Antivirus en Windows update-beleid
NEDERLANDS
Antivirus

Algemene informatie
Waarschuwing
Om ervoor te zorgen dat uw Brainlab-systeem blijft functioneren als bedoeld
en in navolging van de CE-certificerings- en/of FDA-goedkeuringseisen
adviseert Brainlab deze richtlijnen voor Windows-updates en antivirussoftware
te volgen. Dit beleid is van toepassing op:
• Brainlab-planningssystemen (die niet worden gebruikt tijdens de
behandeling van de patiënt)
• Brainlab-navigatie- en positioneringssystemen (die worden gebruikt
tijdens de behandeling van de patiënt)

Windows-updates
Brainlab-systemen zijn standaard geconfigureerd volgens de lokale
groepsbeleid instellingen: Als uw organisatie gebruik maakt van Windows
groepsbeleid instellingen op servers waar ook Brainlab-software op is
geïnstalleerd, mag de configuratie niet worden gewijzigd.
Installeer alleen Microsoft Security-updates; maandelijks terugkerende
updates en beveiligingsupdates zijn beide toegestaan. Installeer geen
service packs en optionele updates. Volgens de regelgeving inzake medische
hulpmiddelen moeten service packs worden getest en uitgegeven door de
fabrikant van het medische hulpmiddel. Als u het Brainlab-systeem aan het
ziekenhuisdomein toevoegt, moeten de volgende instellingen actief zijn.
Installeer geen updates tijdens het behandelen van een patiënt.

Brainlab raadt aan om het systeem te beschermen met de allernieuwste
antivirussoftware. De systeemprestaties moeten worden gecontroleerd door
een Brainlab-onderhoudstechnicus na de eerste installatie van de
antivirussoftware. Wees erop attent dat de instellingen van bepaalde
malwarebeschermingssoftware (zoals een virusscanner) de systeemprestaties
negatief kunnen beïnvloeden. Als er bijvoorbeeld realtime-scans worden
uitgevoerd en elke bestandstoegang wordt gecontroleerd, dan kan de toegang
tot de patiëntgegevens beperkt zijn. Ga als volgt te werk voor het beste
resultaat:
• Schakel alle extra antivirussoftwarefuncties (zoals browser- of emailscanners, extra firewall) uit.
• Schakel pop-upberichten van de antivirussoftware uit.
Configureer de antivirussoftware (bijvoorbeeld door mapuitzonderingen toe te
voegen), zodat het volgende niet wordt gescand of aangepast:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab en F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData en F:\PatientData, etc.

Voor planningssystemen (met uitzondering van iPlan RT installaties): Activeer
permanent de toegang-/realtimescans waarbij de hier genoemde
mapuitzonderingen correct zijn ingesteld.

Voor iPlan RT-installaties en navigatie- en positioneringssytemen: Schakel de
bij toegang-/realtime scans uit. Plan de uitvoering van scans op
aanvraag/geplande scans bij het afsluiten van het systeem of buiten werktijd.

Aanvullende informatie

Driverupdates

Dit beleid vervangt alle voorgaande en huidige productdocumentatie. Voor
aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de klantenondersteuning
van Brainlab.

Drivers op Brainlab-platforms mogen niet worden geüpdatet.
Gebruik geen handmatige set-up of Windows updates om drivers op Brainlabplatforms te updaten. Dit beleid wordt gegarandeerd door de groepsbeleid
instellingen die niet mogen worden gewijzigd.

Gebruik onderstaande aanmeldinformatie voor informatie over Windowsupdates, driverupdates, groepsbeleid instellingen voor servers,
antivirussoftware en specifieke bugs, alsmede voor een lijst met Microsoft
Security-updates die door Brainlab Support worden geblokkeerd.
Adres: https://www.brainlab.com/updates
Wachtwoord: WindowsUpdates!89
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