Pravidlá pre antivírusovú ochranu a aktualizáciu Windows
SLOVENČINA
Antivírusová ochrana

Všeobecné informácie
Výstraha
Aby sa zabezpečilo, že systém Brainlab bude aj naďalej fungovať tak, ako má
a súčasne bude v súlade s certifikáciou CE a/alebo potvrdením FDA, Brainlab
odporúča dodržiavať tieto smernice pre aktualizácie Windows a antivírusového
softvéru. Tieto pravidlá platia pre:
• Plánovacie systémy Brainlab (nepoužívajú sa počas liečby pacienta)
• Polohovacie a navigačné systémy Brainlab (používajú sa počas liečby
pacienta)

Aktualizácie Windows
Predvolene sa systémy Brainlab konfigurujú prostredníctvom lokálnych
nastavení Skupinovej politiky. Ak vaša organizácia využíva nastavenia
skupinovej politiky systému Windows na ktoromkoľvek zo serverov, kde je
nainštalovaný softvér Brainlab, konfiguráciu nemeňte.
Inštalujte jedine bezpečnostné aktualizácie - povolené sú oba typy Monthly
Rollup aj Security-only. Neinštalujte servisné balíčky a voliteľné aktualizácie.
Smernice pre zdravotnícke zariadenia si vyžadujú, aby servisné balíčky testoval
a vydával výrobca lekárskeho zariadenia. Ak systém Brainlab pridávate do
domény nemocnice, zabezpečte, aby boli účinné nasledovné nastavenia.
Aktualizácie neinštalujte počas liečby pacientov.

Aktualizácie ovládačov

Spoločnosť Brainlab odporúča chrániť systém najmodernejším antivírusovým
softvérom. Výkon systému musí po prvej inštalácii antivírusového softvéru
overiť servisný technik spoločnosti Brainlab. Upozorňujeme, že určité
nastavenia softvérovej malvérovej ochrany (napr. skener vírusov) môžu
negatívne ovplyvniť výkon systému. Ak napríklad prebieha vyhľadávanie v
reálnom čase a monitoruje sa každý prístup k súboru, môže byť prístup
k údajom pacienta obmedzený. Pre najlepších výsledkov:
• Deaktivujte akékoľvek prídavné funkcie antivírusového softvéru (napr.
vyhľadávač v prehliadači alebo e-mailoch, ďalšia brána firewall).
• Deaktivujte vyskakovacie hlásenia antivírusového softvéru.
Nakonfigurujte antivírusový softvéru (napr. pridaním výnimiek pre priečinky) tak,
aby neprehľadával ani neupravoval nasledovné:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab a F:\Brainlab atď.
• C:\PatientData, D:\PatientData a F:\PatientData atď.
Pre plánovacie systémy (okrem inštalácií iPlan RT): Natrvalo aktivujte
skenovanie pri prístupe/v reálnom čase s výnimkami priečinkov, ktoré sú tu
uvedené a správne nastavené.
Pre inštalácie iPlan RT a navigačné a polohovacie systémy: Vypnite
skenovanie v momente prístupu/v reálnom čase. Naplánujte vykonávanie
kontrol na vyžiadanie/plánu tak, aby prebiehali pri vypnutí systému alebo mimo
ordinačných hodín.

Ďalšie informácie

Neaktualizujte ovládače na platformách Brainlab.
Na aktualizáciu ovládačov na platformách Brainlab nepoužívajte ručné
nastavenie ani aktualizácie Windows. Tieto pravidlá sa zaisťujú nastaveniami
skupinovej politiky, ktoré by sa nemali meniť.

Tieto pravidlá nahrádzajú všetku predchádzajúcu a súčasnú dokumentáciu k
produktom. Viac podrobností získate na oddelení zákazníckej podpory
spoločnosti Brainlab.
Na zobrazenie informácií o aktualizáciách Windows, aktualizáciách ovládačov,
nastaveniach skupinovej politiky pre servery, antivírusových softvéroch
a konkrétnych chybách spolu so zoznamom aktualizácií zabezpečenia
Microsoft zablokovaných podporou Brainlab použite nižšie uvedené
prihlasovacie informácie.
Adresa: https://www.brainlab.com/updates
Heslo: WindowsUpdates!89
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