Virustentorjunta- ja Windows-päivityskäytäntö
SUOMI
Virustentorjunta

Yleistä
Varoitus
Jotta voit varmistaa, että Brainlab-järjestelmäsi toimii jatkossakin aiotulla
tavalla ja että se vastaa edelleen CE-sertifiointia ja/tai FDA-lupaa, Brainlab
suosittelee, että virustentorjuntaohjelmiston ja Windows-päivityskäytännön
kohdalla noudatetaan näitä ohjeita. Tämä käytäntö koskee:
• Brainlab-suunnittelujärjestelmiä (joita ei käytetä potilaan hoidon aikana)
• Brainlabin navigointi- ja asemointijärjestelmät (potilaan hoidon aikana
käytettävät järjestelmät)

Windows-päivitykset
Brainlab-järjestelmät on määritetty paikallisten ryhmäkäytäntöasetusten
välityksellä. Jos organisaatiossasi käytetään Windowsin
ryhmäkäytäntöasetuksia palvelimilla, joihin on asennettu Brainlabin ohjelmisto,
älä muuta kokoonpanoa.
Asenna vain Microsoft-tietoturvapäivitykset; sekä kuukausittaiset
päivityskokoelmat että Security-only Updates -päivitykset sallitaan. Älä
asenna ohjelmakorjauksia tai valinnaisia päivityksiä. Lääkinnällisiä laitteita
koskevissa määräyksissä edellytetään, että lääkinnällisten laitteiden valmistaja
testaa ja julkistaa ohjelmakorjaukset. Jos Brainlab-järjestelmä lisätään
sairaalan toimialueeseen, varmista, että seuraavat asetukset ovat voimassa.

Brainlab suosittelee, että järjestelmä suojataan huippuluokan
virustentorjuntaohjelmistolla. Brainlab-huoltoinsinöörin on tarkistettava
järjestelmän suorituskyky ensimmäisen virustentorjuntaohjelmiston
asentamisen jälkeen. Huomaa, että joidenkin haittaohjelmilta suojaavien
ohjelmistojen (esim. virustorjuntaohjelmistot) asetukset saattavat vaikuttaa
kielteisesti järjestelmän suorituskykyyn. Jos esimerkiksi suoritetaan
reaaliaikaisia skannauksia ja jos kunkin tiedoston käyttöä seurataan,
potilastietojen käyttö saattaa olla rajallista. Parhaiden tulosten
aikaansaamiseksi:
• Poista viruksentorjuntaohjelmistojen lisäominaisuudet (esim. selain- tai
sähköpostiskannerit tai ylimääräinen palomuuri) käytöstä.
• Poista käytöstä viruksentorjuntaohjelmiston ponnahdusviestit.
Määritä viruksentorjuntaohjelmisto (esim. lisäämällä kansioihin poikkeuksia),
jotta se ei skannaa tai muokkaa seuraavia:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab ja F:\Brainlab jne.
• C:\PatientData, D:\PatientData ja F:\PatientData jne.

Suunnittelujärjestelmät (iPlan RT -asennuksia lukuun ottamatta): Aktivoi
pysyvästi käyttöönoton yhteydessä suoritettavat / reaaliaikaiset skannaukset
kansioiden poikkeuksilla, jotka on lueteltu tässä asianmukaisesti määritettynä.

iPlan RT -asennus- ja navigointi- sekä asemointijärjestelmät: Poista
käytönaikaiset / reaaliaikaiset skannaukset käytöstä. Aikatauluta tilauksesta
tehtävät / aikataulutetut skannaukset suoritettavaksi järjestelmän ollessa
sammutettuna tai sairaalan työaikojen ulkopuolella.

Älä asenna päivityksiä potilaan hoidon aikana.

Ajuripäivitykset

Lisätietoja

Älä päivitä Brainlab-ympäristöjen ajureita.
Älä päivitä Brainlab-ympäristöjen ajureita käsin suoritettavan asennuksen tai
Windows-päivitysten kautta. Tämä käytäntö varmistetaan
ryhmäkäytäntöasetusten avulla, joita ei saa muuttaa.

Tämä käytäntö korvaa kaikki aiemmat ja nykyiset tuoteasiakirjat. Lisätietoja saa
ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.
Käytä alla olevia kirjautumistietoja tarkastellaksesi Windows-päivityksiä,
ajuripäivityksiä, palvelinten ryhmäkäytäntöasetuksia,
viruksentorjuntaohjelmistoa ja tiettyjä virheitä sekä luetteloa Brainlabin
asiakastuen estämistä Microsoft-tietoturvapäivityksistä.
Osoite: https://www.brainlab.com/updates
Salasana: WindowsUpdates!89

Symbolit
Varoitus

x

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Saksa

Valmistaja

Asiakastuki:
support@brainlab.com
Pohjois-/Etelä-Amerikka: +1 800 597 5911
Eurooppa ja muut alueet: +49 89 991568 1044

Sivu 1/1

a

BL-IL-60961-03FI Ver. 9.0

*60961-03FI*

