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De software starten en naar patiënten zoeken
• Log in op uw systeem of open de gewenste workflow. De
patiëntenlijst wordt geopend.
• Vul in het zoekveld de naam van de patiënt of de
identificerende informatie in.
• Er kunnen pictogrammen worden getoond die de
opslaglocatie aanduiden.

Zoekopties
• Schakel een selectievakje in om patiënten te filteren op
opslaglocatie:
- Local: DICOM proxyopslag
- PACS: geconfigureerd extern PACS
- XBrain: externe geconfigureerde XBrain-map
- CD/USB: op dat moment geplaatst cd/USB-medium
- Browse: op dat moment geselecteerde map
- Marked: geselecteerde patiënten die in de huidige
sessie gemarkeerd zijn
De filterlijst kan wijzigen, afhankelijk van apparaat en
systeemconfiguratie.

Een patiënt selecteren
• Selecteer de gewenste patiënt uit de patiëntenlijst. De
patiënt wordt oranje gemarkeerd.
• Kies Select. De patiëntgegevens worden geladen.

De ziekteclassificatie selecteren
Afhankelijk van de workflow kan worden gevraagd een
ziekteclassificatie te selecteren.
• Selecteer het deel van het lichaam.
• Selecteer het orgaansysteem.
• Selecteer het specifieke ziektetype.
• Optioneel: selecteer de specifieke ziektecategorie.
• Optioneel: selecteer de specifieke ziekte.
• Selecteer Done.
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①

②

③

Gegevens selecteren en deselecteren
• Selecteer de gegevens die u wilt gebruiken. De
geselecteerde gegevens worden gemarkeerd (met kleur)
①.
• Als u de gegevens wilt deselecteren, selecteer deze dan
opnieuw zodat ze niet meer gemarkeerd zijn.
• Op dat moment geselecteerde gegevens worden ook
getoond onder SELECTED DATA ② en kunnen worden
gedeselecteerd door X ③ te selecteren.
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Patiëntgegevens beheren
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De patiëntenlijst openen
Selecteer Patient in het hoofdscherm van Content
Manager of de workflowselectiepagina.
De patiëntenlijst wordt geopend.

Een nieuwe patiënt creëren
• Selecteer Manage onder New.
• Voer de patiëntnaam, geboortedatum, het geslacht en de
ID in.
• Selecteer Done.
• De nieuwe patiënt wordt opgeslagen en geselecteerd.

Duplicaatpatiënten fuseren
• Open Manage ① en selecteer Merge ②.
• Selecteer de patiënt(en) die u wilt fuseren en selecteer
Merge boven aan het scherm.
• Selecteer de beoogde patiënt in het dialoogvenster dat
wordt geopend.
• Selecteer OK ter bevestiging.
Na de fusie worden alle gegevens opgeslagen onder de
geselecteerde naam en ID. Als een patiënt al eerder werd
geselecteerd, is deze patiënt automatisch de doelpatiënt.

Een patiënt markeren
Het is mogelijk een patiënt te markeren zodat de
patiëntgegevens vooraf in het systeem worden geladen.
• Druk op de steromkadering naast de patiëntnaam.
• De patiënt wordt gemarkeerd met een sterretje en blijft
gemarkeerd totdata de sessie wordt afgesloten.
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Patiëntinformatie bewerken
• Selecteer Edit onder Manage.
• Selecteer het veld dat u wilt bewerken en bewerk de
informatie.
• Selecteer Done.
• Selecteer Restore om de wijzigingen ongedaan te maken.

Patiënten verwijderen
• Open Manage ① en selecteer Delete ②.
• Selecteer de patiënt(en) die u uit de Patient List wilt
verwijderen.
• Selecteer Delete boven aan het hoofdscherm.
• Selecteer Delete in het dialoogvenster dat wordt geopend
om de verwijdering te bevestigen.
Patiënten worden alleen van het lokale systeem verwijderd.
Zij worden niet verwijderd van het aangesloten
opslagmedium of ziekenhuisnetwerk.
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Gegevensselectie
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①

Achtergrond
Data Selection kan patiëntgegevens tonen met behulp van
een tijdlijnweergave. De tijdlijn ① toont patiëntgegevens die
zijn gebaseerd op de anatomische staat van de patiënt op
de acquisitiedatum.
Dit is afhankelijk van uw systeemconfiguratie.

Overzicht
De tijdlijnweergave toont de patiëntgegevens in
chronologische volgorde waarbij de meest recente
gegevens aan de rechterzijde staan.
① SUGGESTED DATA: toont gegevens die door de
software als het meest relevant worden beschouwd.
② See All Data: laat een uitgebreidere weergave van alle
beschikbare gegevens in het cluster zien.
③ Werkbalkfuncties.
①
②
③
④
⑤
⑥

Werkbalkfuncties
① Selecteer de naam van de patiënt om naar Patient
Selection te gaan.
② Selecteer Disease voor toepassing van de
ziekteclassificatie.
③ Filter: filter gegevens op Plans only.
④ New Event: leg een wijziging in de
behandelingsgeschiedenis of de anatomie van een patiënt
vast.
⑤ Combine Plans: combineer verschillende plannen.
⑥ Add Data: voeg patiëntgegevens samen.
⑥ Refresh: trigger de DICOM-proxy om de gegevensquery
opnieuw uit te voeren.
Alle gegevens zien
Wanneer See All Data wordt geselecteerd, wordt een
uitgebreidere weergave van alle beschikbare gegevens van
het betreffende cluster getoond, waaronder:
• Plannen, beelden en objecten, trajecten, punten,
angiobundels.
• Gebruik het zoekveld om uw gegevens te vinden of
gebruik Select All ②.
Blader door uw dataobjecten of zoekresultaten met behulp
van de pijlen ①.
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Een nieuwe gebeurtenis creëren
• Selecteer Manage in de werkbalk en vervolgens New
Event. Er wordt een dialoogvenster geopend.
• Selecteer een gebeurtenistype met behulp van het
vervolgkeuzemenu.
• U kunt het vooraf ingevulde naamveld bijwerken en
optioneel een beschrijving toevoegen.
• Selecteer OK wanneer u klaar bent.
Er wordt nu een gebeurtenis gemaakt op de tijdlijn.
Plannen combineren
• Schakel Combine Plans in.
Als er geen conflicterende gegevens zijn en het is gelukt
om plannen te combineren, dan wordt het meest
recentelijk geselecteerde plan als geselecteerd, maar
aangepast weergegeven.

①②

Verborgen items herstellen
Als u per ongeluk gegevens verbergt, dan is het mogelijk
om deze te herstellen door de volgende stappen uit te
voeren:
• Selecteer Unhide All ① om alle verborgen items te
herstellen of selecteer Unhide ② om een specifiek item te
herstellen.
Het item wordt teruggezet in de originele datacluster.
Individuele gegevens combineren met een plan
Als u losse of individuele gegevens (bijv. een beeld of
object) selecteert en vervolgens een plan zonder deze
gegevens selecteert, dan verschijnt er een dialoogvenster.
Selecteer een van de volgende:
• Cancel: houd eerste selectie.
• Combine: combineer de gegevens en het plan (zolang er
geen conflicten zijn).
• Continue: hiermee worden de gegevens die eerst werden
geselecteerd vervangen door de meest recentelijk
geselecteerde gegevens.
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Een lay-out selecteren
• Selecteer Layout.
• Kies uit de beschikbare opties.
U kunt applicaties of gereedschappen alleen omleiden naar
de enkele lay-outs, alleen bronnen. Met behulp van Clear
wordt de inhoud (bron) verwijderd maar blijft de lay-out
behouden.

Een voorinstelling creëren
• Selecteer uw voorkeurslay-out voor elke weergave.
• Voer uw voorkeursroute uit (toepassingen of bronnen naar
displays).
• Selecteer Settings in de werkbalk.
• Selecteer Create New in het dialoogvenster Presets.

Een voorinstelling selecteren
• Open het vervolgkeuzemenu in Content Manager.
• Selecteer de voorinstelling.
Het vervolgkeuzemenu is alleen beschikbaar als er al
voorinstellingen zijn opgeslagen.
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Exporteren en afsluiten
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Gegevens exporteren - Stap 1
• Selecteer Export op het hoofdscherm. Data Selection
wordt geopend.

Gegevens exporteren - Stap 2
• Selecteer de gegevens die u wilt exporteren.
• Selecteer Export onder aan het scherm.
• Alleen datasets met een oranje kader worden
geëxporteerd.

Export

Opties voor bestemmingen om naar te exporteren
• Geplaatste cd/dvd of USB-opslag.
• Vooraf geconfigureerde netwerklocatie.
• DICOM RT netwerkopslag.
• Browse...: Selecteer een map in Windows explorer
(Windows Verkenner).

Geplande inhoud exporteren
Wanneer u naar een doel met Brainlab Advanced Fileformaat exporteert, wordt de conversie van DICOM-data
naar Brainlab Advanced File-formaat gestart.
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Selectievakjes voor exporteren
• DICOM Burned-In Export: hiermee worden DICOMgegevens lokaal en naar een geselecteerd doel
opgeslagen.
• Selecteer Anonymize om geëxporteerde gegevens te
anonimiseren.
Gegevens op het lokale systeem blijven onveranderd.
Structuren in de Burned-In-contour kunnen later niet
worden geopend. Gebruik een Burned-In beeldreeks alleen
in combinatie met de originele MR beeldreeks.

Versleutelde gegevens exporteren
• Encrypted export for support: schakel dit selectievakje
in om geëxporteerde gegevensinhoud te versleutelen voor
de klantenservice van Brainlab.
Versleutelde exports omvatten logbestanden en
behandelingsinformatie.

De software verlaten
• Selecteer Finish om het dialoogvenster met afsluitopties
te openen:
- Switch Workflow: hiermee gaat u terug naar de
workflowselectie.
- New Treatment: hiermee wordt de huidige gebruiker
afgemeld en wordt er een nieuwe behandeling geopend.
- Restart: hiermee wordt het systeem opnieuw opgestart.
- Shut down: hiermee wordt het systeem afgesloten.
- Exit: hiermee wordt Content Manager afgesloten.
- Standby: hiermee wordt het systeem afgesloten maar
wordt de huidige sessiestatus opgeslagen.
De mogelijke opties zijn afhankelijk van uw platform.
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Aanmelden bij Origin Server
• Open de browser.
• Voer de Origin Server-URL in.
- Standaard toegang volgt dit formaat:
https://<FQDN-server>.<ziekenhuisdomein>
• Vul uw gebruikersreferenties in de betreffende velden in.
Selecteer vervolgens LOGIN of gebruik de functie
AUTOLOGIN als de domeinintegratie/-configuratie dit
toestaat.

Applicaties openen
• Selecteer de betreffende planningworkflow om een
applicatie te starten.
• Applicaties zijn mogelijk HTML5 of RDP (Remote Desktop
Protocol).
• Voer in de geopende applicatie de betreffende
preoperatieve planning uit.

Opties voor client-controle
• Het weergeven van informatie over uw systeem en
verbinding en de aanbevolen waarden.
• Het openen van Resources zoals relevante
gebruikershandleidingen.
• Het downloaden van geoptimaliseerde instellingen voor
intranet en internet.
• Voer in de geopende applicatie de betreffende
preoperatieve planning uit.
Afmelden bij Origin Server
• Wanneer u klaar bent, selecteert u Done in de applicatie.
• U kunt uw geplande gegevens nu gebruiken voor de
patiëntbehandeling.
• Wanneer u klaar bent met het gebruik van Origin Server,
selecteert u de afmeldknop op de Origin Serverbeginpagina.

Opmerking. Dit document is geen vervanging voor de gebruikershandleidingen. Pagina 11 / 18

Opmerking. Dit document is geen vervanging voor de gebruikershandleidingen. Pagina 12 / 18

Sessie delen inschakelen
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Sessie delen starten
• Selecteer Session Sharing op de startpagina. Het
dialoogvenster Session Sharing met alle actieve sessies
wordt geopend.
De functies zijn afhankelijk van de gebruikersrechten.

Deelnemen aan een sessie
• Selecteer de gewenste sessie en selecteer Join Session.
• Accepteer de sessie wanneer daarom wordt gevraagd.
Zowel de eigenaar van de sessie als de gastgebruiker
kunnen nu de volledige functionaliteit van de software
gebruiken en zien welke stappen de andere gebruiker
uitvoert.

Verbinding met sessie verbreken
• Selecteer het pictogram Disconnect om de gedeelde
sessie te verlaten.
Wanneer u de verbinding verbreekt, blijven de applicaties
in andere sessies actief en worden deze niet afgesloten.
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Origin Server met Apple-tablets
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Pictogram toevoegen aan het startscherm - stap 1
• Open Safari op uw tablet en navigeer naar de Origin
Server-aanmeldpagina.
• Selecteer het menupictogram. Het menu wordt geopend.
• Selecteer het pictogram Add to Home Screen (Aan
startpagina toevoegen). Het menu wordt geopend.

Pictogram toevoegen aan het startscherm - stap 2
• Selecteer Add (Toevoegen) in het menu Add to Home
(Aan startpagina toevoegen).
• Het pictogram wordt toegevoegd aan uw startscherm.
• Wijzig desgewenst de naam van het pictogram.
Voor geoptimaliseerde weergave wordt het aanbevolen
om Origin Server in volledige schermmodus of liggende
modus te bekijken. Voeg de server-URL toe aan het
beginscherm om ervoor te zorgen dat Origin Server
iedere keer wordt geopend in de juiste modus.

Toegang tot de Origin Server op een tablet
• Start Origin Server door het pictogram dat u heeft
gecreëerd op het startscherm te selecteren.
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Beeldgegevens bekijken via Origin Server
• Het wordt aanbevolen om een browser met volledig
scherm-vermogen te gebruiken bij de weergave via Origin
Server.
• Om in te zoomen op de iPad, moet u de zoomknop
gebruiken en uw vinger omhoog of omlaag bewegen.
• Brainlab Elements in uitvoering op een iPad ondersteunt
geen meervingerige aanraakbewegingen.
Navigeer tijdens de operatieplanning niet voorwaarts en
achterwaarts in de browser.

Het toetsenbord activeren
• Activeer het toetsenbord door het toetsenbordpictogram te
selecteren in het overlay-menu.
Exacte functionaliteit is afhankelijk van de browser.
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Administratorrechten voor Origin Server
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Origin Server-administrators
Er zijn twee gebruikersgroepen voor de administratorfunctie:
• BL_OriginSessionManager: kan sessies zien en andere
beëindigen.
• BL_OriginAdminstrators: kan ook inloggen op de server
voor beheerdoeleinden.

Sessiebeheer gebruiken
• Als u beheerdersrechten heeft, gebruikt u Session
Manager voor het weergeven van een lijst van alle
gebruikers die momenteel bij het systeem zijn aangemeld
of voor het openen van een beheerdersverbinding.
• Selecteer de knop Session Manager op de beginpagina.
Session Manager wordt geopend.

Beheertaken uitvoeren
• Selecteer het beheerder-tandwielpictogram op de
Session Manager-pagina om een beheerdersverbinding
tot stand te brengen. Van daaruit kunnen beheerders
taken uitvoeren als:
- Beheer van gebruikersaccounts
- Taakverdeling (bijv. servers toevoegen of verwijderen,
een onderhoudsstatus instellen)
- Systeemopruiming
• Selecteer de knop Session Manager op de beginpagina.
Session Manager wordt geopend.
Beëindiging van sessies
• Adminstrators kunnen een sessie zo nodig beëindigen
(bijv. als de sessie niet reageert).
• Selecteer de knop Session Manager op de startpagina.
• Selecteer de sessie die u wilt beëindigen in het Session
Manager-dialoogvenster en selecteer Terminate. De
sessie wordt beëindigd.
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