Antivirus og opdateringspolitik for Windows
DANSK
Antivirus

Generelle oplysninger
Advarsel
For at sikre, at dit Brainlab-system fortsat fungerer som tilsigtet og forbliver i
overensstemmelse med CE-certificeringen og/eller FDA-godkendelse,
anbefaler Brainlab, at du følger disse retningslinjer for opdateringer af Windows
samt antivirusprogrammer. Denne politik gælder for:
• Brainlabs systemer til planlægning (der ikke anvendes under
patientbehandling)
• Brainlabs navigations- og positioneringssystemer (der anvendes under
patientbehandling)

Brainlab anbefaler, at systemet beskyttes med et antivirusprogram af de mest
avancerede. Systemydelsen skal kontrolleres af en Brainlab-servicetekniker
efter den første installation af antivirusprogrammet. Vær opmærksom på, at
nogle indstillinger for programmer til beskyttelse mod malware (f.eks.
virusscanner) kan påvirke systemets ydeevne negativt. Hvis der for eksempel
foretages scanninger i realtid, og hver filadgang overvåges, så kan adgang til
patientdata være begrænset. For de bedste resultater:
• Deaktiver alle ekstra funktioner i antivirusprogrammer (f.eks. browser- og
e-mailscannere, ekstra firewall).
• Deaktiver antivirusprogrammers pop op-meddelelser.
Konfigurer antivirusprogrammer (f.eks. ved at tilføje mappeundtagelser), så de
ikke scanner eller ændrer følgende:

Opdateringer af Windows
Som standard konfigureres Brainlabs systemer i overensstemmelse med lokale
koncernpolitikindstillinger: Ændr ikke konfigurationen, hvis din organisation
bruger Windows koncernpolitikindstillinger på nogen server, hvor Brainlabs
software er installeret.

• C:\Brainlab, D:\Brainlab og F:\Brainlab osv.
• C:\PatientData, D:\PatientData og F:\PatientData osv.

For planlægningssystemer (med undtagelse af installationer af iPlan RT):
Aktivér permanent scanninger ved tilgang/i realtid med de mappeundtagelser,
der er anført her, konfigureret korrekt.

Installer kun opdateringer af Microsoft Security; både Månedlige pakker og
Kun opdateringer af Security er tilladte. Installer ikke servicepakker og
valgfrie opdateringer. Forordninger for medicinsk udstyr kræver, at
servicepakker testes og udgives af det medicinske udstyrs producent. Sørg
for, at følgende indstillinger er aktive, hvis du føjer Brainlab-systemet til
hospitalsdomænet.

For installationer af iPlan RT samt navigations- og positioneringssystemer: Slå

Installer ikke opdateringer under patientbehandling.

Yderligere oplysninger

scanning ved adgang/realtid fra. Planlæg on-demand/planlagte scanninger,
der skal udføres under nedlukning eller uden for de kliniske arbejdstimer.

Denne politik erstatter al tidligere og eksisterende produktdokumentation.
Kontakt venligst Brainlab Kundeservice for yderligere oplysninger.

Opdateringer af drivere
Opdater ikke drivere på Brainlab-platforme.
Anvend hverken manuel opsætning eller opdateringer af Windows til at
opdatere drivere på Brainlab-platforme. Denne politik sikres af følgende
koncernpolitikindstillinger, som ikke bør ændres.

Brug nedenstående login-oplysninger til at se oplysninger vedrørende
opdateringer af Windows, opdateringer af drivere, koncernpolitikindstillinger til
servere, antivirusprogrammer og specifikke fejl, samt en liste over opdateringer
af Microsoft Security, der er blokeret af Brainlab Support.
Adresse: https://www.brainlab.com/updates
Adgangskode: WindowsUpdates!89
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