via fliken Applications i iPlan Net-
portalen. Detta garanterar att korrekta anslutningsinställningar som krävs för iPlan-programmet
används.
När man öppnar en applikation från en andra klient samtidigt som en aktiv session med samma
applikation och användare finns någon annanstans, kopplas den första sessionen ifrån och visas
på den nya klienten. Användaren på den första klienten får ett meddelande om frånkopplingen i
iPlan Net-portalen.
Se s. 20 för mer inloggningsinformation.

Innan du öppnar en applikation i iPlan

Användarna kan öppna flera applikationer samtidigt, men endast en session per applikation är
möjlig per användare.
Om du använder en enhet utan tangentbord (t.ex. en läsplatta) och tangentinmatning krävs under
planeringen ska du aktivera Windows-tangentbordet på skärmen innan du öppnar iPlan-
applikationen.

Säkerhetsvarning

När du öppnar en session kan varningen Remote Desktop Connection (Anslutning till
fjärrskrivbord) visas (se s. 23).
Beroende på säkerhetsinställningarna för ActiveX i din internetläsare kan du få en uppmaning att
bekräfta anslutningen av dina lokala diskenheter till distansdatorn.
OBS: Det är inte nödvändigt att ansluta dina lokala diskenheter till distansdatorn om du inte vill
exportera en behandlingsplan. I så fall kan du inaktivera motsvarande kryssmarkering i
dialogrutan Remote Desktop Connection (Anslutning till fjärrskrivbord).
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2.4 Avancerad 3D-session

Allmän information

Om du har behörighet att öppna avancerade 3D-sessioner visas knappen Advanced 3D Session
i fliken Applications.

Så här startar du en 3D-applikation

Figur 9 

Steg

1. Klicka på Advanced 3D Session.

2. Välj önskad applikation i dialogrutan Start Application.

3. Tryck på Start Application.

OBS: P.g.a. arkitektoniska begränsningar går det inte att utföra en USB-export av en
behandlingsplan under en avancerad 3D-session. Planerna måste antingen exporteras antingen
till nätverket eller återimporteras via USB till en arbetsstation som kör en normal RDP-session.
 

Avancerad 3D-session
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2.5 Dataöverföring och export

Dataöverföring

Använd iPlan eller Brainlab Elements för att importera data från DICOM-format.
Definiera så många destinationsarkiv som behövs och tilldela dem till olika platser i
patientkatalogen.
OBS: Endast användare med administrativa rättigheter kan ändra PatXfer-arkiven. Ändringar som
görs av PatXfer-inställningarna av normala användare sparas inte efter utloggningen.
 

Dataexport

Användarna kan definiera exportdestinationen och därefter exportera behandlingsplanen till ett
lagringsmedium (USB-minne) eller till hårddisken på klientdatorn med hjälp av iPlan eller
Brainlab Elements.
Minst en exportdestination måste vara definierad för målplattformen (t.ex. VectorVision).
Vid export till en klientdator måste du se till att kryssrutorna i popup-rutan Remote Desktop
Connection (Anslutning till fjärrskrivbord) (se s. 23) som visas när man öppnar en applikation, är
markerade.
OBS: Det går inte att exportera behandlingsplaner till en klientdator under en HTML5-anslutning.
Detta är bara möjligt i RDP- eller ActiveX-läge. Kontrollera vilket läge som är aktivt på fliken Client
Check.
 

Så här exporterar du en plan

Steg

1. Innan du öppnar en applikation i iPlan eller Brainlab Elements ska du sätta in lagrings-
mediet i klientdatorn.

2. Klicka på Save and Export (Spara och exportera) i iPlan Navigator i planeringsprogram-
met.

3.
Välj din Export Location (Exportplats) i listan i dialogrutan Export.
OBS: Om exportdestinationerna i din dator inte finns med i listan kontaktar du serverad-
ministratören för att aktivera din dator för export av behandlingsplaner.
 

4. När exporten är klar tar du ut lagringsmediet ur klientdatorn med hjälp av funktionen Safe-
ly Remove Hardware (Säker borttagning av maskinvara) i Windows.

Relaterade användarguider

De relevanta kliniska användarhandböckerna för de olika iPlan-applikationerna har du fått
separat på CD-ROM eller i tryckt form. Kontakta Brainlabs support för att beställa specifika
kliniska användarhandböcker.
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2.6 Sessionsdelning

Allmän information

Med hjälp av Session Sharing kan två användare av iPlan Net dela en session och samarbeta
kring en behandlingsplan. Båda användarna har fullständig åtkomst till samtliga
programfunktioner.

Innan du delar en session måste du tänka på att båda användarna kommer att ha åtkomst
till programmets alla funktioner.

Skärmlayout vid sessionsdelning

Figur 10 

Så här delar du en session

Steg

1.
Klicka på Session Sharing på fliken Applications.
Dialogrutan Session Sharing öppnas.

2.

Välj en session och klicka på Join Session.
Sessionsägaren får en begäran om distanskontroll.

3.
För att acceptera sessionsdelning måste sessionsägaren klicka på Yes (Ja).
Sessionen öppnas. Båda användarna kan använda applikationen samtidigt och se alla
steg som den andra användaren utför.

Gästanvändaren får full interaktiv åtkomst till programvaran på målsystemet, medan
sessionen är aktiv.

Sessionsdelning
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Så här lämnar du en session

Steg

För att lämna en delad session klickar du på knappen Disconnect (Koppla från) längst
ned till höger på skärmen.
Applikationen stängs inte av, du har bara lämnat den delade sessionen.
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2.7 Optimera prestandan

Allmän information

Prestandan kan förbättrats genom att spara på serverns resurser och optimera dina
registerinställningar.

Serverresurser - bästa metod

①

Figur 11 
Om du stänger av en applikation genom att klicka på X ① på anslutningsfältet i iPlan Net, förblir
sessionen aktiv och använder serverresurser. Genom att använda samma inloggning kan du då
gå till samma session senare (t.ex. från en annan klient).
Detta kan vara bekvämt, men för att undvika att resurser på servern blockeras bör du inte
använda X om du inte genast ska fortsätta din session. Rekommenderad metod för att stänga av
en applikation är med knappen Exit Application eller alternativet Exit i iPlan- eller Brainlab
Elements-menyn.
Varje applikation har en fast tidsgräns för vilotid, efter vilken applikationen stängs av och
sessionen kopplas ned.

Optimerade inställningar för intranät

För att optimera dina inställningar för användning via intranätet ska du installera motsvarande
registerfil, vilket ökar prestandahastigheten genom att begränsa antalet tillgängliga färger och
använda standardintervallen för uppdatering av musrörelser.

Optimerade inställningar för internet

För att optimera dina inställningar för användning via internet ska du installera motsvarande
registerfil, vilket ökar prestandakvaliteten genom att öka antalet tillgängliga färger och justera
uppdateringsintervallen för musrörelser.

Så är aktiverar du registerinställningar för intranätet eller Internet

Steg

1.
Tryck på knappen Help.
Sidan Help öppnas.

2. Klicka på länken Enable Intranet/Internet Optimized Settings (Aktivera optimerade in-
ställningar för Intranät/Internet) för att installera relevant registerfil.

Optimera prestandan

34 Användarhandbok för programvara Rev. 1.1 iPlan Net Ver. 3.6



Säkerhetsvarning för registerinställning

Registerinställningarna är inte avgörande för säkerheten, eftersom de endast används för att
justera responsen på musrörelser och tillgången till färger.

Figur 12 

Steg

Klicka på Run (Kör) för att installera registerfilen.
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2.7.1 Monitorupplösning och färgdjup

Standardupplösning på monitorn

Om du använder två eller fler monitorer (t.ex. en bärbar dator med en extern monitor ansluten)
styrs monitorupplösningen av den primära monitorn. Även om internetläsaren öppnas på den
sekundära monitorn upprättas distanssessionen med den primära monitorns upplösning.

Hur man använder en sekundär monitor med en annan upplösning

Steg

1.

Skriv in bildskärmens upplösning i slutet av inloggnings-URL innan du loggar in.
För att använda en monitor som har 1 280 x 1 024 pixlar skulle du ange följande URL:
https://iplannet/login.aspx?ScreenResX=1280&ScreenResY=1024
• ScreenResX= identifierar skärmbredden.
• ScreenResY= identifierar skärmhöjden.

2.
När du matat in URL:en visas de nya värdena för upplösning på fliken Login.
Efter inloggningen verkställs de nya inställningarna för upplösning.

3. För att justera monitorns upplösning efter inloggningen måste du logga in på nytt för att
verkställa de nya inställningarna.

OBS: Om du anger en upplösning som är lägre än den aktuella monitorns upplösning öppnas
applikationen centrerad mot svart bakgrund.
 

Hur man tar bort rullningslistorna

Om din applikation öppnas i helskärmsläge med rullister kan du ta bort rullisterna genom att
manuellt ange en lägre upplösning för monitorn i URL:en (se beskrivningen ovan).
Om rullisterna fortfarande visas efter att du angett de nya värdena för upplösning kan du försöka
igen med lägre värden. De aktuella önskade värdena kan variera, eftersom nästan varje
klientkonfiguration är olika.
OBS: Detta gäller inte om applikationen har ett krav på lägsta upplösning som är högre än det
som specificerats manuellt (anges med en röd asterisk på applikationsknappen).
 

Maximal skärmupplösning

En skärmupplösning på högst 4 096 x 2 048 pixlar stöds.

Vertikalt justerade monitorer

Vertikalt justerade monitorer med en minsta bredd på 1 024 pixlar stöds.

Litet färgdjup

Om du använder en monitor med ett färgdjup som är mindre än 32 bitar visas en varning om att
färgdjupet är för litet.
Det är möjligt att öppna applikationer, men prestandan kan vara påverkad.

Optimera prestandan
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2.8 Minimikrav

Krav på klientdatorn

iPlan Net går bara att köra på klientdatorer som uppfyller följande minimikrav:

Operativsystem Windows XP (Service Pack 2 eller högre) eller nyare Microsoft plattformar

RDP 6.1 eller senare

Tillgång till internet Terminal Services Gateway Support (Stöd för Terminal Services Gateway)

Webbläsare Internet Explorer version 8.0 eller senare

Skärm

Upplösningen på klientens display: 1 024 x 768
OBS: Rullningslister kommer att visas om de används på en skärm med
lägre upplösning.
 

Färgdjup: 32 bitar

Klockfrekvens 1 GHz (för optimal grafisk prestanda rekommenderar vi frekvenser högre
än 1 GHz)

OBS: Se s. 36 för mer information om skärmupplösning och färgdjup.
 

iPlan Net är avsett att användas med Internet Explorer. Problem eller avvikelser som
uppstår vid användning av andra webbläsare än Internet Explorer är användarens ansvar.

Krav på nätverksanslutningen

För att få åtkomst till applikationer via en distanssession (fjärrsession) i iPlan Net krävs en god
nätverksanslutning för optimal användbarhet av applikationen.

Åtkomst Minimivärde Rekommenderat värde

Local Area Network,
LAN (Lokalt nätverk)

10 Mbit LAN, mindre än 20 ms
latens 100 Mbit LAN, mindre än 20 ms latens

Internet 1,5 Mbit (nedströms), mindre än
100 ms latens

4 Mbit (nedströms), mindre än 50 ms
latens

Krav på operativsystem och Terminal Service Client

För att få åtkomst till applikationer via iPlan Net-portalen måste klient-Windows-arbetsstationen
ha Microsoft Terminal Service Advanced Client version 6.0.6000 eller nyare.
Du behöver Windows XP med minst SP 2 och det ytterligare installationspaketet KB952155 för
operativsystem på 32 bitar och KB925876 för 64 bitar.
Detta ingår emellertid som standard i Windows XP med Service Pack 3, Windows Vista och
Windows 7.
Om du använder någon annan Windows-version måste du installera motsvarande
klientuppdatering genom att klicka på den länk som finns på Help-sidan (se s. 28).
OBS: Håll musmarkören över länkarna för att se vilken Windows-konfiguration som motsvarar
vilken länk.
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2.9 Användning med surfplattor

Allmän information

iPlan Net möjliggör anslutning av surfplatta baserat på HTML5-standarden. Webbläsaren som
används på surfplattenheten måste uppfylla denna standard för att kunna upprätta en anslutning.
OBS: Användningen av surfplattan ska bara vara för information och inte diagnostiska syften.
 

Kompatibilitet

iPlan Net är kompatibel med:
• HTML5-kompatibla webbläsare
• iPad iOS 7.0 och högre

OBS: Andra kompatibla versioner kan tillkomma efter utgivningen av denna handbok. Kontakta
Brainlabs support för frågor kring kompabilitet.
 

Standardpekkontroller

När du använder iPlan Net via webbläsaren rekommenderas det att du:
• Använder en webbläsare med kapacitet för helskärm
• Ser i tillverkarens användarhandbok

Användning med surfplattor
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2.9.1 Upprättande av en anslutning

Allmän information

Du måste ansluta till iPlan Net-servern med hjälp av en webbläsare på din surfplatta.
OBS: iPlan Net är avsett att användas med Internet Explorer. Emellertid kan även andra
webbläsare än Internet Explorer användas.
 

Så här upprättar du en anslutning för första gången

①

Figur 13 

Steg

1. Ange relevant webbadress (se s. 13) för att få åtkomst till iPlan Net-servern.

2. Ange ditt användarnamn och lösenord på fliken Login.

3. Välj en server i nedrullningslistan om det behövs.

4. Välj bekräftelseknappen LOG IN ①.

5. Välj den iPlan-applikation du vill använda med din surfplatta (t.ex. iPlan 3.0 View).

OBS: Anslutningen stöder bara surfplattenheter där skärmupplösningen är minst 1 024 x 768.
Användning med mindre enheter, t.ex. smarta mobiler, stöds alltså inte.
 

Hur man lägger till iPlan Net till hemskärmen

②① ③

Figur 14 
För bästa möjliga vy rekommenderas det att man visar iPlan Net i helskärmsläge.
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Lägg till serverns URL till hemskärmen för att se till att iPlan Net öppnas varje gång i
helskärmsläge.

Steg

1. Välj ① för att öppna dialogrutan.

2.
Välj ikonen Add to Home Screen (Lägg till på hemskärmen) ②.
Dialogrutan Add to Home (Lägg till i hem) öppnas.

3.
Välj Add (Lägg till) ③ från dialogrutan.
En ikon läggs till på hemskärmen.

Hur man kommer åt iPlan Net från hemskärmen

①

Figur 15 

Steg

Starta iPlan Net genom att välja den ikon du skapade ① från hemskärmen.

Användning med surfplattor
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Granskning

①
Figur 16 

Det rekommenderas att du använder en webbläsare med helskärmskapacitet när du visar iPlan
Net.

Steg

Växla mellan hel- och standardskärm med hjälp av ikonerna på skärmen ①.

OBS: Den exakta visningsfunktionen är beroende av webbläsaren, och den valda applikationen
passar kanske inte alltid exakt med skärmens storlek.
 

OBS: Navigering fram och tillbaka bör inte göras under operationsplanering.
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Tangentbordsåtkomst

Figur 17 

Steg

Aktivera tangentbodet genom att välja tangentbordsikonen från överlagringsmenyn.

Hur man startar Brainlab Elements på iPad

Steg

1.

Välj Brainlab Elements iPad på applikationssidan.

OBS: Det finns två knappar för Brainlab Elements:
• Brainlab Elements: för att använda Elements på en PC-klient, och
• Brainlab Elements iPad: för att använda Elements på iPad

När du använder Brainlab Elements på en iPad, se då till att du använder knappen Brain-
lab Elements iPad på applikationssidan.
 

Användning med surfplattor
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Steg

2.

Den inledande Brainlab Elements-skärmen är större än iPads fysiska skärm. Efter att ha
startat ett element, använder du en dra ihop-rörelse för att zooma ut applikationsvyn så
den passar iPad:

OBS: Brainlab Elements på iPad har inte stöd för rörelser med flera fingrar. Om du t.ex.
vill zooma in bilderna, använder du zoomknappen och flyttar sedan fingret uppåt eller ne-
råt.
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3 ADMINISTRATION AV
iPLAN NET

3.1 Serverskrivbordet
Funktioner och åtkomst

Allmän information

Med hjälp av funktionen Server Desktop kan en administratör få åtkomst till serverskrivbordet på
distans, med full funktionalitet.

Krypterad åtkomst

iPlan Net stöder kommunikation över HTTPS. Detta ger möjlighet till en hög säkerhetsstandard
och därmed en enklare brandväggskonfiguration (behövs normalt ej) vid anslutning över internet.

Så här kommer du åt serverskrivbordet

Steg

Klicka på knappen Server Desktop på fliken Applications.
Serverskrivbordet på distans öppnas på skärmen.
OBS: Om tillämpligt måste du välja erforderlig server i listan.
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3.2 Hantering av användare
Hantering av användare av iPlan Net

Dialogrutan Computer Management (Datorhantering)

Du kan lägga till eller ta bort användare som tillåts använda vissa iPlan Net-funktioner via
dialogrutan Computer Management (Datorhantering).

Figur 18 

Så här lägger du till en lokal användare

Steg

1. Klicka på knappen Server Desktop.

2.

Öppna dialogrutan Computer Management (Datorhantering):
• Välj Control panel (Kontrollpanelen) på startmenyn
• Klicka på Administrative tools (Administrationsverktyg)
• Välj Computer Management (Datorhantering)

3.
På vänsterpanelen expanderar du grenen Local Users and Groups (Lokala användare
och grupper) och klickar på Users (Användare).
OBS: Om du arbetar med en server på en Windows-domän går du till steg 7.
 

4. I den översta menyn klickar du på Action (Åtgärd) och väljer New user (Ny användare).

5. Ange användarnamn, en beskrivning och lösenord.

6. På vänsterpanelen expanderar du grenen Users and Groups (Användare och grupper)
och klickar på Groups (Grupper).

7.

I högerpanelen dubbelklickar du på den grupp som du vill att användaren ska tillhöra:
• iPlanNetAdministration
• iPlanNetPlanning
• iPlanNetSessionSharing
• RemoteDesktopUsers

OBS: Alla användare ska inte ha administratörsrättigheter. Normala användare ska en-
dast ha åtkomst till applikationerna i iPlan samt rätt att spara i patientkatalogerna.
 

8. Klicka på Add (Lägg till) och infoga alla användare som ska ha motsvarande grupprättig-
heter.

9. Klicka på OK för att bekräfta.

Hantering av användare
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Domängrupper

Om iPlan Net är integrerad i en Windows-domän ska hanteringen av användare göras i Active
Directory (Aktiv katalog).
I ett normalt integrationsscenario för iPlan Net mappas följande domängrupper i lokala iPlan Net-
grupper:

Lokal grupp Motsvarande domängrupp

iPlanNetAdministration iPlanNetAdministrationUsers

iPlanNetPlanning iPlanNetPlanningUsers

iPlanNetSessionSharing iPlanNetSessionSharingUsers

RemoteDesktopUsers Alla domängrupper i iPlan Net mappas till den lokala gruppen Re-
moteDesktopUsers

Så här godkänner du en domänanvändare

Steg

1. Öppna Active Directory Users and Computers (Aktiva kataloganvändare och datorer)
(t.ex. på domänkontrollenheten).

2. Klicka på Users (Användare) och högerklicka på den användare du vill godkänna.

3. Öppna User Properties (Användarrättigheter) och klicka sedan på fliken Member of
(Medlem i).

4. Klicka på Add... (Lägg till…) och välj de användargrupper i iPlan Net för vilka använda-
ren ska ha motsvarande grupprättigheter.

5. Klicka på OK för att bekräfta.

Så här tar du bort en användare

Steg

1. Dubbelklicka på relevant grupp i högerpanelen på dialogrutan Computer Management
(Datorhantering).

2. Välj användaren och klicka på Remove (Ta bort).

3. Klicka på OK för att bekräfta.

ADMINISTRATION AV iPLAN NET
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3.3 Session Manager
Att använda Session Manager

Allmän information

Med hjälp av funktionen Session Manager kan en administratör av iPlan Net avsluta en session
som inte svarar.

Figur 19 

Så här avslutar du en session

Steg

1.

Klicka på knappen Session Manager på fliken Applications.
Dialogrutan Session Manager öppnas.
OBS: Beroende på dina inställningar kan varningssidan Remote
Desktop Connection (Anslutning till fjärrskrivbord) visas. Klicka på
Yes (Ja) för att fortsätta.
 

2. Välj den session du vill avsluta och klicka på End Session.

3.

Klicka på Yes (Ja) i varningsdialogen SessionManager (Sessionshanteraren) för att be-
kräfta:

Vald session avslutas och försvinner från sessionslistan inom några sekunder.
OBS: Alla modifierade data som inte har sparats under denna session går förlorade.
 

4. Klicka på Close för att stänga dialogrutan Session Manager.

Session Manager
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OBS: Funktionen End Session får endast användas i undantagsfall, dvs. då applikationen inte
svarar och måste startas om.
 

Belastningsbalansering

När mer än en server används optimerar iPlan Net automatiskt prestandan genom så kallad
belastningsbalansering. Serverprioriteringarna definieras i inställningarna för iPlan Net.
Vi rekommenderar att identisk hårdvarukonfiguration används för samtliga servrar för att optimera
belastningsbalanseringen.
Kontakta Brainlabs support för att finjustera systemets effektivitet.

ADMINISTRATION AV iPLAN NET
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3.4 Inaktivera återkallningskontroller
Att undvika fördröjningar under uppkopplingen

Allmän information

Om en klient inte är ansluten till internet, kan du märka av fördröjningar vid anslutning till iPlan
Net. Detta beror på att klienten försöker validera SSL-certifikatet för utgivaren och
återkallningslistan. Återkallningskontrollen misslyckas och ett tidsfel uppstår utan
internetanslutning, vilket orsakar en fördröjning på cirka 15-20 sekunder.
För att undvika denna fördröjning ska återkallningskontrollerna inaktiveras på klienten.

Så här inaktiverar du återkallningskontroller - Windows XP

Figur 20 

Steg

1. Välj Internet Options (Internetalternativ) i menyn Tools (Verktyg) i Internet Explorer.

2. Bläddra till inställningarna för Security (Säkerhet) på fliken Advanced (Avancerat).

3. Inaktivera kryssrutan Check for publisher’s certificate revocation (Kontrollera om certi-
fikat har återkallats av utgivaren).

4. Klicka på OK.

Så här inaktiverar du återkallningskontroller - Windows Vista och Windows 7

I Windows 7 och Windows Vista finns en lokal gruppolicy for inaktivering av återkallningskontroller.

Inaktivera återkallningskontroller
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Figur 21 

Steg

1.
I Windows Start-meny väljer du Run... (Kör...) och skriver gpedit.msc.
Dialogrutan Group Policy (Gruppolicy) öppnas.

2. Under Local Computer Policy (Policy för lokal dator) klickar du på Windows Settings
(Inställningar för Windows) och sedan på Security Settings (Säkerhetsinställningar).

3.

Klicka på Public Key Policies (Allmänna nyckelpolicyer) så öppnas Certificate Path Va-
lidation (Validering av sökväg till certifikat).
Dialogrutan Certificate Path Validation Settings Properties (Inställningar för egenska-
per för validering av sökväg till certifikat) öppnas.

4.
Inaktivera kryssrutan (pilen) Automatically update certificates in the Microsoft Root
Certificate Program (Uppdatera automatiskt certifikat i Microsoft rootcertifikatprogram)
på fliken Network Retrieval (Nätverkshämtningar).

5. Klicka på OK.
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3.5 Konfiguration av webbläsare
Konfigurera webbläsare

Säkerhetsvarning för webbläsarkryptering med Mozilla Firefox

Figur 22 
En del webbläsare kan behöva verifiering av sitt säkerhetscertifikat före åtkomst till en fjärrserver.
När du ser detta meddelande har du ett säkerhetsproblem. Om Active Connection Mode (Aktivt
anslutningsläge) (se s. 21) är RDP eller ActiveX, kan du fortsätta genom att utföra följande:

Steg

1. Kontrollera att fjärrservern är korrekt.

2. Välj I understand the Risks (Jag förstår riskerna).

3. Välj Add Exception (Lägg till undantag).

4. Markera Permanently store this exception (Lagra detta undantag permanent).

5. Välj Confirm Security Exception (Bekräfta säkerhetsundantag).

Om Active Connection Mode (Aktivt anslutningsläge) är HTML5, måste denna säkerhetsvarning
behandlas av din nätverksadministratör.
OBS: Kontakta din nätverksadministratör för mer information.
 

Säkerhetsvarning för webbläsarkryptering med Google Chrome

①

Konfiguration av webbläsare
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För Google Chrome får du ett tillfälligt certifikat och kan gå vidare utan att verifiera säkerheten,
men grafiken som visas i webbläsaren ① indikerar att den är osäkrad.
OBS: Kontakta din nätverksadministratör för mer information.
 

Självsignerade certifikat för webbläsare

Om du får ett meddelande i stil med detta, betyder det att du använder ett självsignerat certifikat.
Du kommer att behöva uppdatera ditt säkerhetscertifikat.

Figur 23 
Läs information i dialogrutan med varningen. Möjliga orsaker till varningen kan vara:
• Certifikatets gemensamma namn är inte detsamma som webbserverns namn. Det

konfigurerade servernamnet i iPlan Net-konfigurationsfilen måste vara detsamma
som ”common name” (gemensamt namn) i certifikatet. Kontakta Brainlabs support för att ändra
antingen servernamnet eller det gemensamma namnet. Klienten måste kunna lösa ändrade
servernamn via DNS eller värdfilen.

• En länk saknas i listan Certification Authorities (Certifikatutfärdare). Anslut klienten till internet
för att uppdatera Certification Authorities (Certifikatutfärdare).
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• Certifikatet har gått ut och måste förnyas. Kontakta Brainlabs support för information om att
förnya och installera certifikat.

• Se s. 53 för mer information.
OBS: SSL-certifikat ska helst skapas av en officiell certifikatutfärdare. När du använder
självsignerade certifikat är det viktigt att garantera att CA, Certification Authority
(certifikatutfärdaren) är känd för den anslutande klienten. Kontakta din systemadministratör eller
Brainlab för mer information.
 

Konfiguration av webbläsare
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3.6 Skapa bokmärke
Skapa applikationsgenvägar på skrivbordet

Allmän information

Du kan hoppa över applikationsstartsidan och starta applikationer direkt från serverskrivbordet
genom att skapa genvägar.

Hur man skapar en genväg på skrivbordet

① ②

③

④

Figur 24 

Steg

1.
Högerklicka med musen på skrivbordet och välj New (Ny).
En utökad dialogruta öppnas.

2.
Välj Shortcut (Genväg) från den utökade dialogrutan.
Dialogrutan Create Shortcut (Skapa genväg) öppnas.

3.
Lägg till den fullständiga serverplatsen och välj Next (Nästa).
OBS: Exakt sökväg eller plats för servern kan variera beroende på vad som krävs. Kon-
takta din IT-avdelning om du är osäker.
 

4.
Lägg till ett namn på genvägen, t.ex. iPlan Cranial.
OBS: Namnet måste stämma med det applikationsnamn som används i iplannet.xml.
 

5.
Välj Finish (Avsluta).
Genvägen skapas på skrivbordet.
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3.7 Exportplatser
Definiera exportkataloger

Allmän information

Exportkataloger kan delas genom nätverket så att de är åtkomliga från andra arbetsstationer eller
planeringsplattformar (t.ex. VectorVision).
I följande instruktioner används exportkatalogen som exempel; den ligger på iPlan Net. Om en
filserver används eller om exportkatalogen ligger någon annanstans, ska sökvägen anpassas
därefter.
Standardplatsen för patientdata är F:\PatientsData\.
Beroende på exporttypen ligger målkatalogen under patientdatakatalogen (t.ex. F:
\PatientsData\Navigation).
(t.ex. F:\PatientsData\Navigation\ VV7Cranial\).
Skapa en exportmapp för varje målplattform.

Hur man delar exportkataloger

Figur 25 

Steg

1.
Öppna katalogegenskaperna och klicka på Advanced Sharing (Avancerad delning).
Delning kan också göras på den högre katalognivån.

2.
Ställ in delningstillstånden på den delade mappen.
Tilldela en läsbehörighet till mappen.
Tilldela bara fullständig behörighet till den delade mappen om det är nödvändigt.

OBS: I allmänhet går den gemensamma mappen att komma åt från andra datorer i nätverket med
UNC-sökvägen, ”\\<servernamn>\<Resursnamn>”.
 

Exportplatser
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3.8 iHelp (kundsupport på distans)
Använda iHelp

Allmän information

På begäran kan iPlan Net utrustas med fjärråtkomst till Brainlabs support. Du kan aktivera denna
fjärråtkomst genom att klicka på Start iHelp (Starta iHelp) i Windows Start-meny.
OBS: Kontakta Brainlabs support innan du aktiverar iHelp eftersom aktivering från deras sida
krävs innan du kan använda funktionen.
 

Start-menyn

①

Figur 26 
Då iHelp har aktiverats visas motsvarande ikoner i Windows Start-meny ①.
Det är nu möjligt för Brainlabs support att få fjärråtkomst till din iPlan Net för att t.ex. utföra
felsökning.
OBS: För att avaktivera fjärråtkomst klickar du på Stop iHelp (Stoppa iHelp) i Windows Start-
meny.
 

Hur iHelp fungerar

Programmet iHelp, som är installerat på iPlan Net, pingar iHelp-servern på port 443 eller 17002.
Båda är utgående anslutningar, där port 17002 är snabbare. För varje ping försöker iPlan Net
upprätta en SSL-tunnel.
• För att få åtkomst till din iPlan Net, ansluter Brainlabs support först till iHelp-servern med hjälp

av en SSL-tunnel.
• iHelp-servern slår ihop de båda tunnlarna och Brainlabs support kan komma åt din iPlan Net.
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Installationskrav

Du behöver inte göra några ändringar av brandväggsinställningarna (såvida du inte vill ge
Brainlabs support en snabbare anslutning till din iPlan Net).
Förutsatt att din brandvägg redan tillåter anslutning till Internet inifrån ditt nätverk kommer iHelp
att kunna ge fjärrassistans. Du måste starta iHelp på din iPlan Net, annars kan inte Brainlabs
support få åtkomst till den.
Inga patientdata överförs.

För ytterligare information

Kontakta iHelp.support@brainlab.com

iHelp (kundsupport på distans)
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4 FELSÖKNING
4.1 Information om felsökning
Översikt

Avsedd målgrupp

Den information som presenteras i sektionen Felsökning vänder sig till serveradministratörer för
att besvara vanliga frågor som kan uppstå vid användning av iPlan Net.

Förkortningar

Följande förkortningar används i denna sektion:
• DNS: Domain Name System (Domännamnsystem)
• ICMP: Internet Control Message Protocol (Protokoll för kontrollmeddelanden på internet)
• SSL: Secure Sockets Layer
• FQDN: Fully Qualified Domain Name (Fullständigt domännamn)

FELSÖKNING
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4.2 Åtkomst till iPlan Net
Vanliga frågor om åtkomst

Åtkomst till iPlan Net

Vanliga frågor Förslag

När jag gått till URL:en iPlan
Net så laddas inte sidan.

URL:en måste lösas via antingen en DNS eller vara angiven i
den lokala värdfilen på datorn. Pinga serverns namn och kon-
trollera att namnet kan omvandlas till en IP-adress.
Det måste finnas en nätverksanslutning mellan klienten och
servern. Servern måste svara på ett ping av serverns IP-
adress. I vissa nätverk är ICMP inaktiverat så att en pingning
inte kommer igenom.
Det får inte finnas någon brandvägg som blockerar port 443.
Kontrollera att du kan ansluta till port 443 via telnet.

Den första anslutningen till
iPlan Net tar lång tid (15-20 se-
kunder). Inget fel eller varning
visas.

Under SSL-anslutningen kontrolleras återkallning av alla certifi-
kat som innehåller root-rättigheter. 
Om klienten inte har någon internetanslutning misslyckas den-
na återkallningskontroll efter ett tidsfel. För att undvika denna
fördröjning måste återkallningskontroller inaktiveras (se s. 50).

När jag öppnar iPlan Net-por-
talen visas en varning om att
certifikatet inte är giltigt.

Klicka på låssymbolen i Internet Explorer för att se efter varför
certifikatet är ogiltigt. Möjliga orsaker kan vara.
• Certifikatets gemensamma namn motsvarar inte webbser-

verns namn. Då kan du antingen ändra det lösta namnet i
DNS- eller värdfilen eller ändra certifikatet på iPlan Net-ser-
vern (kontakta Brainlabs support).

• En länk saknas i listan Certification Authorities (Certifikatut-
färdare). Anslut klienten till internet så att Certification Autho-
rities (Certifikatutfärdare) kan uppdateras.

• Certifikatet har gått ut och måste förnyas. Kontakta Brainlabs
support för att förnya certifikat.

Ladda ned och installera certifikatfilen för att ta bort denna var-
ning (se s. 17).

Logga in på iPlan Net

Vanliga frågor Förslag

Jag ser fliken Login men jag
kan inte logga in.

Du måste ange en giltig domänanvändare eller en giltig lokal
användare i fältet User name. Om det inte går att logga in med
ett domänanvändarnamn kan du pröva att logga in på din Win-
dows-klient. Ingen varning om att lösenordet har gått ut får vi-
sas.
Om du inte kan logga in på din lokala dator ska du kontakta din
IT-administratör för att återställa dina användarrättigheter.

Efter att jag loggat in kunde jag
inte se några applikationsknap-
par.

Ditt konto har inte rätt att använda iPlan Net. Ditt konto måste
läggas till i gruppen iPlanNetPlanning.
Om detta problem gäller alla användare är User Management
(Hantering av användare) inte korrekt konfigurerat (se s. 46).

Efter att jag loggat in visas en
varning om att skärmupplös-
ningen är otillräcklig.

Det finns ett minimikrav på skärmupplösning som krävs av var-
je konfigurerad applikation (se s. 37).
Sessionen kommer ändå att starta om upplösningen är otill-
räcklig, men rullister kommer att visas på applikationens sidor.
Visningen av medicinska bilddata förändras eller deformeras
inte.

Åtkomst till iPlan Net
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4.3 Applikationer i iPlan
Vanliga frågor om applikationernas funktioner

Att öppna applikationer

Vanliga frågor Förslag

Vissa knappar är inaktiverade. Antingen har du inte någon giltig licens för dessa applikationer,
eller också används alla tillgängliga sessioner.

När jag klickat på en applika-
tionsknapp startar inte applika-
tionen.

Användaren måste läggas till i gruppen RemoteDesktopU-
sers. Detta kan göras antingen direkt eller via en Active Direc-
tory-grupp (Aktiv katalog).

Största antal tillgängliga sessio-
ner som visas på iPlan Net-
portalen är färre än antalet in-
köpta licenser.

I en belastningsbalanseringsmiljö kan det hända att en av serv-
rarna ligger nere eller inte är tillgänglig via nätverket.
Kontrollera konfigurationsfilen för iPlan Net för att se om alla
servrarna visas i listan samt om belastningsbalansering har ak-
tiverats.

På fliken Client Check visas
att det finns ett fel med Remote
Desktop Connection (Anslut-
ning till fjärrskrivbord).

iPlan Net är avsett att användas med Internet Explorer. Detta
fel kan inträffa om du använder något annat internetprogram
än Internet Explorer.
Kontrollera dina webbläsar- och säkerhetsinställningar enligt
proceduren på s. 14.

Applikationernas prestanda

Vanliga frågor Förslag

Prestanda för den valda appli-
kationen är låg.

Kontrollera hur många sessioner som är igång på iPlan Net-
portalen. Om många sessioner körs kan serverns prestanda
försämras. Administratörerna kan använda Session Manager
för att avsluta oanvända sessioner som inte har stängts av på
korrekt sätt, om det behövs.

Kontrollera Connection Quality på fliken Client Check för att
se om nedladdningshastigheten och svarstiden är tillräcklig.
Om din anslutning görs över det lokala nätverket/intranätet och
resultaten av Client Check är otillräckliga ska du kontakta din
IT-administratör för att förbättra nätverksanslutningen. Om re-
sultatet av Client Check är tillräckligt kan du öka applikatio-
nens prestanda genom att aktivera intranätsoptimerade inställ-
ningar (se s. 34).
Om anslutningen görs över Internet kan prestandaproblem
som beror på en långsam Internetanslutning förbättras genom
att man aktiverar Internetoptimerade inställningar (se s. 34). Att
abonnera på en ”fast lina”, vilket erbjuds av många internetle-
verantörer, kan också förbättra svarstiden.

FELSÖKNING
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Vanliga frågor Förslag

iPlan Net-sessionen är igång,
men applikationen öppnas inte,
eller också visas ett fel.

Om iPlan Net visar ett felmeddelande ska du noga läsa det
meddelande som visas för att få en förklaring. Möjliga orsaker
kan vara:
• Licensfel på grund av för många öppna sessioner.
• Sökvägarna är inte korrekt konfigurerade i iPlan Nets konfi-

gurationsfil.
• Användaren har inte tillräckliga åtkomsträttigheter i applika-

tionskatalogen.
• I en belastningsbalanseringsmiljö: Identisk serverhårdvara

måste vara installerad. Alla installerade applikationer måste
finnas på samma installationssökväg, och konfigurationsfiler-
na på båda servrarna måste vara identiska.

Min applikation startar endast
korrekt på en server.

Kontrollera att applikationerna är installerade på identiskt sätt
på alla servrar i gruppen. Applikationskatalogen måste ha till-
räckliga åtkomsträttigheter på samtliga servrar.
Konfigurationsfilen för iPlan Net måste också vara identisk på
samtliga servrar.

När jag klickat på en applika-
tionsknapp visas en certifikat-
varning.

Läs information i dialogrutan med varningen. Möjliga orsaker
till varningen kan vara:
• Certifikatets gemensamma namn är inte detsamma som

webbserverns namn. Det konfigurerade servernamnet i
iPlan Net-konfigurationsfilen måste vara detsamma som
”common name” (gemensamt namn) i certifikatet. Kontakta
Brainlabs support för att ändra antingen servernamnet eller
det gemensamma namnet. Klienten måste kunna lösa änd-
rade servernamn via DNS eller värdfilen.

• En länk saknas i listan Certification Authorities (Certifikatut-
färdare). Anslut klienten till internet för att uppdatera Certifi-
cation Authorities (Certifikatutfärdare).

• Certifikatet har gått ut och måste förnyas. Kontakta Brainlabs
support för att förnya certifikat.

Dela sessioner och överföra data

Vanliga frågor Förslag

Jag vill exportera data till eller
importera data från min lokala
hårddisk eller ett USB-minne,
men jag hittar inte de lokala en-
heterna.

Kontrollera att USB-minnet är insatt innan sessionen startas.

Kontrollera att du har aktiverat kryssrutan för export till lokala
enheter (s. 23) i dialogrutan Remote Desktop Connection
(Anslutning till fjärrskrivbord).

Efter att jag startat en session
kan jag inte mappa nätverksen-
heter som innehåller patientda-
ta.

Kontrollera att användaren har rätt att läsa och skriva på nät-
verksenheten.

Försök komma åt nätverksenheten via sökvägen Universal
Naming Convention (UNC) (\\<servernamn>\<Resursnamn>).

Ibland kan det inloggningsskript som mappar en nätverksenhet
till en viss bokstav vara för långsamt. Konfigurera mappningen
av enheter i konfigurationsfilen för iPlan Net så att programmet
mappar enheten varje gång en session startas, i stället för in-
loggningsskriptet.

Applikationer i iPlan
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Vanliga frågor Förslag

När jag startar sessionsdel-
ning ansluts inte målet auto-
matiskt.

Möjliga orsaker kan vara.
• Domänpolicyer har skrivit över konfigurationen för den lokala

terminalservern.
• Användaren av målsessionen har inte accepterat din del-

ningsförfrågan.
• I en belastningsbalanseringsmiljö: Brandväggen har blocke-

rat delningsförfrågan till sessionen på den andra servern.
Därefter kopplas målsessionen ned.

SSL-certifiering vid användning av olika webbläsare

Vanliga frågor Förslag

Jag får en säkerhetscertifikat-
varning när jag öppnar en ses-
sion i Google Chrome.

Möjliga lösningar:
Kontrollera kompatibilitet för webbläsare/operativsystem (se s.
17).
Skapa ett självsignerat certifikat baserat på lokala interna in-
ställningar.

Jag får en säkerhetscertifikat-
varning när jag öppnar en ses-
sion i Firefox.

Firefox innehåller en separat certifieringslista utanför det ope-
rativsystem du använder. Du behöver lägga till domänen i lis-
tan manuellt. Gör detta antingen genom att använda: t.ex.
iPlannet (endast namnet) eller FQDN (iPlannet.<domän>.com).

FELSÖKNING

Användarhandbok för programvara Rev. 1.1 iPlan Net Ver. 3.6 63



SSL-certifiering vid användning av surfplattor

Vanliga frågor Förslag

Jag får en säkerhetscertifikat-
varning när jag öppnar en ses-
sion i Google Chrome.

Möjliga lösningar: Om iPlan Net-servern använder ett självsig-
nerat certifikat, försäkra dig då om att CA (certifikatutfärdaren)
är känd för klientdatorn, genom att kontrollera den lokala da-
torns certifikatarkiv, Trusted Certification Authorities (Betrodda
certifikatutfärdare).
Obs: Även när du använder ett giltigt självsignerat certifikat, vi-
sar alltid Google Chrome en varning om certifikatet inte inne-
håller ett servernamn som överensstämmer med FQDN, Fully
Qualified Domain Name (Fullständigt domännamn).

Safari för Windows

Vanliga frågor Förslag

Kompatibiliteten för webbläsa-
re/operativsystem gick inte att
kontrollera i Safari för Win-
dows.

Denna konfiguration har inte testats helt.
Använd Internet Explorer med Windows för bästa användar-
gränssnitt.

Utskrift i HTML5

Vanliga frågor Förslag

Jag kan inte skriva ut när jag
använder en HTML5-anslut-
ning.

Du måste välja ERICOM AccessNow Printer (ERICOM Ac-
cessNow-skrivare) från listan över tillgängliga skrivare.
Om detta alternativ inte finns, kontakta då Brainlabs support.

Applikationer i iPlan
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