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1 BENDROJI INFORMACIJA
1.1 Kontaktiniai duomenys

Pagalba

Jeigu šiame vadove nerandate jums reikalingos informacijos arba kyla klausimų ar problemų,
kreipkitės į „Brainlab“ pagalbos tarnybą:

Regionas Telefonas ir faksas El. paštas

Jungtinės Amerikos Valstijos,
Kanada, Centrinė ir Pietų Ame-
rika

Tel. +1 800 597 5911
Faks. +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazilija Tel. (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

JK Tel. +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Ispanija Tel. +34 900 649 115

Prancūzija ir prancūziškai kal-
bantys regionai Tel. +33 800 676 030

Afrika, Azija, Australija, Europa
Tel. +49 89 991568 1044
Faks. +49 89 991568 5811

Japonija
Tel. +81 3 3769 6900
Faks. +81 3 3769 6901

Numatoma eksploatacijos trukmė

Bendrovė „Brainlab“ su šiuo gaminiu susijusias pagalbos paslaugas teiks penkerius metus. Šiuo
laikotarpiu teikiamos programinės įrangos naujinimo ir techninės pagalbos suteikimo vietoje
paslaugos.

Atsiliepimai

Nors šis naudotojo vadovas buvo atidžiai peržiūrėtas, jame vis tiek gali būti klaidų. Jei turite
patarimų, kaip galėtume pagerinti šį vadovą, prašome su mumis susisiekti
user.guides@brainlab.com.

Gamintojas

„Brainlab AG“
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Vokietija

BENDROJI INFORMACIJA
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1.2 Teisinė informacija

Autoriaus teisės

Šiame vadove pateikta autorių teisių saugoma informacija. Nė vienos šio vadovo dalies negalima
atkurti arba versti negavus aiškaus rašytinio „Brainlab“ sutikimo.

„Brainlab“ prekių ženklai

• „Brainlab®“ yra „Brainlab AG“ prekės ženklas.
• iPlan® yra „Brainlab AG“ prekės ženklas.
• „Brainlab Elements®“ yra „Brainlab AG“ prekės ženklas.
• iHelp® yra „Brainlab AG“ prekės ženklas.
• „Brainlab NodeTM“ yra „Brainlab AG“ prekės ženklas.
• BuzzTM yra „Brainlab AG“ prekės ženklas.
• CurveTM yra „Brainlab AG“ prekės ženklas.
• Kick® yra „Brainlab AG“ prekės ženklas.

Ne „Brainlab“ prekių ženklai

• „Microsoft®“, „Windows®“, „Active Directory®“ ir „Internet Explorer®“, „ActiveX®“ yra JAV ir
kitose šalyse registruoti „Microsoft Corporation“ prekių ženklai.

• „Mozilla Firefox®“ yra JAV ir kitose šalyse registruotas „Mozilla Foundation“ prekės ženklas.
• „Apple™“, „iPad®“, „Mac®“ ir „macOS™“ yra JAV ir kitose šalyse registruoti „Apple Inc.“ prekių

ženklai.
• „Android™“ yra JAV ir kitose šalyse registruotas „Google Inc.“ prekės ženklas.
• „iOS™“ yra „Cisco“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas JAV ir kitose šalyse ir

naudojamas pagal licenciją.
• „Google ChromeTM“ yra „Google, Inc.“ prekės ženklas.

Patento informacija

Šiam produktui gali būti suteiktas vienas ar keli patentai arba gali būti nagrinėjamų patento
paraiškų. Daugiau informacijos rasite: www.brainlab.com/patent.

DICOM atitiktis

DICOM atitikties pareiškimai pateikti „Brainlab“ svetainėje: www.brainlab.com/dicom.

Integruota trečiosios šalies programinė įranga

Ši programinė įranga iš dalies pagrįsta toliau nurodytu darbu, o trečiųjų šalių programinės įrangos
licencijų informaciją sistemoje galite rasti atitinkamuose programų kataloguose:
• icu4c\49.1.2
• libijg16\3.6.0
• libijg8\3.6.0
• libjpeg-turbo\1.4.0
• libtiff\4.0.4beta
• range\2017-Feb-24
• xerces-c++\3.1.4
• xerces-c++\3.2.2

Teisinė informacija
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1.3 Simboliai

Įspėjimai

Įspėjimas
Įspėjimai žymimi trikampiais įspėjamaisiais simboliais. Jais pateikiama saugos požiūriu itin
svarbi informacija, susijusi su galimais sužalojimais, mirtimi ar kitomis sunkiomis
pasekmėmis dėl netinkamo prietaiso naudojimo.

Perspėjimai

Perspėjimai žymimi apskritimo formos įspėjamaisiais simboliais. Juose yra svarbios
informacijos apie galimus įrenginio veikimo sutrikimus, įrenginio gedimus, prietaiso
pažeidimus ar turto sugadinimą.

Pastabos

PASTABA. Pastabos pateikiamos kursyvu, jomis nurodomi papildomi naudingi patarimai. 

BENDROJI INFORMACIJA
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1.4 Sistemos naudojimas

Aprašas

Origin Data Management yra programinės įrangos komponentų, veikiančių „Windows“
operacinėje sistemoje, rinkinys, skirtas bazinei infrastruktūrai „Brainlab“ programoms suteikti. Jis
leidžia naudotojui pasirinkti ir tvarkyti paciento duomenis ir paleisti konkrečias darbo eigas ir
(arba) programas. Jis leidžia sujungti kelias sistemas ir platformas. Programinė įranga taip pat
leidžia nukreipti vaizdo signalus, prijungtus prie sistemos, prie galimų monitorių rodinių. Serverio
sistemose tai leidžia nuotoliniu būdu pasiekti serveryje įdiegtas programas.
Priklausomai nuo platformos, galimi įvairūs komponentai.
Darbo vietų sistemose (pvz., Buzz, Kick, Curve) įdiegiami šie komponentai:
• Content Manager (programos ir darbo eigos valdiklis)
• Patient Selection
• Data Selection
• Backbone, Backbone Viewer (vaizdo maršruto parinkimo programinė įranga)

Serveryje esančioms sistemoms (pvz., „Brainlab“ Node arba kitoms serverio sistemoms) įdiegiami
šie komponentai:
• Origin Server (nuotolinis seansas, programos ir darbo eigos valdiklis)
• Patient Selection
• Data Selection

Paskirtis: „Origin Server“

Paskirtis – prieigai prie HTML5 arba „WPF Elements“ ar senosios programinės įrangos vienoje
platformoje. Joks gydymo planavimas, gydymas ar diagnozė negali būti atliekami naudojant tik
Origin Server 3. Taigi Origin Server 3 išleidžiamas kaip nemedicininis produktas.

Paskirtis: „Patient Data Manager“ (pacientų duomenų valdiklis)

Patient Data Manager yra skirtas paciento duomenims įkelti iš prijungtų tinklo vietų (pvz., failų
bendrinimo ir PACS) ir laikmenų bei į jas eksportuoti. Be to, programinė įranga yra skirta paleisti
kitas programas (pvz., „Brainlab“ planavimo ir žvalgymo programas) ir nukreipti programas ir
prijungtus vaizdo šaltinius į ekranus, prijungtus prie sistemos, kurioje veikia Patient Data
Manager. Programinė įranga taip pat yra skirta sujungti dvi „Brainlab“ sistemas per tinklą.

Naudojimo vieta

Įranga skirta naudoti patalpose (paprastai, ligoninėse ar kitose medicinos įstaigose).

Naudotojų profiliai

Sistema paprastai naudojama sveikatos priežiūros specialistų. Ji skirta išmokytam medicinos
personalui ligoninėse, t. y. gydytojams, tokiems kaip neurochirurgams, stuburo ir traumų
chirurgams, ortopedijos chirurgams ir kitiems, kuriems reikia pradėti naudoti kitas „Brainlab“
programas (pvz., „Brainlab“ žvalgymo programinę įrangą) ir operacinės personalui (įskaitant, bet
tuo neapsiribojant, anksčiau paminėtus gydytojus), atsakingam už vaizdo įrašų ir (arba) programų
nukreipimą į prieinamus monitorių rodinius.

Numatoma pacientų populiacija

Ši sistema nereikalauja konkrečios pacientų populiacijos.

Sistemos naudojimas

8 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.0 leid., Origin Data Management



Paskirties aplinka

Sistema yra skirta naudoti „Brainlab“ platformose, operacinėse ir už jų ribų arba įprastuose
kompiuteriuose.
Taip pat atitinkamos platformos dokumentacijoje žiūrėkite apie naudojamos platformos
pagrindines darbo funkcijas.

Pagrindinės darbo funkcijos

Pagrindinė su rizika susijusi darbo funkcija: paciento duomenų pasirinkimas.
Dažnai naudojamos pagrindinės darbo funkcijos:
• Prijungtų vaizdo signalų peržiūra ir nukreipimas
• Paciento duomenų pasirinkimas
• Programų paleidimas (pvz., „Brainlab“ planavimo programinė įranga)

Taip pat atitinkamos platformos dokumentacijoje žiūrėkite apie naudojamos platformos
pagrindines darbo funkcijas.

Scenarijų naudojimas

Programinę įrangą galima įdiegti į įvairias sistemas, įskaitant „Brainlab“ Buzz, Curve ir Kick,
planavimo stotis ir Node platformas. Tai leidžia paleisti tokias programas kaip „Brainlab Elements“.
Pagrindinis naudojimo scenarijus, kai naudotojas nori:
• Paleisti navigacijos programą arba naudodamas iš anksto suplanuotus duomenis, duomenis be

suplanuoto turinio, arba neturėdamas vaizdo duomenų
• Paleisti planavimo programas su paciento duomenimis
• Peržiūrėti prijungtus vaizdo signalus prieš navigacijos procedūrą ar jos metu
• Eksportuoti duomenis iš sistemos dokumentacijos ar gydymo tikslais

Patikimumo apžvalga

Įspėjimas
Prieš gydymą patikrinkite visos į sistemą įvestos ir iš sistemos gautos informacijos
patikimumą.

BENDROJI INFORMACIJA
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1.5 Suderinamumas su medicinos prietaisais ir
programine įranga

Suderinamos medicinos platformos

Origin Data Management tinkama naudoti su:
• Buzz 1.x, 2.x versijomis
• Curve 1.x, prie lubų tvirtinama versija
• Kick 1.x, 2.x versijomis
• Node Server 4.x, 5.x versijomis
• Planavimo stotis 6.x, 7.x, 8.x, 9.x versijomis

PASTABA. Išleidus šį naudotojo vadovą gali būti išleista kita suderinama „Brainlab“ programinė
įranga. Kilus klausimų dėl suderinamumo, kreipkitės į „Brainlab“ pagalbos tarnybą. 

Kiti ne „Brainlab“ prietaisai

Įspėjimas
Naudojant „Brainlab“ neleistinus medicinos prietaisų derinius, gali labai sumažėti sauga ir
(arba) įrangos efektyvumas, kilti pavojus pacientui, naudotojui ir (arba) aplinkai.

Suderinama „Brainlab“ medicinos programinė įranga

Sistemoje galima įdiegti ir naudoti tik „Brainlab“ nurodytą „Brainlab“ medicininę programinę įrangą.
Norėdami sužinoti apie suderinamumą su „Brainlab“ medicinos programine įranga, kreipkitės į
„Brainlab“ pagalbos tarnybą.

Suderinama ne „Brainlab“ programinė įranga

Origin Data Management tinkama naudoti su:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10
• Microsoft Windows Server 2008
• Microsoft Windows Server 2012
• Microsoft Windows Server 2016
• Microsoft Windows Server 2019

PASTABA. Jei reikia informacijos apie kitos suderinamos ne „Brainlab“ programinės įrangos
programas, kreipkitės į „Brainlab“ pagalbos tarnybą. 

Ne „Brainlab“ programinė įranga

Tik įgaliotieji „Brainlab“ darbuotojai gali „Brainlab“ sistemoje diegti programinę įrangą.
Nediekite ir nešalinkite jokių programinės įrangos elementų.

Naujinimai

Įspėjimas
Operacinės sistemos (karštųjų pataisų) ar trečiųjų šalių programinės įrangos atnaujinimai
turėtų būti atliekami ne klinikinėmis valandomis ir bandymų aplinkoje, kad būtų galima
patikrinti, ar „Brainlab“ sistema veikia tinkamai. „Brainlab“ stebi išleistas „Windows“

Suderinamumas su medicinos prietaisais ir programine įranga

10 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.0 leid., Origin Data Management



pataisas ir, naudodama kai kuriuos naujinimus, žinos, ar galima tikėtis problemų.
Kreipkitės į „Brainlab“ palaikymo tarnybą, jei kilo kokių nors problemų dėl operacinės
sistemos pataisų.

Virusų nuskaitymas ir kenkėjiškos programos

„Brainlab“ rekomenduoja apsaugoti sistemą moderniausia antivirusine programine įranga.
Atminkite, kad kai kurios apsaugos nuo kenkėjiškų programų (pvz., virusų skaitytuvo) parametrai
gali neigiamai paveikti sistemos našumą. Pavyzdžiui, jei nuskaitymas vykdomas realiu laiku ir
stebima kiekvieno failo prieiga, paciento duomenų įkėlimas ir išsaugojimas gali būti lėtas.
„Brainlab“ rekomenduoja išjungti nuskaitymą realiu laiku ir virusų nuskaitymą atlikti neklinikinėmis
valandomis.

Įspėjimas
Įsitikinkite, kad antivirusinė programinė įranga nekeičia jokių „Brainlab“ katalogų, ypač:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab ir t. t.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData ir t. t.

Įspėjimas
Nesisiųskite ir nediekite naujinių, kai planuojate gydymą.
Kreipkitės į „Brainlab“ palaikymo tarnybą, kad gautumėte daugiau informacijos apie bet kurią šių
problemų.

„Microsoft“ „Windows“ saugos naujinimai ir tvarkyklių naujinimai

„Brainlab“ leidžia įdiegti tik saugos pataisas. Nediekite pakeitimų paketų ir pasirinktinių naujinimų.
Patikrinkite savo nustatymus, kad įsitikintumėte, ar atnaujinimai yra atsisiųsti ir tinkamai įdiegti
tinkamu laiku. Neatnaujinkite „Brainlab“ platformų tvarkyklių.
Žr. „Brainlab“ svetainę, norėdami gauti daugiau informacijos apie „Brainlab“ palaikymo
užblokuotus parametrus ir „Microsoft“ saugos naujinių sąrašą.
Adresas: www.brainlab.com/updates
Slaptažodis: WindowsUpdates!89

BENDROJI INFORMACIJA
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1.6 Mokymai ir dokumentai

„Brainlab“ mokymai

Prieš naudodamiesi sistema, visi naudotojai privalo dalyvauti privalomoje „Brainlab“ įgaliotojo
atstovo rengiamoje mokymo programoje, kad užtikrintų saugų ir tinkamą naudojimą.

Pagalba prižiūrint

Prieš naudodamiesi sistema chirurginėms procedūroms, kai kompiuterinė navigacija laikoma
kritine, iki galo atlikite pakankamą kiekį procedūrų kartu su „Brainlab“ atstovu.

Atsakomybė

Įspėjimas
Sistema skirta tik chirurgo darbui palengvinti, ji neatstoja ir nepakeičia gydytojo patirties ir
(arba) naudojimo atsakomybės. Naudotojui visada turi būti įmanoma veikti be sistemos
pagalbos.
Sistemos komponentus ir pagalbinius instrumentus gali valdyti tik išmokytas medicinos
personalas.

Pailgintas operacinės laikas

„Brainlab“ navigacijos sistemos yra jautri techninė įranga. Priklausomai nuo operacinės
komplektacijos, paciento padėties, skaičiavimo trukmės ir sudėtingumo, operacijos trukmė
naudojant navigaciją gali skirtis. Naudotojas gali nuspręsti, ar tinkamas paciento ir jo gydymo
pratęsimas.

Naudotojo vadovų skaitymas

Šiame vadove aprašoma sudėtinga medicinos programinė įranga, kurią reikia naudoti atsargiai.
Todėl labai svarbu, kad visi sistemos, prietaiso ar programinės įrangos naudotojai:
• prieš naudodami įrangą atidžiai perskaitytų naudotojo vadovą;
• visada galėtų prireikus pasinaudoti šiuo naudotojo vadovu.

Mokymai ir dokumentai
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2 PACIENTŲ IR DUOMENŲ
PASIRINKIMAS

2.1 Pacientų duomenų tvarkymas

Apie pacientų duomenų tvarkymą

Naudodami Patient Selection galite ieškoti pacientų ir juos pasirinkti, redaguoti paciento
informaciją, sujungti pasikartojančių pacientų duomenis ir panaikinti pacientų profilius.

PACIENTŲ IR DUOMENŲ PASIRINKIMAS
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2.1.2 Paciento duomenų pasirinkimas ir tvarkymas

Apie „Patient Selection“

Naudodami Patient Selection galite ieškoti pacientų ir juos pasirinkti, redaguoti paciento
informaciją, sujungti pasikartojančių pacientų duomenis ir panaikinti pacientų profilius.
Patient Selection atveriamas jums prisijungus prie sistemos arba atvėrus norimą darbo eigą.

Paieškos parinktys

Nr. Paaiškinimas

① Paieškos laukas: įveskite paciento vardą ar-
ba kitą identifikavimo informaciją.

②

③

④

⑤

①

⑥

⑦

②
Pasirinkite Local filtrą, kad pacientai būtų ro-
domi vietinėje DICOM tarpinio serverio sau-
gykloje.

③
Pasirinkite PACS filtrą, kad pacientai būtų ro-
domi nuotoliniu būdu naudojant bet kurį su-
konfigūruotą PACS.

④

Pasirinkite XBrain filtrą, kad pacientai būtų
rodomi nuotoliniu būdu naudojant bet kurį
sukonfigūruotą „XBrain“ katalogą.
PASTABA. „XBrain“ (patentuotas „Brainlab“
formatas) duomenys bus konvertuoti į DI-
COM. 

⑤ Pasirinkite CD/USB filtrą, kad būtų rodomi tik
įdėtame CD ar atmintuke esantys duomenys.

⑥

Pasirinkite Browse filtrą, kad pacientai būtų
rodomi pasirinktame kataloge.
PASTABA. Browse filtras nėra prieinamas
visuose įrenginiuose (pvz., Curve, Kick arba
Buzz). Filtras gali būti aktyvuojamas, jei duo-
menys importuojami naudojant Browse. 

⑦

Pasirinkite Marked filtrą, kad būtų rodomi tik
pacientai, kuriuos pažymėjote dabartiniame
seanse.
PASTABA. Tai gali būti pasirinktinai konfigū-
ruojama „Brainlab“. Prireikus daugiau infor-
macijos, kreipkitės į „Brainlab“ pagalbos tar-
nybą. 

Pakaitos simboliai

Pakaitos simbolius galima naudoti paieškos lauke norint gauti pacientų sąrašą. Pavyzdžiui:

Paieš-
kos ei-
lutė

Rezultatas

b Pateikiami visi pacientai, kurių pavardė prasideda raide „b“.

^b Pateikiami visi pacientai, kurių vardas prasideda raide „b“.

Paciento duomenų pasirinkimas ir tvarkymas
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Saugojimo vietos piktogramos

Piktogramos Patient Selection rodo, kur yra išsaugomi pacientų duomenys. Jei duomenys
saugomi daugiau nei vienoje vietoje, rodoma keletas piktogramų. Jei duomenys saugomi tik
vietiniame įrenginyje, piktograma nerodoma.

Piktograma Duomenų saugojimo vieta

Pasirinktinė saugojimo vieta (pvz., Browse...)

„XBrain“ („Brainlab“ patentuotas formatas) saugojimo vieta

PACS

Quentry

Pridedamas USB atmintuko įrenginys

Įterpta CD/DVD laikmena

Viršutinė DICOM saugykla (pvz., centrinis „Brainlab“ serveris)

PASTABA. „Brainlab“ saugyklos vieta, Quentry ir PACS piktogramos pasirodo tik tada, jei
naudojamas paieškos langas. 

„Quentry“ pacientų įtraukimas į paiešką

Veiksmas

Ieškoti paciento naudojant paieškos funkciją.
Bet kokie Quentry.com esantys pacientų duomenys, atitinkantys paieškos kriterijus, bus įtraukti
į paieškos rezultatus.
PASTABA. Quentry Gateway integracija priklauso nuo jūsų licencijos ir sistemos konfigūracijos.
Daugiau informacijos žr. „Quentry Gateway“ programinės įrangos naudotojo vadove. 

PACIENTŲ IR DUOMENŲ PASIRINKIMAS
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Išplėstinė paieška

1 pav.  

Veiksmas

Naudokite Advanced Search, kad įtrauktumėte daugiau paieškos kriterijų ir susiaurintumėte pa-
ciento paiešką.

Paciento pasirinkimas naudojant parinktį „Browse...“

Veiksmas

Pasirinkite Browse..., norėdami importuoti DICOM duomenis iš kitos failo
vietos. 
Atsidarys „Windows Explorer“ („Windows“ naršyklė) ir paragins pasirinkti
aplanką.

Paciento duomenų pasirinkimas ir tvarkymas
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Kaip pasirinkti pacientą

①

2 pav.  

Veiksmas

1. Pasirinkite norimą pacientą iš sąrašo.
Pacientas pažymimas.

2. Pasirinkite OK ①.
PASTABA. Galite būti paraginti pasirinkti paciento duomenis. 

PACIENTŲ IR DUOMENŲ PASIRINKIMAS
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Kaip pasiekti visus paciento duomenis

①

3 pav.  

Jei Worklist yra sukonfigūruotas kaip numatytasis filtras ir yra pasirinktas, rodomi tik Worklist
esantys pacientai.
PASTABA. Filtrus sukonfigūravo „Brainlab“ palaikymo tarnyba ir jie gali skirtis priklausomai nuo
jūsų įdiegimo. 

Norėdami pasiekti visus paciento duomenis tik skubios pagalbos tikslais, atlikite šiuos veiksmus:

Veiksmas

1. Aktyvinkite All Patients ①.

2. Jei būsite paraginti, įveskite savo prisijungimo duomenis.
PASTABA. Nuo to laiko sistema registruoja visus veiksmus. 

3. Pasirinkite norimą pacientą iš sąrašo.

Ligos klasifikacija

Atsižvelgiant į darbo eigą, galite būti paraginti pasirinkti ligos klasifikaciją. Jei paciento duomenyse
jau yra ligos klasifikacija, iš anksto parenkama naujausia klasifikacija.
Kai kuriose „Brainlab“ programose šiame veiksme įvesta informacija naudojama automatiškai
pasirinkti atitinkamus duomenų rinkinius, instrumentus ir (arba) peržiūros maketus.
PASTABA. Norėdami praleisti šį veiksmą, prieš pasirinkdami paspauskite Skip. 

Paciento duomenų pasirinkimas ir tvarkymas
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Kaip pasirinkti ligos klasifikaciją

① ② ③ ④ ⑤

⑥
4 pav.  

Veiksmas

1. Pasirinkite kūno sritį ①.

2. Pasirinkite organų sistemą ②.

3. Pasirinkite konkrečios ligos tipą ③.

4. Pasirinktinai: pasirinkite konkrečios ligos kategoriją ④.

5. Pasirinktinai: pasirinkite konkrečią ligą ⑤.

6. Pasirinkite Done ⑥.

PASTABA. Turite pasirinkti ligų klasifikaciją iš kairės į dešinę. 
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Naujo paciento sukūrimas

①
5 pav.  

Veiksmas

1.

Dalyje Manage pasirinkite New.

2. Įveskite paciento vardą ir pavardę, gimimo datą, lytį ir ID.
Pasirinkite Done ①.
Naujas pacientas įrašomas ir pasirenkamas.

Paciento duomenų pasirinkimas ir tvarkymas
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Kaip sujungti pasikartojančių pacientų duomenis

①

②

6 pav.  

Veiksmas

1.

Dalyje Manage, pagrindinio ekrano viršuje įrankių juostoje pasirinkite Mer-
ge ①.

2. Iš Patient List pasirinkite pacientą (-us), kurį (-iuos) norite sujungti, ir pasirinkite Merge
②.

3.

Dialogo lange pasirinkite tikslinį pacientą.
PASTABA. Sujungus visi duomenys įrašomi naudojant pasirinkto paciento vardą ir ID. Jei
pacientas buvo pasirinktas anksčiau, šis pacientas automatiškai yra tikslinis pacientas. 

4. Norėdami patvirtinti pasirinkite OK.

5.

Norėdami atšaukti duomenų sujungimą, galite bet kada paspausti Restore
piktogramą.

PACIENTŲ IR DUOMENŲ PASIRINKIMAS
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Paciento pažymėjimas

①

7 pav.  

Galima pažymėti pacientą taip, kad paciento duomenys būtų iš anksto įkelti į sistemą.

Veiksmas

Pasirinkite žvaigždės formos kontūrą šalia paciento vardo.
Pacientas pažymimas žvaigždute ①.
PASTABA. Pacientas lieka pažymėtas tol, kol seansas nėra užbaigiamas. 

Kaip grupuoti stulpeliais

①

8 pav.  

Veiksmas

1. Rūšiuokite Patient List pasirinkdami rodyklę, esančią šalia antraštės (pvz., DATE OF
BIRTH ①).

2. Pasirinkite DATE OF BIRTH, kad surūšiuotumėte chronologine tvarka.

PASTABA. Patient List gali būti rūšiuojamas pagal antraštes NAME, DATE OF BIRTH, GENDER,
ID. 

Paciento duomenų pasirinkimas ir tvarkymas
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Kaip redaguoti paciento informaciją

①
9 pav.  

Veiksmas

1. Pasirinkite pacientą.

2.

Dalyje Manage pasirinkite Edit.

3. Pasirinkite lauką, kurio duomenis norite redaguoti.

4. Suredagavę paciento informaciją, paspauskite Done ①, kad įrašytumėte.
PASTABA. Nors pakeitimai matomi Patient Selection, patys duomenys keičiami tik eks-
portuojant. Jei duomenų neeksportuojate, pakeitimai nebus pritaikyti. 

5.

Norėdami anuliuoti paciento informacijos pakeitimus, pasirinkite Restore.

Grįžimas į pacientų sąrašą

Veiksmas

Kai kuriate arba redaguojate paciento duomenis, paspauskite Patient List,
kad grįžtumėte į pacientų pasirinkimo langą.
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Kaip panaikinti paciento duomenis

③

①

②

10 pav.  

Veiksmas

1.

Įrankių juostoje atverkite Manage išskleidžiamąjį meniu.
Pasirinkite Delete ③.

2. Patient List ① pasirinkite pacientą (-us), kurį (-iuos) norite naikinti.

3.

Pagrindinio ekrano viršuje ② paspauskite Delete.

4.

Pasirinkite Delete dialogo lange, kad patvirtintumėte panaikinimą.

Paciento duomenų pasirinkimas ir tvarkymas
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Veiksmas

5.

Atveriamas dialogo langas, patvirtinantis sėkmingą ištrynimą.
PASTABA. Paciento duomenys panaikinami tik vietinėje sistemoje. Įdėtoje laikmenoje ar
ligoninės tinkle esantys duomenys nepanaikinami. 
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2.2 Duomenų pasirinkimas

Bendroji informacija

Data Selection pateikia duomenis chronologine tvarka ir juos galima pasirinkti pasirenkant
pacientą arba atvėrus „Brainlab“ programą (žr. atitinkamą programinės įrangos naudotojo
vadovą).

② ③ ④
①

⑤

11 pav.  

Data Selection rodo paciento duomenis naudojant laiko juostos rodinį.

Nr. Paaiškinimas

① Laiko juostos rodinyje paciento duomenys pateikiami chronologine tvarka. Naujausi duo-
menys apie pacientą rodomi dešinėje.

② Pasirinkite rodyklę, kad į laiko juostą įkeltumėte papildomų duomenų iš ankstesnės datos.
Kol bus papildomų duomenų, bus rodoma rodyklė.

③
Duomenų rinkiniai yra suskirstyti į duomenų grupes pagal atitinkamą paciento anatominę
būklę.
SUGGESTED DATA rodo duomenis, kuriuos programinė įranga laiko tinkamiausiais.

④ See All Data rodomas išsamesnis visų turimų duomenų, esančių toje duomenų grupėje,
vaizdas.

⑤ Įrankių juosta.

Duomenų pasirinkimas
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Įrankių juostos funkcijos

④

⑤

①

②

③

⑥

12 pav.  

Nr. Komponentai

① Pasirinkus paciento vardą, atveriamas Patient Selection.

②
Pasirinkus Disease atveriama ligos klasifikavimo programa.
PASTABA. Šios funkcijos prieinamumas priklauso nuo sistemos konfigūracijos. Jei rei-
kia daugiau informacijos, kreipkitės į „Brainlab“ pagalbos tarnybą. 

③ Filter: naudodami rodyklę filtruokite duomenis su Plans only vietoj visų duomenų.

④

New Event: sukurkite naują įvykį, kad dokumentuotumėte paciento gydymo istorijos ar
paciento anatomijos pokyčius.
Įvykiai gali būti naudojami duomenų grupėms suskaidyti tam tikru laiko momentu (pvz.,
kai įvyko operacija).

⑤ Combine Plans: naudokite šią funkciją planams derinti.

⑥

• Pasirinkite Add Data, norėdami sujungti paciento duomenis. Šią funkciją taip pat ga-
lima pasirinkti norint prijungti papildomą pacientą.

• Pasirinkite Refresh, norėdami rankiniu būdu aktyvinti DICOM tarpinį serverį užklau-
sos duomenims.

PASTABA. Šių funkcijų prieinamumas priklauso nuo sistemos konfigūracijos. Jei reikia
daugiau informacijos, kreipkitės į „Brainlab“ pagalbos tarnybą. 
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Duomenų funkcijos

③

①

②

13 pav.  

Nr. Komponentai

①

Pasirinkite mėgstamiausius duomenis pažymėdami žvaigždute. Pasirinkus žvaigždu-
tės piktogramą, duomenys automatiškai pasirodys numatytajame Data rodinyje.
PASTABA. Duomenys, kuriuose įjungta žvaigždutė, visada bus filtruojami pagal siūlo-
mus duomenis ir pirmiausia bus rodomi plano ar duomenų skiltyje. 

② Pasirinkite norėdami pamatyti išsamesnę duomenų informaciją (laisvą turinį ir planus).

③ Pasirinkite norėdami paslėpti duomenis.

Duomenų pasirinkimas
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Matyti visus duomenis (detalus rodinys)

③

①

②
14 pav.  

Pasirinkus See All Data rodomas išsamesnis visų turimų duomenų, esančių toje duomenų
grupėje, vaizdas, taip pat ir:
Įvairūs skyriai, kuriuos galima sutraukti ar išplėsti pasirinkus rodyklę:
• Plans (pacientų duomenys ir automatiškai išsaugotas planas, RT planai)
• Tissue Models (taikomas tik RT)
• Images (pjūvių rinkiniai, nuotolinės serijos, vaizdų kolekcijos, tyrimų duomenys)
• Objects
• Trajectories
• Points
• Angio Bundles
• DTI Studies
• Screenshots
• Videos
• Documents

Taip pat galite pasirinkti Select All ①.
Taip pat į paieškos lauką galite įvesti tam tikrus paieškos terminus, kad rastumėte reikiamus
duomenis ②.
Kiekvienas duomenų tipas turi savo paieškos lauką ir rodomas, kai yra dešimt ar daugiau
elementų.
Taip pat galite naršyti turimus duomenų elementus arba paieškos rezultatus, naudodami rodykles
③, jei skyriuje yra 10 ar daugiau duomenų elementų.

PACIENTŲ IR DUOMENŲ PASIRINKIMAS

Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.0 leid., Origin Data Management 29



Kaip pasirinkti duomenis

①

② ③

④

15 pav.  

Veiksmas

1. Pasirinkite norimus naudoti duomenis (planavimo duomenis arba planą).
Pasirinkti duomenys bus paryškinti (spalvoti) ①. Jei norite panaikinti žymėjimą, paspaus-
kite dar kartą, kad paryškinimo nebebūtų.
PASTABA. Jei pasirinksite planą, visas duomenų turinys, kuris yra plano dalis, bus pasi-
rinktas ir paryškintas. Jei atšauksite plano pasirinkimą, visas turinio pasirinkimas bus pa-
naikintas. 

2. SELECTED DATA pateikia visų pasirinktų duomenų apžvalgą ②. Vis tiek galite panaikinti
čia esančių duomenų pasirinkimą, bet pasirinkdami X ③.
PASTABA. Jei pašalinsite arba pridėsite turinį prie plano, SUGGESTED DATA parodys,
kad jis buvo modifikuotas. 

3. Pasirinkite Next ④, norėdami tęsti.

Duomenų pasirinkimas
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Kaip peržiūrėti papildomą informaciją

①②
16 pav.  

Veiksmas

Pasirinkite informacijos mygtuką ①.
Atveriamas dialogo langas ②, rodantis papildomą informaciją ir susijusius
duomenis.

PASTABA. Informacija gali skirtis tarp planų ir atskirų duomenų elementų informacijos mygtuko
(pvz., sujungimai, kurie rodomi kaip mėlyni skliaustai aplink vaizdo duomenis, rodomi tik
planuose). Paprastai informacijos mygtuke yra papildomos informacijos apie duomenis (planus ir
atskirus elementus), kurie duomenų peržiūroje nematomi. 

Naujo įvykio sukūrimas

Kurdamas įvykius naudotojas gali rūšiuoti duomenis pagal laiko juostą.

Veiksmas

1.

Pasirinkite Manage įrankių juostoje, tada New Event.
Atveriamas dialogo langas.
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Veiksmas

2.

Išskleidžiamajame meniu pasirinkite įvykio tipą.

3. Galite atnaujinti užpildyto vardo lauką ir pasirinktinai pridėti aprašą.

4. Baigus, pasirinkite OK.
Laiko juostoje sukuriamas įvykis ir, jei taikoma, elementai yra atitinkamai pergrupuojami į
naujas grupes.

Kaip derinti planus

Veiksmas

Aktyvinkite Combine Plans įrankių juostoje.
Jei nėra nesuderinamų duomenų (pvz., nesuderinamų leidimų, sujungimų ir pan.) ir planai sėk-
mingai derinami, vėliausiai pasirinktas planas rodomas kaip pasirinktas, bet pakeistas.

PASTABA. Ši funkcija taip pat neįmanoma naudojant konkrečios programos planus, ir pasirodys
dialogo langas. Norėdami pridėti papildomų duomenų prie konkrečios programos plano, pirmiau-
sia pasirinkite konkrečios programos planą, tada pasirinkite Additional Data. 

Duomenų pasirinkimas
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Kaip atkurti paslėptus elementus

①

②

17 pav.  

Jei netyčia paslėpsite duomenis, juos atkurti įmanoma, nes duomenys niekada nebus visam laikui
ištrinami, o tik paslepiami. Norėdami atkurti duomenis:

Veiksmas

Pasirinkite Unhide, kad nebeslėptumėte konkretaus elemento ②, arba Unhide All ①, jei norite
atkurti visus paslėptus elementus.
Elementas grąžinamas į pradinę duomenų sankaupą.

Planai

①

②

18 pav.  

Priklausomai nuo plano tipo, bus pateiktas trumpas turinio ir galimų papildomų funkcijų
aprašymas. Peržiūrėkite toliau įvardytus:
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Nr. Aprašas

①

RT planas /
konkretus
programos
planas

Monitorių rodiniai:
• Konkreti plano piktograma (pvz., SRS)
• Trumpas plano aprašymas
• Sukūrimo data ir laikas
• Patvirtinimo būsena ir patvirtintojo vardas (pvz., Approved / Unap-

proved)

② Bendrasis
planas

Monitorių rodiniai:
• Trumpas plano aprašymas
• Sukūrimo data ir laikas
• Vaizdų skaičius
• Kiti duomenys (pvz., objektų skaičius)
• Autosaved planai sukuriami automatiškai, jei turinys nebuvo išsaugo-

tas rankiniu būdu ir jame yra darbo eigos pavadinimas, tačiau jis pri-
klauso nuo pasirinktos darbo eigos

PASTABA. Įprasti planai sukuriami eksportuojant duomenis arba naudo-
jant Save As funkciją su Content Manager. 

Planų naujinimai

①

19 pav.  

Pasirinkus modifikuotą, bet neišsaugotą planą, atnaujinimo mygtukas bus įjungtas ①. Pradinis
planas visada bus rodomas su pradiniais duomenimis, nes planas niekada nebus automatiškai
perrašomas. Jį vis tiek galima atnaujinti, pasirinkus atnaujinimo mygtuką.

20 pav.  

Pasirinkus atnaujinimo mygtuką, dialogo lange bus raginama patvirtinti atnaujinimą.
PASTABA. Jei norite išsaugoti planą su naujuoju objektu, turite jį išsaugoti su nauju planu. Jei
atnaujinsite objektą ir tiesiogiai naršysite, bus paimtas naujas objektas. 

Informacijos skyriuje taip pat bus informacijos, jei yra naujesnė versija (informacija rodoma, kai
rodomas atnaujinimo mygtukas).
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Konvertuotų failų naudojimas

①

21 pav.  

Planai, pažymėti „*“ ①, buvo automatiškai konvertuoti iš „Brainlab Advanced File“ formato į
DICOM.
Prieš naudojant būtina atidžiai peržiūrėti planavimo turinį.

Individualių duomenų derinimas su planu

22 pav.  

Jei pasirinksite nesusijusius ar individualius duomenis (pvz., vaizdą ar objektą) ir pasirinksite
planą, kuriame nėra šių duomenų, pasirodys dialogo langas.
PASTABA. Šis dialogo langas rodomas tik tuo atveju, jei duomenys yra pasirinkti prieš planą. 

Veiksmas

Pasirinkite vieną iš šių variantų:
Cancel: jei norite išlaikyti pirmąjį pasirinkimą.
Combine: jei norite sujungti duomenis (pvz., objektą) ir planą (jei nėra konfliktų).
Continue: pakeičia pirmuosius pasirinktus duomenis planu, kuris buvo pasirinktas paskutinį kar-
tą.
PASTABA. Tam tikrais atvejais (pvz., nesuderinami sujungimai, duomenų leidimai) Combine
funkcija negalima dėl nesuderinamų duomenų ir bus rodomas dialogo langas, kuriame teigiama,
kad planai negali būti sujungti dėl nesuderinamo turinio. Pasirinkite OK, jei norite palikti pradi-
nius duomenis. 

PASTABA. Šios funkcijos prieinamumas priklauso nuo sistemos konfigūracijos. Jei reikia dau-
giau informacijos, kreipkitės į „Brainlab“ pagalbos tarnybą. 

PACIENTŲ IR DUOMENŲ PASIRINKIMAS
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Duomenų pasirinkimas
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3 CONTENT MANAGER
3.1 Kaip pradėti dirbti su „Content Manager“

Apie „Content Manager“

Content Manager yra programa, valdanti monitorių rodinius ir kitas programas. Apskritai,
Content Manager veikia kaip pagrindinis naudotojo ekranas, atveriamas paleidžiant ir
monitoriaus rodinyje paspaudžiant pradžios mygtuką. Tai centrinis sistemos taškas. Content
Manager suteikia pacientų pasirinkimo, programų, eksporto ir vaizdo šaltinių paleidimo mygtukus.
Čia taip pat yra išėjimo parinktys, tokios kaip sistemos išjungimas, bei pateikiama monitorių
rodinių apžvalga. Su Content Manager įdiegtos programos vizualizuojamos ir gali būti
paleidžiamos bei perjungiamos tarp monitorių rodinių. Content Manager taip pat rodo galimus
monitorių rodinius ir aktyvina jų funkcijas. Gali būti fiksuojamos monitorių rodinių ekrano
nuotraukos.

CONTENT MANAGER
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3.1.1 Įvadas

Apie „Content Manager“

Numatyta Content Manager paskirtis:
• Galimų programų vizualizacija
• Programų paleidimas
• Perjungimas iš vienos programos į kitą
• Komunikacija su programomis
• Vaizdo turinio konfigūracija kelių monitorių rodinių scenarijuose

Programų ir šaltinių atidarymas

②

①
23 pav.  

Veiksmas

1. Naudodami Content Manager pasirinkite norimą monitorių rodinį ①, tada pasirinkite pro-
gramos arba šaltinio piktogramą ②.

2. Tempkite programos arba šaltinio piktogramą ② į norimą monitorių rodinį.

PASTABA. Norėdami peržiūrėti šaltinius, įsitikinkite, kad jie prijungti prie sistemos, o kabeliai
sukonfigūruoti tinkamai. Jei reikia daugiau informacijos, žr. Sistemos naudotojo vadovą arba
kreipkitės į „Brainlab“ pagalbos tarnybą. 

Įvadas
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Kelių programos versijų pasirinkimas

Jei įdiegtos kelios programos versijos, bus nurodyta pasirinkti vieną. 

24 pav.  

Veiksmas

1. Pasirinkite START.
Numatytoji versija nepasirinkta.

2. Jei galima, pasirinkite Start by default norėdami pažymėti versiją kaip numatytąją, tada
pasirinkite START.
PASTABA. Pasirinkę numatytąją versiją, galite ją keisti spustelėdami dešinįjį pelės klavišą
ant programos, kad vėl atvertumėte Multiple Versions Available dialogo langą. 

Programinės įrangos programų filtravimas ir iš anksto sukonfigūruotos darbo eigos pradėjimas

Atsižvelgiant į jūsų sistemos konfigūraciją pasirinkimo ekranas gali skirtis:
• Pasirinkimo ekrane gali būti rodomi sistemoje galimų procedūrų tipai. Norėdami peržiūrėti

susijusias filtruotas programinės įrangos programas, pasirinkite atitinkamos procedūros
mygtuką.

• Jei sistemoje įdiegtos iš anksto nustatytos darbo eigos, pasirinkite atitinkamą mygtuką
norėdami atidaryti užduotį arba nustatyti užduotis, kurias reikia atlikti numatyta tvarka.

Jei jūsų sistemoje galima tik viena parinktis, ji paleidžiama automatiškai.
PASTABA. Norėdami pasiekti pagrindinį Content Manager ekraną, paspauskite pradžios
mygtuką. 

CONTENT MANAGER
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Filtravimas ir iš anksto sukonfigūruotos darbo eigos pradėjimas

25 pav.  

Veiksmas

Atitinkamai darbo eigai pasirinkite piktogramą.
• Content Manager atveriamas filtruotas įdiegtų programinės įrangos programų pasirinkimo

sąrašas
• Darbo eigos valdymas: Pirmasis iš anksto sukonfigūruotos darbo eigos veiksmas atveriamas

atitinkamoje programinėje įrangoje

Įvadas
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3.1.2 Darbo eigos apžvalga

Pagrindinės užduotys

26 pav.  

Jei jūsų sistemoje nėra sukonfigūruota jokių darbo eigų, paleidus sistemą atveriamas pagrindinis
Content Manager ekranas.
Content Manager yra sąsaja, skirta prieigai prie Patient Selection ir kitų įdiegtų programų ar
prijungtų vaizdo šaltinių.
Toliau pateikti darbo eigų, skirtų pirminėms užduotims atlikti, pavyzdžiai. Atsižvelgiant į licenciją ir
sistemos konfigūraciją, gali būti papildomų darbo eigų.
Atsižvelgiant į jūsų licenciją ir naudotojo nuostatas, kai kuriuos darbo eigos veiksmus galima
keisti, o kai kurie gali būti netaikomi.

„Brainlab“ programinės įrangos programų paleidimas naudojant „Content Manager“

Toliau pateiktas procesas taikomas visoms „Brainlab“ programoms.

Veiksmas

1. Pasirinkite pacientą.

2. Pasirinkite rodinį.

3. Pasirinkite programinės įrangos programą.

Išplėstinio planavimo duomenų įkėlimas naudojant „Brainlab“ programas

Vykdykite toliau pateiktus veiksmus norėdami įkelti visą „Brainlab“ planavimo programinę įrangą.

Veiksmas

1. Pasirinkite pacientą.

2. Pasirinkite duomenis.

3. Paleiskite planavimo programinę įrangą (pvz., iPlan, SmartBrush, Image Fusion).

CONTENT MANAGER
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PASTABA. Turinys, sukurtas naudojant „Brainlab Elements“, automatiškai paverčiamas „Brainlab
Advanced File“ formatu paleidžiant iPlan, kad būtų galima toliau planuoti naudojant iPlan
programinę įrangą. Planai, sukurti iPlan, yra automatiškai konvertuojami atgal į DICOM.
Konvertuoti planai turi būti kruopščiai patikrinti prieš tolesnį naudojimą. 

Įspėjimas
Objektai, pasirinkti naudoti su „iPlan RT“, iš naujo pakeičiami į pradinės skyros ir padėties
vaizdų rinkinį, naudojamą struktūroms apibrėžti.
Naudodami „iPlan RT“, struktūras peržiūrėkite labai atidžiai, nes gali pasikeisti jų tūris ir
(arba) forma.

Paciento ir duomenų, skirtų žvalgymo sistemai, įkėlimas

Paleiskite žvalgymo programinę įrangą atlikdami toliau pateiktus veiksmus:

Veiksmas

1. Pasirinkite pacientą.

2. Jei reikia, pasirinkite duomenis.

3. Paleiskite žvalgymo programinę įrangą (pvz., Cranial/ENT).

Duomenų, skirtų žvalgymo sistemai, planavimas ir perkėlimas

Sekite toliau pateiktus žingsnius, kad suplanuotumėte ir perkeltumėte duomenis žvalgymui.

Veiksmas

1. Pasirinkite pacientą.

2. Atverkite Data Selection.

3. Pasirinkite vaizdų rinkinius ir iš anksto suplanuotą turinį.

4. Pasirinkite Done Data Selection parinktyje.

5. Paleiskite žvalgymo programinę įrangą.

Intraoperacinių žvalgymo duomenų perkėlimas (1 variantas)

Sekite toliau pateiktus žingsnius, kad perkeltumėte intraoperacinius duomenis žvalgymui.

Veiksmas

1. Atidarykite žvalgymo programinės įrangos duomenų įkėlimo funkciją.
PASTABA. Atsižvelgiant į žvalgymo programą, šis veiksmas skiriasi. 

2. Pasirinkite atitinkamus paciento duomenis.

3. Pasirinkite Done.

Intraoperacinių žvalgymo duomenų perkėlimas (2 variantas)

Arba sekite toliau pateiktus veiksmus, kad perkeltumėte intraoperacinius duomenis žvalgymui.

Veiksmas

1. Norėdami pasiekti pagrindinį ekraną, pasirinkite Home mygtuką.

2. Pasirinkite Data ir rinkitės bei redaguokite turinį pagal poreikius.

3. Pasirinkite Done.

Darbo eigos apžvalga
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Žvalgymo sistemos su prijungta sistema „Buzz“ naudojimas

Veiksmas

1. Prijunkite vaizdo šaltinius ir įjunkite sistemas.

2. Pasirinkite pacientą ir atitinkamus duomenis.

3. Pasirinkite žvalgymo programinę įrangą.
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3.1.3 Pagrindinis „Content Manager“ ekranas

Pagrindinio „Content Manager“ ekrano pasiekimas

Content Manager pagrindinio ekrano prieiga skiriasi, atsižvelgiant į naudojamą „Brainlab“ sistemą
ir programinės įrangos programą.

Mygtukas Aprašas

Jei jūsų „Brainlab“ sistemos techninės įrangos monitoriaus priekyje yra pradžios
mygtukas, paspauskite jį bet kuriuo metu.

„Brainlab“ sistemoje, kurios techninėje įrangoje nėra pradžios mygtuko, pa-
spauskite judinamą Home mygtuką bet kuriuo metu.

Programinės įrangos programoje pasirinkite mygtuką Home.

Išdėstymas

①

②

③

27 pav.  

Pagrindinis „Content Manager“ ekranas
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Pagrindinis Content Manager ekranas suskirstytas į tris dalis:

Nr. Sritis Funkcijos

① Įrankių juosta

Pacientų paieška, rinktis duomenis, eksportuoti duomenis, koreguoti
nustatymus, rinktis ligos klasifikaciją, kurti maketus, atverti programinės
įrangos informaciją ir išjungti.
PASTABA. Įrankių juostos parinkčių prieinamumas gali skirtis, priklauso-
mai nuo jūsų pasirinktos darbo eigos. 

② Programos ir
šaltiniai

Paleidžiama „Brainlab“ programinė įranga, pradžios programos, rodomi
vaizdo šaltiniai.
PASTABA. Jei ekrane yra per daug piktogramų, rodomos rodyklės, lei-
džiančios slinkti į kairę arba į dešinę. 

③ Rodinių valdy-
mas

Valdomas transliacijos ir įrašymo procesas, sukeičiami arba klonuojami
rodiniai, tvarkomas rodomas turinys, maketų pasirinkimas ir išankstiniai
nustatymai.
PASTABA. Jei ekrane yra per daug piktogramų, rodomos rodyklės, lei-
džiančios slinkti į kairę arba į dešinę. 

Įrankių juostos mygtukai

Mygtukas Pavadinimas Funkcija

Patient Atidaromas paciento pasirinkimo langas.

Disease Atveriamas ligos klasifikacijos veiksmas.

Data Atveriamas duomenų pasirinkimas.

Connect

Atveriamos prisijungimo prie papildomų ekranų ir sistemų galimy-
bės.
PASTABA. Connect prieinamas žvalgymo sistemose ir operaci-
nės kompiuteriuose su įdiegta pacientų duomenų valdymo siste-
ma. 

Save As
Atveriamas Save as Plan dialogo langas.
PASTABA. Mygtuko prieinamumas priklauso nuo sistemos konfi-
gūracijos. 

Export Atveriamas dialogo langas Export.
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Mygtukas Pavadinimas Funkcija

Settings Atveriamas programinės įrangos nustatymų meniu.

Help
Atveriama „Brainlab“ kontaktinė informacija ir leidžiama aktyvinti
iHelp. Help meniu taip pat pateikiama informacija apie įdiegtas
programas ir prijungtas sistemas bei sistemų atjungimo parinktis.

Minimize

Suskleidžia Content Manager, kai naudojama planavimo stotis
arba kompiuteris.
PASTABA. Mygtuko prieinamumas priklauso nuo sistemos konfi-
gūracijos. 

Finish Atveriamas išskleidžiamasis meniu, kad galėtumėte pasirinkti išei-
ti arba perjungti darbo eigą.

Switch work-
flow Grįžtama į Content Manager darbo eigos pasirinkimo puslapį.

New treat-
ment

Atsijungiama nuo dabartinio naudotojo duomenų ir atveriamas
naujas gydymo planas.

Restart Iš naujo paleidžiama sistema.

Shut down Išjungiama sistema.

Exit Uždaromas Content Manager.

Standby Sistema išjungiama, bet išsaugoma esama būsena, kurią reikia
atkurti kitos sesijos metu, kai naudojama žvalgymo sistema.

PASTABA. Kai kuriose darbo eigose mygtukai Save As ir Export gali būti išjungti arba paslėpti.
Tokiu atveju šias funkcijas atlikite atitinkamoje jūsų naudojamos programinės įrangos programoje. 

Pagrindinis „Content Manager“ ekranas
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Rankinis plano įrašymas

①

28 pav.  

Veiksmas

1. Atlikę paciento duomenų pakeitimus, paspauskite Save As pagrindiniame Content Ma-
nager lange. 
Atveriamas Save as Plan dialogo langas.

2. Norėdami taisyti plano pavadinimą, paspauskite Plan name.

3. Pasirinkite Save as ①.
Paciento planas įrašomas.

PASTABA. Rankiniu būdu galite išsaugoti tiek planų, kiek reikia. Be to, pakeitimai reguliariai
išsaugomi automatiškai ir saugomi pacientui (pvz., keičiant pacientą kitu ar stabdant programinę
įrangą). 

„iHelp“ įjungimas

iHelp suteikiama nuotolinė prieiga prie „Brainlab“ palaikymo tarnybos. Prieš pradėdami naudoti
iHelp, susisiekite su „Brainlab“ palaikymo tarnyba, nes ši funkcija turi būti suaktyvinta.
PASTABA. Naudojant iHelp būtinas interneto ryšys. 

Veiksmas

1. Įrankių juostoje pasirinkite Help.

2. Pasirinkite iHelp atvertame meniu.

3. Norėdami išjungti iHelp, pasirinkite mygtuką dar kartą.

Pagalbos funkcijos naudojimas

Veiksmas

Norėdami atverti Help meniu, įrankių juostoje pasirinkite Help.

CONTENT MANAGER
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„Help“ meniu

③

①

②

29 pav.  

Nr. Turinys

①

• Informacija apie Content Manager, Patient Selection ir Data Selection versiją ir
būseną

• Dabartinės darbo eigos įdiegtų programinės įrangos versijų ir būsenos informacija
• Informacija apie įdiegtų paslaugų ir atlikėjų versiją ir būseną
• Informacija apie licencijavimą
• CE ir GTIN informacija ir pagrindinės programos / paslaugos

PASTABA. Norėdami gauti CE ir GTIN informaciją apie darbo eigos programas, būsi-
te paraginti paleisti programą ir patikrinti informacijos dialogo lange (pasirinkdami
„Brainlab“ logotipą apatiniame dešiniajame programos kampe). 

• Internetinio naudotojo vadovo nuorodos

②
• „Brainlab“ palaikymo tarnybos kontaktinė informacija
• Jungtys su kitomis „Brainlab“ sistemomis, įskaitant atjungimo funkciją

③
• Gamintojo informacija
• iHelp jungtis
• IP adresas

Pagrindinis „Content Manager“ ekranas
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3.1.4 Nustatymų meniu

„Settings“ meniu

①

② ④

⑤

③

30 pav.  

Nr. Komponentas Paaiškinimas

①

Always Feet to Head –
Supine (LPH) for DI-
COM Viewer žymimasis
langelis

Pasirinkite norėdami nepaisyti numatytosios krypties Viewer
programinėje įrangoje.

② View Orientation
Pasirinkite rodinio kryptį.
PASTABA. Numatytasis rodinys ir pasiekiamumas priklauso
nuo pasirinktos darbo eigos. 

③ Presets
Išsaugokite esamą programų ir šaltinių nukreipimą į iš anksto
nustatytus monitorių rodinius. Pasirinkite esamas išankstines
parinktis.

④ Language
Pakeičia visų programų kalbą atitinkamu vertimu.
Perkraukite sistemą, kad atliktumėte pakeitimą.

⑤ Connections Rodo galimas jungtis su kitomis „Brainlab“ sistemomis.

Išankstinių nustatymų kūrimas

Monitorių rodinio išdėstymą ir maršruto konfigūraciją galima išsaugoti naudojant parinktį Presets.
Jie sukuriami per Settings dialogo langą su Content Manager. Išsaugokite dabartinę maršruto
konfigūraciją kaip naują iš anksto nustatytą parametrą.

Veiksmas

1.

Pasirinkite Settings.
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Veiksmas

2.

Paspauskite Create New.

3. Pridėkite pavadinimą, kaip raginama.

4. Pasirinkite OK.

Laikinos sąrankos išsaugojimas

Išsaugant laikiną sąranką, dabartinis maršrutas bus išsaugotas pavadinimu Display Setup at
(timestamp). Galite pakartotinai pasirinkti šią sąranką seanso metu.
PASTABA. Laikina sąranka liks tol, kol tęsis seansas. Jei Save temporary setup pasirenkama
pakartotinai, anksčiau išsaugota sąranka bus perrašyta. 

Išankstinių nustatymų pasirinkimas

①

31 pav.  

Veiksmas

1. Suaktyvinkite išskleidžiamąjį meniu Content Manager, pasirinkdami ekrano sritį ①.

2. Pasirinkite išankstinius nustatymus.
PASTABA. Išskleidžiamasis meniu pasiekiamas tik tuo atveju, jei jau esate išsaugoję
išankstinius nustatymus. 

Šaltinių piktogramos

Galimų šaltinių piktogramos rodomos, kai prietaisas yra prijungtas prie sistemos ir įjungtas.

Nustatymų meniu
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Jei prijungtas šaltinis nerodomas, paspauskite piktogramą Refresh, kad būtų rodomi
prijungti šaltiniai.
PASTABA. Atnaujinus šaltinius suaktyvinti vaizdo šaltiniai gali imti mirgėti arba laiki-
nai sustoti. 
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3.1.5 Duomenų eksportavimas

Suplanuoto turinio eksportavimas

Eksportuojant į „Brainlab Advanced File“ formato paskirties vietą, DICOM duomenys
konvertuojami į „Brainlab Advanced File“ formatą. Atvirkščiai, „Brainlab Advanced File“ formatą
galima konvertuoti į DICOM.
Pasirinkti eksportuoti objektai iš naujo pakeičiami į pradinės skyros ir padėties vaizdų rinkinį,
naudojamą struktūroms apibrėžti.
Atidžiai peržiūrėkite išeksportuotas struktūras, nes gali pasikeisti jų kiekis ir (arba) forma.

„Quentry“ duomenys

Norėdami nusiųsti ar atsisiųsti pacientų duomenis iš svetainės quentry.com, paspauskite Quentry.
Jei reikia daugiau instrukcijų, peržiūrėkite ekrane pateikiamus nurodymus arba Programinės
įrangos naudotojo vadovas „Quentry Gateway“.

Anonimizuoti duomenys

Svarbu. Anonimizuojant vaizdo pikselių duomenys konfidencialia informacija nelaikomi
(pvz., paciento ID arba gimimo data).
Anonimizavimas keičia DICOM žymas su identifikavimo informacija (pvz., paciento vardas, ID,
gimimo data ir adresas). Norėdami gauti visą DICOM žymų, pakeistų anonimizacijos metu, sąrašą
ar daugiau informacijos, susisiekite su „Brainlab“ palaikymo tarnyba.
Jei reikia griežtesnio anonimiškumo (pvz., taip pat pašalinti asmenines DICOM žymas), susisiekite
su „Brainlab“ palaikymo komanda. Atminkite, kad dėl stipresnio anonimiškumo profilio „Brainlab“
programinės įrangos sukurtas turinys gali būti neįskaitomas po anonimizacijos.
Ekrano nuotraukų, PDF failų ar vaizdo įrašų anonimizuoti negalima. Eksporto metu jūsų bus
paprašyta pašalinti ekrano nuotraukas (jei jų yra).
PASTABA. Eksportuojant vaizdo įrašai ir PDF failai visada praleidžiami. 

DICOM RT duomenų eksportavimas

Naudojant DICOM spindulinės terapijos (RT) duomenų eksportavimo funkciją, DICOM duomenys
konvertuojami į specialų DICOM RT formatą ir duomenys eksportuojami į iš anksto sukonfigūruotą
tikslinę DICOM tinklo saugojimo vietą, kad juos būtų galima toliau apdoroti naudojant trečiųjų šalių
sistemas.
Pasirinkus DICOM RT eksportavimo funkciją, DICOM sujungimo biblioteka naudojama kaip
perkėlimo į trečiųjų šalių sistemas protokolas. DICOM padeda efektyviau naudoti duomenis
skirtingų gamintojų sukurtose sistemose. Naudojant DICOM RT eksportavimo funkciją,
pateikiamas naujausias DICOM objektų poaibis, kad iš vienos sistemos į kitą ar kitas sistemas
būtų lengviau perkelti specifinius skaitmeninius vaizdus bei grafinius ir ne vaizdo duomenis.
DICOM saugykloje, kuri naudojama kontūrams atkurti, saugomas tam tikras taškų skaičius. Dėl
skirtingų algoritmų, naudojamų su skirtingomis sistemomis, tikrasis kontūrų vaizdas dažniausiai
skiriasi, bet labai nedaug. Vis dėlto, dėl skirtingų interpretacijų galimas nežymus kontūrų
iškraipymas ir tūrinio vaizdo dydžio pakitimai. Todėl importavę struktūras į trečiųjų šalių sistemas,
atidžiai jas patikrinkite.
PASTABA. Jei reikia išsamesnės informacijos ir naujausio DICOM atitikties pranešimo,
apsilankykite https://www.brainlab.com/dicom. 

Įspėjimas
Negarantuojama, kad „Brainlab“ nurodyta DICOM konfigūracija visuomet užtikrins tinkamą
sąveiką. Būtina patikrinti, ar veikia visos įrangos funkcijos ir gaunami tikslūs rezultatai.

Duomenų eksportavimas
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3D objektų ir anotacijos taškų eksportas

Eksportuojant 3D objektai konvertuojami į taip vadinamą „DICOM RT Structure Set“ formatą ir jie
iš naujo pakeičiami pagal tuo metu pasirinktą susijusių vaizdų rinkinį arba sujungtų vaizdų rinkinį.
3D objektų ir anotacijos taškų eksporto konfigūracijos
• Numatytoji konfigūracija: visi objektai eksportuojami pradinio vaizdų rinkinio, kuriame jie buvo

sukurti, kontekste. Jei eksportuojamų duomenų dalyje nepasirenkamas pradinis vaizdų
rinkinys, kaip pagrindinis rinkinys eksportavimui atlikti parenkamas naujausias KT vaizdų
rinkinys, kuris sujungiamas su pradiniu vaizdų rinkiniu. Jei pasirenkate tik MR vaizdų rinkinius,
parenkamas didžiausio tūrio ir mažiausio tūrinio vaizdo elemento rinkinys. Jei nepasirenkate
jokio sujungto vaizdų rinkinio eksportuoti, eksportavimo procesas nutraukiamas.

• Visi objektai sukuriami pagal naujausius KT duomenis, pasirinktus eksportuoti. Pasirinkus
objektus, kurie nėra sujungti su šiuo KT vaizdų rinkiniu, šie objektai neeksportuojami. Norėdami
pakeisti numatytąją konfigūraciją, kreipkitės į „Brainlab“ pagalbos tarnybą.

Įspėjimas
Kai objektai iš naujo pakeičiami į pradinį arba sujungtų vaizdų rinkinį, galima prarasti
informaciją. Todėl importavę struktūras į trečiųjų šalių sistemas, atidžiai jas patikrinkite.

Kontūrų interpretavimas

Įspėjimas
Atsižvelgiant į sistemą, RT struktūrų rinkiniuose esančius kontūrus galima interpretuoti
skirtingai.
Todėl galimas nepageidaujamas lygiavimo ar padėties pokytis arba apsivertęs ar
atvirkščias vaizdas. Be to, atsižvelgiant į sistemą, struktūros forma ir tūris gali šiek tiek
skirtis dėl skirtingų algoritmų, naudojamų kontūrams atvaizduoti. Todėl importavę
struktūras į trečiųjų šalių sistemas, atidžiai jas patikrinkite.

Įspėjimas
„Brainlab“ sistemoje saugomi labai tikslūs kontūrai. Prieš įrašant kontūro informaciją į
„DICOM RT Structure Set“, dėl DICOM standarte nurodyto apribojimo kontūro taškų
padėties nustatymo tikslumas gali sumažėti. Atsižvelgiant į kontūro taškų skaičių,
tikslumas gali sumažėti nuo 10E-9 m iki 10E-5 m.

Eksportuoti įrašytų duomenų rinkinius

„DICOM Burned-In“ duomenų rinkinio eksportavimo funkcija visam laikui integruoja segmentuoto
objekto kontūrus į DICOM MR vaizdų sekas, taip sukuriant naujas DICOM vaizdo sekas. Ši
funkcija įmanoma tik vienam segmentuotam objektui su viena DICOM MR vaizdų serija. Su
DICOM suderinamomis trečiųjų šalių programomis galima įkelti šiuos vaizdus ir atkurti turinį, pvz.,
naudojant slenkstinės vertės nustatymo algoritmus.
Baigus eksportuoti, naujai sukurta DICOM vaizdų seka bus lengvai atpažįstama pagal sekos
komentarą BURNED-IN ir įrašymą kartu su originaliais paciento duomenimis.

Įspėjimas
„Burned-In“ duomenų rinkinio eksportavimo funkcija sukuria naują DICOM vaizdų seką,
kurioje yra visam laikui pakeistos pikselių reikšmės. Struktūrų po „Burned-In“ kontūru
nebus galima pasiekti vėliau. Naudokite „Burned-In“ vaizdų sekas tik kartu su originaliomis
MR vaizdų sekomis.

Įspėjimas
Eksportuojamų objektų dydis ir forma gaunamose vaizdų sekose gali atrodyti skirtingai.
„Brainlab“ sistemoje saugomi labai tikslūs kontūrai. Dėl mažos raiškos nuotraukų kontūrų
apdorojimo taškine matrica ir pavyzdžių ėmimo iš naujo galimas informacijos praradimas.
Norint gauti geriausius išvesties rezultatus, rekomenduojama naudoti didelės raiškos
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vaizdų sekas. Atidžiai peržiūrėkite sukurtus vaizdus ir palyginkite juos su originaliomis
vaizdų sekomis prieš eksportuojant į trečiųjų šalių įtaisą.

Įspėjimas
DICOM padeda efektyviau naudoti duomenis skirtingų gamintojų sukurtose sistemose.
Tačiau negarantuojama, kad „Brainlab“ nurodyta DICOM konfigūracija visuomet užtikrins
tinkamą sąveiką. Būtina patikrinti, ar veikia visos įrangos funkcijos ir gaunami tikslūs
rezultatai.

Įspėjimas
Naudojant trečiųjų šalių sistemas sukurti vaizdai gali atrodyti skirtingai. Priklausomai nuo
vaizdo interpretacijos trečiosios šalies sistemoje, vaizdų intensyvumas gali būti rodomas
skirtingai. Atidžiai peržiūrėkite vaizdus ir palyginkite juos su originaliomis vaizdų sekomis
prieš tolimesnį naudojimą.

Eksportavimo paskirties vieta

②

③

⑤

④

⑥

①

⑦

32 pav.  

Nr. Tikslinės vietos

① Įdėta CD / DVD arba USB laikmena.

② Iš anksto sukonfigūruota tinklo vieta.

③ DICOM RT tinklo saugyklos vieta.

④ Įkelkite į Quentry paskyrą.

⑤

Pažymėkite Anonymize langelį, kad eksportuotumėte anonimizuotus pacientų duome-
nis.
PASTABA. Vietinės sistemos duomenys nesikeičia. Jei paciento informacija matoma pa-
čiame vaizde, ji nėra anonimizuota naudojant šią funkciją. 

⑥ Pažymėkite DICOM Burned-In Export langelį, jei norite išsaugoti DICOM duomenis vie-
toje ir pasirinktam tikslui.

Duomenų eksportavimas
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Nr. Tikslinės vietos

⑦ Paspauskite Browse..., norėdami pasirinkti aplanką „Windows Explorer“ („Windows“ nar-
šyklė) ir eksportuoti planus, ekrano nuotraukas, vaizdo ir PDF failus.

Duomenų eksportavimas

33 pav.  

Veiksmas

1.

Pagrindiniame ekrane pasirinkite Export.
Atveriamas Data Selection.

2. Pasirinkite norimus eksportuoti duomenis.
Ekrano apačioje paspauskite Export.
PASTABA. Bus eksportuoti tik oranžiniame rėmelyje esantys duomenų rin-
kiniai. 

3. Pasirinkite eksportavimo vietą.
Eigos juostoje rodoma eksportavimo būsena.
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Kelių duomenų rinkinių eksportavimas

③

①

②

34 pav.  

Veiksmas

1. Patient Selection parinktyje, paspauskite Export ③ iš Manage išsklei-
džiamosios meniu įrankių juostos.
Būsite paprašyti pasirinkti pacientą arba keletą pacientų.
PASTABA. Eksportuojant duomenis Patient Selection nukopijuoja visus
vietinius paciento duomenis į norimą vietą. Content Manager pasirinkus
Export, galite pasirinkti, kurie duomenys iš esamų pacientų turėtų būti eks-
portuojami. 

2. Patient List ① pasirinkite pacientą (-us), kurį (-iuos) norite eksportuoti.

3.

Pagrindinio ekrano viršuje ② paspauskite Export.

4. Pasirinkite eksportavimo vietą.
Eigos juostoje rodoma eksportavimo būsena.

5.

Dialogo langas nurodo, kada eksportas baigtas.

Duomenų eksportavimas
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Užšifruotų duomenų eksportavimas

35 pav.  

Jei jums reikia nusiųsti duomenis „Brainlab“ palaikymo tarnybai, jie turi būti užšifruoti, kad būtų
išsaugotas paciento konfidencialumas. Norėdami sukurti užšifruotus duomenis, atlikite šiuos
veiksmus:

Veiksmas

1.

Pagrindiniame ekrane pasirinkite Export.
Atveriamas Data Selection.

2. Pasirinkite norimus eksportuoti duomenis.
Ekrano apačioje paspauskite Export.
PASTABA. Bus eksportuoti tik oranžiniame rėmelyje esantys duomenų rin-
kiniai. 

3.

Įveskite šifravimo raktą, kaip nurodyta dialogo lange.

4. Pasirinkite eksportavimo vietą.
Eigos juostoje rodoma eksportavimo būsena.
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Papildomos DICOM duomenų importavimo ir eksporto funkcijos

Papildomas importavimo, eksportavimo ir naikinimo funkcijas galima rasti Patient Selection
skiltyje Manage.
Šių funkcijų pasiekiamumas priklauso nuo sistemos konfigūracijos. Norėdami įjungti arba išjungti
šias funkcijas, susisiekite su „Brainlab“ palaikymo tarnyba.

Mygtukas Duome-
nys

Funkcija

Import
All

Importuoja visus DICOM duomenis iš pridedamo USB įrenginio ir iš-
saugo juos vietoje.

Export
All

Eksportuoja visus vietoje išsaugotus DICOM duomenis į pridedamą
USB įrenginį.

Delete All Ištrina visus vietoje išsaugotus DICOM duomenis.

Duomenų eksportavimas
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3.1.6 Programinės įrangos uždarymas

Kaip išeiti iš programinės įrangos

36 pav.  

Pasirinkite Finish, norėdami atverti išėjimo parinkčių dialogo langą.

Parinktys

Norėdami sugrįžti į darbų eigą, pasirinkite Switch workflow.

Norėdami atsijungti nuo dabartinio naudotojo duomenų ir atverti naują gydymo planą, paspauski-
te New treatment.

Norėdami perkrauti sistemą, pasirinkite Restart.

Norėdami išjungti sistemą, paspauskite Shut down.

Norėdami uždaryti Content Manager, pasirinkite Exit.

Norėdami išjungti sistemą, bet išsaugoti dabartinę sesijos būseną, pasirinkite Standby.

PASTABA. Parinktys skiriasi atsižvelgiant į platformą. 
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3.2 Rodinių valdymas

Apie rodinių valdymą

Display Management yra Content Manager dalis, kuri valdo rodinius ir jų išdėstymą. Įdiegtos
programos vizualizuojamos ir gali būti paleidžiamos bei perjungiamos tarp rodinių. Ekrano
nuotraukos taip pat gali būti fiksuojamos. Čia taip pat galima įjungti skirtingas rodymo funkcijas.
Numatyta Display Management paskirtis:
• Monitorių rodinio turinio konfigūracija kelių ekranų scenarijuose ir ekrano išdėstymas (PiP, PaP,

Quad)
• Įrašykite maršruto konfigūracijas (rodykite informaciją apie išdėstymą ir informaciją apie

maršrutą)

Rodinių valdymas
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3.2.1 Monitorių rodinių išdėstymas

Bendroji informacija

Monitorių rodinių išdėstymą ir rodomą turinį galima koreguoti pagrindiniame Content Manager
ekrane.

② ③

①

37 pav.  

Nr. Komponentas

① Pasirinktinos funkcijos

② Pasirinktas monitoriaus rodinys (nurodytas rodykle)

③

Monitoriaus rodinio žymė
PASTABA. Žymės rodomos tada, kai naudojami daugiau nei du monitoriai. Monitoriams
priskirtos numatytosios žymės, kurias gali pakeisti „Brainlab“ pagalbos tarnybos specialis-
tai. 

Klaviatūros spartieji klavišai

• Norėdami suskleisti Content Manager, spauskite „Alt“ ir „Tab“ klavišus.
• Norėdami suskleisti Content Manager, spauskite „Windows“ logotipo ir „m“ klavišus.
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Atnaujinti nepavyko

①

38 pav.  

Piktograma ① pasirodo monitorių rodinyje nurodydama, jog rodomas turinys šiuo metu nėra
atnaujinamas.
• Rodinys nebus atnaujintas, jei virš programos atversite Content Manager, nebent programa

bus atverta kitame monitoriuje.
• Leidžiant įrašus ir transliuojant vaizdą po piktograma bus galima matyti tik statišką vaizdą.

Monitorių rodinių perjungimas

Veiksmas

1. Norėdami pakeisti monitorių rodinių tvarką, paspauskite ir laikykite nuspaudę monitoriaus
rodinį, kurį norite perkelti.
Kai monitoriaus rodinys iškyla, jį galima perkelti.

2. Nuvilkite monitoriaus rodinį į naują vietą ir jį paleiskite.

PASTABA. Sukeisti rodinius įmanoma tik toje pačioje sistemoje. 

Monitorių rodinių išdėstymas
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Monitorių rodinių kontrolės perjungimas

①

39 pav.  

TOUCH TO TAKE CONTROL ranka ① rodoma, jei programa yra vienu metu atverta dviejuose
jutikliniuose monitorių rodiniuose (pvz., dviejuose Curve monitorių rodiniuose). Monitorių rodinys,
kuriame yra ranka, veikia tik peržiūros režimu.

Veiksmas

1. Kartą palieskite ranką ① arba bet kurioje monitorių rodinio vietoje, kad galėtumėte valdyti.

2. Monitorių rodinyje dabar galima naudoti programinę įrangą.
Ranka dingsta ir pereinama prie kito monitorių rodinio.
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Išdėstymo pasirinkimas

①
40 pav.  

Rinkitės iš keturių galimų išdėstymų ①:
• Atskiras vaizdas
• Šoninis vaizdas
• Paveikslėlis paveikslėlyje
• Keturgubas vaizdas

PASTABA. Negalite nukreipti programų ar įrankių, o tik šaltinius (integruotuose monitorių
rodiniuose su aktyviu išdėstymu). Naudojant Clear, maršrutas bus išvalytas, tačiau pasirinktas
išdėstymas išliks. 

PASTABA. Šios funkcijos prieinamumas priklauso nuo jūsų sistemos konfigūracijos. Jei reikia
daugiau informacijos, kreipkitės į „Brainlab“ pagalbos tarnybą. 

Monitorių rodinių išdėstymas
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3.2.2 Monitorių rodinių klonavimas

Nesuderinama monitorių rodinio skiriamoji geba

Jei prijungto monitorių rodinio skiriamoji geba nesuderinama ir bandote parodyti naršymo
programinę įrangą, piktograma rodo, kad aptinkama nesuderinama skiriamoji geba.
PASTABA. Sklaidos ir įrašymo funkcijos gali būti apribotos monitorių rodiniuose su nesuderinama
skiriamąja geba. 

Monitorių rodinių klonavimas

Klonavus monitoriaus rodinį galima atlikti veiksmus su abiejų monitorių rodiniais ir veikia visos
funkcijos.

①②

41 pav.  

Veiksmas

1. Pirštu spauskite ir vilkite šaltinio monitorių rodinį ① į tikslinį monitorių rodinį ②.

2. Patraukite pirštą nuo ekrano.
Monitoriaus rodinys klonuotas.
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3.2.3 Neryškus ekranas

Bendroji informacija

Klonuotas monitorius matomas neryškus, jei pirminis monitorius nėra atnaujinamas. Jei taip
nutinka, pagrindiniame ekrane užverkite Content Manager.

42 pav.  

Toliau pateikiami scenarijai, kai ekranas gali būti neryškus:
• Klonuotuose monitorių rodiniuose: Jei Content Manager yra atvertas virš programos,

veikiančios pradiniame monitoriuje, klonuotas monitorius atrodo neryškus;
• Sujungtų sistemų rodiniuose (pvz., Buzz sistemą sujungus su Curve): Jei Content Manager

atveriamas virš programos, veikiančios pradiniame monitoriuje, sujungtų sistemų rodinys
atrodo neryškus. Tačiau, jei programa veikia kitame monitoriuje, kurio neapima Content
Manager, sujungtas monitorius neatrodys neryškiai.

Neryškus ekranas
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3.2.4 3D stereo monitorių rodiniai

Bendroji informacija

①

43 pav.  

Sujungti 3D stereo rodiniai rodomi su 3D piktograma ①. 3D stereoskopiniai garso vaizdai gali būti
rodomi tik monitorių rodiniuose su šia piktograma.
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3.2.5 Transliavimo funkcijos

Srautinis siuntimas

Galima transliuoti monitorių rodinio išvestį, kurią galima žiūrėti per Live Stream Portal.
PASTABA. Srautinio siuntimo funkcija ir jos galimybės priklauso nuo turimos licencijos ir sistemos
konfigūracijos. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į „Brainlab“ pagalbos tarnybą. 

PASTABA. Vaizdo įrašo srautas atsilieka keliomis sekundėmis ir vaizdas yra suglaudintas.
Srautiniu būdu siunčiamo turinio negalima naudoti diagnostikos tikslais. 

Vaizdo siuntimas srautiniu būdu

Veiksmas

1.

Po pasirinktu rodiniu paspauskite Stream.
Oranžinis rėmelis rodo monitorių rodinio transliaciją į nuotolinę sistemą.

2. Norėdami stabdyti transliaciją, dar kartą paspauskite Stream.

Transliavimo funkcijos
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3.2.6 Ekrano nuotraukų kūrimas

Ekrano nuotraukų saugojimas ir eksportavimas

Jei pasirinktas pacientas, visos per seansą sukurtos ekrano nuotraukos įrašomos paciento
duomenų dalyje.
Ekrano nuotraukas galima nuotoliniu būdu pasiekti per OR Portal tol, kol sistema yra įjungta ir
prijungta prie ligoninės tinklo.
Taip pat galima eksportuoti ekrano nuotraukas į atmintuką naudojant meniu Export.

Ekrano nuotraukos sukūrimas

Veiksmas

Screenshot

Paspauskite Screenshot, kad sukurtumėte pasirinkto ekrano nuotrauką.
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3.2.7 Įrašymo funkcijos

Įrašymas

Galima įrašyti monitoriaus ekrane pateikiamus duomenis, kuriuos galima eksportuoti ir peržiūrėti
vėliau.
PASTABA. Įrašymo funkcija ir jos galimybės priklauso nuo turimos licencijos ir sistemos
konfigūracijos. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į „Brainlab“ pagalbos tarnybą. 

Įrašų saugojimas ir eksportavimas

Visi seanso įrašai įrašomi paciento duomenų dalyje.
Įrašus galima pasiekti per naršyklę per Origin Server aplinką, jei ji buvo sukonfigūruota „Brainlab“
palaikymo tarnybos.
Taip pat galima eksportuoti įrašus į atmintuką naudojant meniu Export.

Vaizdo įrašo įrašymas

Veiksmas

1.
Po pasirinktu rodiniu paspauskite Record.
Rodinys pažymimas oranžiniais rėmeliais, taip nurodant, kad jis yra įrašo-
mas.

2. Norėdami stabdyti įrašymą, dar kartą paspauskite Record.

Įrašymo funkcijos
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3.2.8 Tiesioginės transliacijos portalas

Bendroji informacija

Galite naudoti Live Stream Portal su keliomis programomis.

Skirtojo laiko funkcija

Live Stream Portal turi automatišką pertraukos funkciją. Laikui pasibaigus turite uždaryti naršyklę
ir prisijungti iš naujo, kad peržiūrėtumėte srautus.
Jei norite pakoreguoti pertraukos laikotarpį, kreipkitės į „Brainlab“ palaikymo tarnybą.

Tiesioginės transliacijos žiūrėjimas

44 pav.  

Veiksmas

1. Žiniatinklio naršyklėje įveskite Live Stream Portal URL.

2. Prisijunkite naudodami savo serverio prisijungimo duomenis.

3. Peržiūroje pasirinkite transliaciją, kurią norite peržiūrėti.
Transliacija atveriama.
Dar kartą pasirinkite transliaciją, kad galėtumėte žiūrėti per visą ekraną.

4. Norėdami išeiti, pasirinkite bet kurią transliacijos vietą, kad suskleistumėte, tada pasirinki-
te Back.

CONTENT MANAGER
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3.3 Sistemų prijungimas

Apie sistemų prijungimą

Prie Buzz sistemos galima prijungti žvalgymo sistemą arba operacinės kompiuterį su įdiegta
pacientų duomenų valdymo sistema. Tai suteikia galimybę:
• Naudoti papildomą jutiklinį ekraną;
• Naudoti visas bet kurioje sistemoje įdiegtas programas;
• Peržiūrėti visus prie bet kurios sistemos prijungtus vaizdo šaltinius.

Sistemų prijungimas
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3.3.1 Prijungimo galimybė

Vaizdų atnaujinimo sparta

Vaizdų atnaujinimo sparta priklauso nuo tinklo ryšio kokybės. Dėl didelės tinklo apkrovos vaizdai
gali būti atnaujinami lėčiau.

Prijungimas naudojant integruotą operacinę

Paprastai integruotoje operacinėje su prie lubų tvirtinama žvalgymo sistema ir Buzz sistema,
įjungus abi sistemas jos yra visada prijungtos.
Patiems nieko nereikia daryti dėl sistemų prijungimo.

Prijungimo mygtukai

Mygtukas Funkcija

• Atveriamas Buzz sistemų sąrašas.
• Sąraše pasirinkite reikiamą Buzz sistemą, kad prijungtumėte sistemas.

PASTABA. Prijungti galima tik naudojant žvalgymo stotį arba operacinės kompiu-
terį su įdiegta pacientų duomenų valdymo sistema. 

Atšaukiama jungimosi užklausa prieš ją priimant / atmetant Buzz sistemoje.

Buzz sistemoje paspauskite Accept, kad užbaigtumėte prijungimą.
PASTABA. Norint užbaigti prijungimą, reikia priimti jungimosi užklausą Buzz siste-
moje. 

Buzz sistemoje paspauskite Reject, kad atmestumėte jungimosi užklausą.

Pasirinkite Settings, norėdami peržiūrėti dabartines jungtis, taip pat galimybę atsi-
jungti.

CONTENT MANAGER
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3.3.2 Prijungtų sistemų naudojimas

Programinės įrangos paleidimas

Programinę įrangą galima paleisti iš bet kurio įrenginio, bet ji turi būti paleidžiama tik sistemoje,
kurioje ji įdiegta.
Taikomosios programos, įrašytos žvalgymo sistemoje (pvz., Viewer) gali būti naudojamos tik Buzz
sistemoje naudojant sujungtas sistemas. Ją galima paleisti tik kartą.

Vaizdo šaltinių peržiūra

Vaizdo šaltinius galima peržiūrėti viename arba abiejuose įrenginiuose, nesvarbu, prie kurio
įrenginio prijungtas šaltinis.

Apribojimai

• Jei įdiegtos kelios Buzz sistemos, vienu metu prie žvalgymo sistemos galima prijungti tik vieną
sistemą.

• Programa Content Manager vienu metu gali būti rodoma tik viename monitorių rodinyje.
Paspauskite pradžios mygtuką monitorių rodinyje, kad atvertumėte Content Manager.
Programa uždaroma monitoriaus ekrane, kuriame ji buvo pirmiau rodoma.

• Kad žvalgymo programa būtų rodoma Buzz sistemoje, ji taip pat turi būti rodoma žvalgymo
sistemoje. Panašiai planavimo programa turi būti rodoma Buzz, kad ji taip pat galėtų būti
rodoma žvalgymo sistemoje.

Prijungtų sistemų naudojimas
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3.3.3 Sistemų prijungimas ir atjungimas

Prijungimas ir atjungimas

Šiame skyriuje aprašomas prisijungimas prie Buzz ir atsijungimas nuo jos.

Prijungimas prie sistemų nenaudojant „Content Manager“

Norėdami prijungti Buzz sistemą prie žvalgymo sistemos, kurioje neįdiegta Content Manager,
prijungimo galimybę turi sukonfigūruoti „Brainlab“ palaikymo tarnybos specialistai. Sukonfigūravus
galite prijungti, paspausdami atitinkamą piktogramą programoje Content Manager.
Atsižvelgiant į konfigūraciją:
• Gali reikėti patvirtinti jungimosi užklausą.
• Gali būti leidžiama naudotis visomis žvalgymo sistemos funkcijomis arba gali būti leidžiama tik

peržiūrėti.

Prijungimas prie „Buzz“ sistemos

Veiksmas

1.

Žvalgymo sistemoje pagrindiniame Content Manager ekrane paspauskite
Connect.

2. Sąraše pasirinkite reikiamą Buzz sistemą.

3. Buzz sistemoje paspauskite Accept.
Sistemos prijungtos.

Sistemų atjungimas

Atjungti žvalgymo sistemą nuo Buzz galima dviem būdais.

Veiksmas

1. Pasirinkite Settings.

2. Connections meniu pasirinkite Disconnect.
PASTABA. Arba galite atsijungti pasirinkdami Exit, tada New treatment. 
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3.3.4 Operacinės kompiuteris su įdiegta pacientų duomenų valdymo sistema

Bendroji informacija

Operacinės kompiuterį su įdiegta pacientų duomenų valdymo sistema galima prijungti prie Buzz
sistemos.
Prijungus:
• Operacinės kompiuterio su įdiegta pacientų duomenų valdymo sistema darbalaukį galima

matyti interaktyviuose jutikliniuose ekranuose;
• Buzz sistemą, planavimo programinę įrangą ir įrašymo / transliacijos funkcijas galima valdyti

naudojant operacinės kompiuterį su įdiegta pacientų duomenų valdymo sistema.
PASTABA. Ši funkcija pasiekiama atsižvelgiant į turimą licenciją. 

Operacinės kompiuterio piktograma

Prisijungus, Content Manager pagrindinio ekrano dalyje TOOLS meniu rodoma operacinės
kompiuterio su įdiegta pacientų duomenų valdymo sistema piktograma.
Naudodami piktogramą galite atidaryti operacinės kompiuterio su įdiegta pacientų duomenų
valdymo sistema darbalaukį kitame monitoriuje.

Lango suskleidimo funkcija

Paspaudus lango suskleidimo mygtuką, operacinės kompiuteryje su įdiegta pacientų duomenų
valdymo sistema galima suskleisti Content Manager langą.
PASTABA. Content Manager ir kitų programų langus taip pat galima suskleisti paspaudus „Alt“ ir
„Tab“ klavišus. 

Prijungimas ir atjungimas

Veiksmas

1.

Norėdami prisijungti prie Buzz sistemos, operacinės kompiuteryje su įdieg-
ta pacientų duomenų valdymo sistema paspauskite Connect.

2. Norėdami atsijungti, operacinės kompiuteryje su įdiegta pacientų duomenų valdymo siste-
ma uždarykite Content Manager.

Operacinės kompiuteris su įdiegta pacientų duomenų valdymo sistema
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3.3.5 Nuotolinis valdymas

Apie nuotolinį valdymą

Naudodami nuotolinio valdymo funkciją, galite valdyti Buzz sistemą per planšetinį įrenginį.

Suderinamumas

Rekomenduojama naudoti planšetinį įrenginį, kurio ekrano įstrižainė yra 7 coliai ir daugiau.

Prieš pradedant darbą

Naudotojas turi užtikrinti, kad planšetinis įrenginys tinkamai paruoštas operacinės aplinkai ir kad
įrenginys naudojamas tinkamai.

Apribojimai

• Žvalgymo programinė įranga planšetiniame įrenginyje nerodoma.
• Vienu metu nuotolinio valdymo funkcija gali būti aktyvi tik viename planšetiniame įrenginyje.

Nuotolinio valdymo funkcijos įjungimas

45 pav.  

Veiksmas

1. Pagrindiniame Content Manager ekrane paspauskite Remote Control.
Tolesni nurodymai pateikiami dialogo lange REMOTE CONTROL.

2. Prijunkite planšetinį įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo, nurodyto lauke WIFI NAME.
PASTABA. Slaptažodis gali būti rodomas arba slepiamas, atsižvelgiant į „Brainlab“ pagal-
bos tarnybos specialistų nustatytą konfigūraciją. 

3. Atidarykite nurodytą URL planšetinio įrenginio naršyklėje, kad užmegztumėte nuotolinio
valdymo ryšį.
Dabar Content Manager galima valdyti naudojant planšetinį įrenginį ir Buzz sistemą.

PASTABA. Nuotolinio valdymo funkciją galima paleisti tik naudojant dialogo langą REMOTE
CONTROL sistemoje Buzz. Naudojant vien tik planšetinį įrenginį prisijungti nepavyks. 
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Nuotolinio valdymo atjungimas

46 pav.  

Veiksmas

1. Pagrindiniame Content Manager ekrane paspauskite Remote Control.

2. Dialogo lange REMOTE CONTROL paspauskite Disconnect.

Nuotolinis valdymas
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3.3.6 Vaizdo konferencija

Bendroji informacija

Naudojant vaizdo konferencijos funkciją galima užmegzti garso ir vaizdo ryšį tarp dviejų asmenų:
• iš Buzz į Buzz;
• iš Buzz į kompiuterį;
• iš kompiuterio į kompiuterį.

Suderinamumas

Norint kompiuteryje naudotis vaizdo konferencijos funkcija būtina „Google Chrome“ naršyklė.

Vaizdo konferencijos funkcijos paleidimas

• Naudojant Buzz: Prisijungę automatiškai galėsite dalyvauti vaizdo konferencijose.
• Naudojant kompiuterį: Norėdami kompiuteryje pradėti vaizdo konferenciją, „Chrome“ naršyklėje
įveskite URL. Naudokite savo „OR Portal“ prisijungimo kredencialus.

PASTABA. Kompiuteryje gali būti prašoma pasirinkti mikrofoną ir kamerą. Galima skambinti iš
kompiuterio, net jei jame nėra vaizdo kameros. 

Mikrofono ir kameros valdikliai

Valdiklis Funkcija

Pastumkite valdiklį Microphone į kairę, kad išjungtumėte mikrofo-
ną.

Pastumkite valdiklį Camera į kairę, kad išjungtumėte kamerą.
• Jūsų vaizdo langas papilkėja.
• Kontaktas jūsų daugiau nebemato.

Skambinimas

47 pav.  
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Veiksmas

1. Pagrindiniame Content Manager ekrane paspauskite piktogramą Video Conferencing
(tik naudojant Buzz sistemą).

2. Kontaktų sąraše pasirinkite norimą kontaktą.
PASTABA. Kontaktų sąraše rodomi tik prisijungę kontaktai. Kontaktai yra „Windows“ nau-
dotojai ir juos sukonfigūravo ligoninės IT skyriaus specialistai. 

3. Paspauskite Call.
Kontaktui atsiliepus esate sujungiami.

Atsiliepimas arba skambučio atmetimas

Kai jums skambinama, girdimas signalas.

48 pav.  

Veiksmas

1. Pagrindiniame Content Manager ekrane paspauskite piktogramą Video Conferencing
(tik naudojant Buzz sistemą).

2. Suskambėjus garso signalui:
• Jei norite atsiliepti į skambutį, pasirinkite Answer.
• Jei norite atmesti skambutį, pasirinkite Decline.

Skambučio baigimas

Veiksmas

Pasirinkite End Call.
Vaizdo konferencija atjungiama.

Vaizdo konferencija
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4 „ORIGIN SERVER“:
GALUTINIS NAUDOTOJAS

4.1 Darbo pradžia

Prieiga prie informacijos

49 pav.  

Origin Server suteikia prieigą prie planavimo programinės įrangos per interneto naršyklę.
Įprastas prieigos URL pagrindas yra visiškai kvalifikuotas domeno pavadinimas (FQDN):
https://<FQDNserver>.<hospitaldomain>
Tačiau prieigos URL gali skirtis atsižvelgiant į kliento specifikacijas.

Origin Server suteikia galimybę prie ligoninės PACS sistemos prisijungti kitoms „Brainlab“
programoms. Į PACS sistemą reikia įvesti tik vieną „Brainlab“ DICOM mazgą, todėl
paprasčiau konfigūruoti „Brainlab“ programų „query/retrieve“ (užklausas / nuskaitymą).
Prie šios paslaugos gali prisijungti tik „Brainlab“ programos.
Jei norite nustatyti daugiau prieigos prie ligoninės PACS sistemos apribojimų „Brainlab“
programoms (pvz., įvesti kiekvieną „Brainlab“ programą kaip atskirą DICOM mazgą arba
apriboti prieigą prie tam tikrų įrenginių), kreipkitės į „Brainlab“ palaikymo tarnybą.

Klientų kompiuterių skirtumai

Šiame vadove pateiktos ekrano nuotraukos ir informacija gali skirtis nuo jūsų konkrečios
naudotojo aplinkos. Galima daugybė skirtingų variacijų, atsižvelgiant į jūsų užsakymą, „Windows“
versiją, žiniatinklio naršyklės tipą ir versiją, serverio konfigūracijas ir kt.

„ORIGIN SERVER“: GALUTINIS NAUDOTOJAS

Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.0 leid., Origin Data Management 81



4.1.1 Minimalūs reikalavimai

Kliento kompiuterio reikalavimai

Origin Server būtinas kompiuteris su interneto ryšiu ir pele. Kliento kompiuteris taip pat privalo
atitikti toliau pateiktus minimalius reikalavimus.

Reikalavimai Minimalūs

Operacinė sistema „Windows“ 7 arba naujesnė „Microsoft“ platforma

RDP 7.0 arba naujesnė versija

Žiniatinklio naršyklė
• „Internet Explorer“ 11.0 arba naujesnė versija
• „Mozilla Firefox“ 56 arba naujesnė versija
• „Google Chrome“ 61 arba naujesnė versija

Rodinys

Kliento monitorių rodinio skiriamoji geba: 1 280 x 1 024 pikseliai („Full HD“
rekomenduojamas naujesniems planavimo „Elements“: 1 920 x 1 080 pik-
seliai)
• Jei naudojamas mažesnės skiriamosios gebos monitorių rodinys, rodo-

mos slinkties juostos
• Galima naudoti vertikalųjį monitorių, kurio mažiausias ekrano skiriamo-

sios gebos plotis yra 1 024 pikseliai
• Maksimali palaikoma ekrano skiriamoji geba (kaip apibrėžta KPP 6.0)

yra 4 096 x 2 048
Rekomenduojamas spalvų sodrumas: 32 bitų
Minimalus spalvų sodrumas: 24 bitų
PASTABA. Gali būti naudojamas kliento kompiuteris su monitoriumi, kurio
spalvų sodrumas yra mažesnis nei 24 bitai. Naudotojas matys įspėjamąjį
pranešimą su informacija apie mažą spalvų sodrumą. 

CPU dažnis 1 GHz (kad būtų optimaliai vaizduojama grafika, rekomenduojama naudo-
ti daugiau nei 1 GHz dažnio įrangą)

Tinklo ryšio reikalavimai

Jungiantis prie programų per Origin Server nuotolinį seansą, būtinas geras tinklo ryšys, kad
programą būtų galima naudoti optimaliai.
Reikalavimai tik apibrėžia ryšį iš įrenginio, kuris reikalingas norint kokybiškai naudotis nuotolinės
programos prieiga. Juose neatsižvelgiama į duomenų perkėlimą iš kliento darbo vietos į serverio
platformą.

Prieiga Minimali vertė Rekomenduojama vertė

Vietinis tinklas (LAN) 100 Mbit LAN; mažesnė nei 20
ms delsa 1 Gbit LAN; mažesnė nei 20 ms delsa

Internetas 1,5 Mbit (iš įrenginio); mažesnė
nei 100 ms delsa

4 Mbit (iš įrenginio); mažesnė nei 50
ms delsa

Operacinės sistemos ir terminalo paslaugų kliento reikalavimai

Kai naudojate „Internet Explorer“ norėdami pasiekti Origin Server ir paleisti nuotolines programas
naudodami „Internet Explorer“, „ActiveX“ valdikliai turi būti aktyvūs. Jei to nėra, kliento „Windows“
darbo stotyje reikia šios prieigos prie programų per RDP per Origin Server portalą:
• Microsoft Terminal Service Advanced Client, versija 6.3 ar naujesnė, ir užregistruoti

„ActiveX“ komponentą kliento OS
• „Windows 7“, „Windows 8/8.1“ arba „Windows 10“

Minimalūs reikalavimai

82 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.0 leid., Origin Data Management



4.1.2 Monitoriaus skiriamoji geba ir spalvų sodrumas

Numatytoji monitoriaus skiriamoji geba

Kai su RDP per „ActiveX“ arba RDP failu naudojami du ar daugiau monitorių (pvz., nešiojamasis
kompiuteris su prijungtu išoriniu monitoriumi), monitoriaus skiriamoji geba nustatoma pagal pirminį
monitorių. Net jei naršyklė atveriama papildomame monitoriuje, nuotolinis seansas kuriamas
„ActiveX“ naudojant pirminio monitoriaus skiriamąją gebą.
Monitoriaus skiriamąją gebą galima rankiniu būdu apibrėžti kaip įvesties parametrą serverio URL.
Taip pat rekomenduojama:
• Pradėti Origin Server prieigą iš pagrindinio monitoriaus
• Naudoti „Firefox“ arba „Chrome“, nes naudojamas kitas ryšio režimas, o jie gali atpažinti

naudojamo monitoriaus skiriamąją gebą
PASTABA. Įsitikinkite, kad jūsų monitoriaus skiriamoji geba nustatyta 100 % („Windows“: „Control
Panel“ (valdymo skydas) > „All Control Panel Items“ (visi valdymo skydo elementai) > „Display“
(monitorius)) kliento kompiuteryje. 

Vertikalieji monitoriai

Galima naudoti vertikaliuosius monitorius, kurių mažiausias plotis yra 1 024 pikseliai.

Mažas spalvų sodrumas

Jei naudojate monitorių, kurio spalvų sodrumas mažesnis nei 24 bitai, rodomas įspėjimas, kad
spalvų sodrumas per mažas.
Programas vis tiek galima atverti, tačiau tai gali turėti įtakos našumui.

Maksimali ekrano skiriamoji geba

Maksimali ekrano skiriamoji geba yra 4 096 x 2 160 (4K) pikseliai.
Monitoriaus skiriamąją gebą galima rankiniu būdu apibrėžti kaip įvesties parametrą serverio
platformos URL.

Slinkties juostų pašalinimas

Jei programa atveriama viso ekrano režimu su slinkties juostomis, galite pašalinti slinkties juostas,
rankiniu būdu įvesdami mažesnę monitoriaus skiriamąją gebą URL.

Veiksmas

1. Prieš prisijungdami įveskite monitoriaus skiriamąją gebą prisijungimo URL pabaigoje. Pa-
vyzdžiui, norėdami naudoti monitorių, kurio skiriamoji geba 1280 x 1024 taškų, turite įvesti
šį URL:
https://<jūsųserveriopavadinimas>/login.aspx?
ScreenResX=1280&ScreenResY=1024.
• ScreenResX= nurodo ekrano plotį.
• ScreenResY= nurodo ekrano aukštį.

2. Įvedus URL, naujos skiriamosios gebos vertės rodomos Client Check.
Jei įvedus naujas skiriamosios gebos vertes slinkties juostos vis dar rodomos, bandykite
dar kartą su mažesnėmis vertėmis. Reikalaujamos vertės skirtingos, nes kiekvieno kliento
kompiuterio konfigūracija irgi skirtinga.

PASTABA. Tai netaikytina, jei programos mažiausios skiriamosios gebos reikalavimas yra
didesnis nei rankiniu būdu nustatyta skiriamoji geba (nurodoma raudona žvaigždute programos
mygtuke). 

„ORIGIN SERVER“: GALUTINIS NAUDOTOJAS
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4.1.3 Naršyklės ir apsaugos nuostatos

Bendroji informacija

Norėdami gauti prieigą prie Origin Server tinklalapio ir paleisti „Brainlab“ programas, turite
nustatyti tinkamus žiniatinklio naršyklės ir saugumo parametrus.
Naudodami „Internet Explorer“ su sukonfigūruotu RDP „ActiveX“ komponentu, naudotojai
nuotoliniu būdu paleidžia programą serveryje, pasirinkdami reikiamą programos mygtuką.
Nuotolinė programa iškart paleidžiama, naudojant naudotojo kredencialus, reikalingus prisijungti
prie serverio.
Interneto naršyklėms, nepalaikančioms RDP „ActiveX“ komponento, naudojamas HTML5 klientas
arba RDP. Naudotojai gali paleisti programą nuotoliniu būdu serveryje, pasirinkdami programos
mygtuką.
PASTABA. USB atmintinės neatpažįstamos, kai naudojamos su HTML5 klientu. 

Norėdami vykdyti RDP, naudotojai turi įvesti savo naudotojo vardą ir slaptažodį, kad prisijungtų
prie serverio. Tai yra žinomas RDP metodo apribojimas.

„Internet Explorer“ nuostatų tikrinimas

Veiksmas

1. „Internet Explorer“ meniu Tools (įrankiai) pasirinkite Internet Options (interneto parink-
tys).

2. Pasirinkite skirtuką Security (sauga).

3.
Žiniatinklio zonų piktogramų sąraše spustelėkite Trusted Sites (patikimos
svetainės) piktogramą.

4. Įtraukite į sąrašą Origin Server URL.

5. Grįžkite prie Trusted Sites (patikimos svetainės) piktogramos, kad galėtumėte konfigū-
ruoti „ActiveX“ nuostatas.

6. Spustelėkite mygtuką Custom level... (pasirinktinis lygis...).

Naršyklės ir apsaugos nuostatos
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Veiksmas

7.

Nuostatų sąraše pasirinkite šias parinktis: 
• Download signed ActiveX controls (Atsisiųsti pasirašytus „ActiveX“ valdiklius): Enable

(įgalinti) arba Prompt (raginti)
• Run ActiveX controls and plug-ins (Paleisti „ActiveX“ valdiklius ir papildinius): Enable

(įgalinti)
• Script ActiveX controls marked safe for scripting (Rašyti pažymėtų kaip saugių „Acti-

veX“ valdiklių scenarijus): Enable (įgalinti)

Saugos nuostatų patikrinimas

Jei kompiuteryje naudojama asmeninė ugniasienės programa, patikrinkite saugumo nuostatas.

Veiksmas

1. Į patikimų svetainių sąrašą pridėkite Origin Server URL (serverio pavadinimą arba IP ad-
resą).

2. Nesvarbu, kokia saugumo programinė įranga naudojama, „ActiveX“ valdikliai neturi būti
užblokuoti.

3. Jei galima, suteikite Origin Server svetainei teisę atsisiųsti ir vykdyti „ActiveX“ valdiklius.

Sertifikato įspėjimas

Prisijungiant prie Origin Server URL, gali būti pateikiamas saugos sertifikato įspėjimas.
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50 pav.  

Veiksmas

Tęskite spustelėdami Continue to this website (not recommended) (pereiti į šią svetainę (ne-
rekomenduojama)).
Atveriamas Origin Server portalas.

„ActiveX“ saugos įspėjimas

Kai naudojate „Internet Explorer“ nuotolinio seanso pradžioje, galite gauti saugos įspėjimo
pranešimą, priklausantį nuo „ActiveX“ saugumo nuostatų. Norėdamas tęsti, naudotojas turi
įsitikinti, kad „ActiveX“ yra prieinamas ir įjungtas.

Veiksmas

1. Jei būsite paraginti, pasirinkite Yes (taip) ir atlikite veiksmus.
Rodomas saugos įspėjimo iškylantysis langas.

2.

Paspauskite Yes (taip) ir pereikite į Origin Server portalą.

Naršyklės ir apsaugos nuostatos
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Veiksmas

3.

Arba galite matyti „Internet Explorer – Security Warning dialog“ („Internet Explorer“ sau-
gos įspėjimo dialogo langą).
Pasirinkite Install (diegti) ir tęskite, kaip nurodyta.
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4.1.4 Žiniatinklio naršyklės reikalavimai

RDP reikalavimai interneto naršyklei

Norėdami gauti prieigą prie interneto portalo per RDP, galite naudoti bet kurią naršyklę,
palaikančią „javascript“. Tai įmanoma naudojant „ActiveX“, RDP failą arba HTML5 (dar žinomą
kaip „Ericom AccessNow“).
Atsižvelgiant į operacinę sistemą, naršyklės versiją ir serverio platformos parametrus, kai kurios
interneto naršyklės negali pasiekti visų serverio platformos funkcijų.
Palaikoma interneto naršyklė priklauso nuo serverio programinės įrangos konfigūracijos. Pagal
dabartinę konfigūraciją Client Check puslapyje turi būti parodyta, ar palaikoma naršyklė.
Kitos interneto naršyklės nei „Internet Explorer“ nepalaiko RDP „ActiveX“ komponento. Todėl kitos
naršyklės naudos RDP failus arba HTML5 klientą. Programos iškart paleidžiamos naudojant tuos
pačius naudotojo kredencialus, reikalingus prisijungti.
Norėdami atverti RDP failus, naudokite funkciją „open with“.

Darbas su naršyklės priedais

Dėl naršyklės priedų gali būti neleidžiama dirbti su Origin Server ir įdiegta programine įranga.
Rekomenduojama naudoti interneto naršykles be jokių priedų.

Suderinamos naršyklės

Šios naršyklės gali rodyti tinklalapius portale:
• „Microsoft Edge“ 25 arba naujesnė versija
• „Microsoft Internet Explorer“ 11 arba naujesnė versija
• „Mozilla Firefox“ 56 arba naujesnė versija
• „Google Chrome“ 61 arba naujesnė versija
• „Safari“ 9 arba naujesnė versija

51 pav.  

PASTABA. Jei su „Chrome“ naudojamas „Windows“ nešiojamas kompiuteris, palaikantis jutiklius,
jutikliniai įvykiai nebus atpažįstami, net jei „Windows“ jutiklinis žymeklis yra, nes atpažįstama
klaviatūra. Norėdami įjungti lietimą:
• „Chrome“ naršyklėje adreso juostoje įveskite chrome://flags
• Naršykite Touch Events API (lietimo įvykiai API)
• Išskleidžiamame meniu pasirinkite Enabled (įgalinta)
• Iš naujo paleiskite „Chrome“ 

Žiniatinklio naršyklės reikalavimai
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4.2 „Origin Server“ naudojimas ir prieigos
programos

Apie „Origin Server“

Origin Server jums leidžia:
• Pasirinkti serverį arba domeną (jei reikia)
• Keisti naudotoją be naudotojo atsijungimo nuo „Windows“

Pateikti savo duomenis, kad prisijungtumėte prie Origin Server.
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4.2.1 „Origin Server“ portalas

Ekrano maketas

③

④

②

①
52 pav.  

Nr. Komponentas Funkcija

① Client Check
Pasirinkite jungties ir sistemos informaciją, taip pat nuoro-
das į susijusius programinės įrangos naudotojo vadovus ir
klientų aptarnavimo el. paštą

② Prisijungimo duomenys Prisijungiama arba keičiami naudotojai

③ AUTO LOGIN Suveskite prisijungimo duomenis į sistemą ir spustelėkite
prisijungti

④ „Brainlab“ logotipas Pasirinkite klientų aptarnavimo kontaktinę informaciją

Prisijungimo parinktys

Prisijungimo puslapis bus rodomas automatiškai, nes apsaugotiems puslapiams reikia naudotojo
prisijungimo. Tai taip pat atsitiks, jei prisijungimo laikas pasibaigs.

Parinktys

• Jei serveris yra integruotas į jūsų tinklo „Active Directory“, pasirinkite AUTO LOGIN, kad galė-
tumėte naudoti tinklo kredencialus ir vieną prisijungimą. Ši parinktis negalima autonominiams
serveriams. Norėdami integruoti serverį, susisiekite su savo IT administratoriumi.

• Taip pat galite prisijungti, naudodami kitą naudotojo vardą pasirinkdami Use other login cre-
dentials.
PASTABA. Jei kitas naudotojas, išskyrus tą, kuris prisijungęs prie „Windows“ kliento darbo sto-
ties, prisijungia, turėtų būti pasirinktas Use other login credentials. Tai atjungs šiuo metu pri-
sijungusį naudotoją. 

• Jei reikia, Log in to: išskleidžiamajame sąraše pasirinkite domeną. Tai suteikia galimybę pasi-
rinkti tinklą (pvz., ligoninių tinklą, skyrių tinklą ar vietinius aparatus).

• Jūsų IT administratorius gali tai nustatyti arba susisiekite su „Brainlab“ pagalbos tarnyba, jei
norite gauti daugiau informacijos.

„Origin Server“ portalas
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Prisijungimas prie „Origin Server“ portalo

①

②

RADIOLOGY

53 pav.  

Veiksmas

1. Įveskite atitinkamą URL, norėdami pasiekti Origin Server.

2. Pateiktuose laukeliuose įveskite savo naudotojo vardą ir slaptažodį.

3. Jei reikia, išskleidžiamajame sąraše ① pasirinkite serverį.
PASTABA. Tai taip pat palaiko patikimus domenus, skirtus autentifikavimui. Tai reikia su-
konfigūruoti nustatymų faile. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į „Brainlab“ pagal-
bos tarnybą. 

4. Pasirinkite LOGIN ②.
PASTABA. Jei baigiasi seanso laikas, turite prisijungti iš naujo. 

PASTABA. Keiskite naudotoją be naudotojo atsijungimo nuo „Windows“. Procedūra tokia
pati kaip pradinio prisijungimo.  
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4.2.2 Pagrindinės programinės įrangos funkcijos

Ekrano maketas

④ ⑤

①

② ③

⑥
54 pav.  

Prisijungus, rodoma keletas funkcijų:

Nr. Mygtukas Funkcija

① Select patient

②

Peržiūrėkite sistemos monitorių.
• Žalia rodyklė: apkrova gera.
• Oranžinė rodyklė: apkrova gali būti kritinė. Apsvarstykite galimybę ati-

dėti seansą.
• Raudona rodyklė: apkrova per didelė papildomiems planavimo sean-

sams.

③
Pradėkite seanso bendrinimą, jei leidžia jūsų naudotojo parametrai
PASTABA. Šis funkcionalumas priklauso nuo priskirto naudotojo vaid-
mens konkrečiam naudotojui ligoninėje. 

④

Peržiūrėkite kliento patikros ir pagalbos informaciją:
• Aktualūs naudotojo vadovai
• Išteklių failai
• Kliento programinės įrangos naujinių nuorodos

⑤ Atsijungiama nuo Origin Server seanso

⑥ Raskite palaikymo informaciją ir peržiūrėkite pagrindinę Origin Server
programinės įrangos informaciją

Pagrindinės programinės įrangos funkcijos
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Nr. Mygtukas Funkcija

ne-
tai-
ko-
ma

Tvarkykite naudotojo seansus seansų tvarkyklės puslapyje (tik adminis-
tratoriams)
PASTABA. Šis funkcionalumas priklauso nuo priskirto naudotojo vaid-
mens konkrečiam naudotojui ligoninėje. 

ne-
tai-
ko-
ma

Peržiūrimos, atsisiunčiamos arba naikinamos ekrano nuotraukos
PASTABA. Rodoma tik tada, jei galima iPlan programos parinktis. 

PASTABA. Jei reikia, pagrindinį puslapį taip pat galima konfigūruoti, rodyti skirtingas antraštes ar
skyrius. 

Apie sistemos monitorių

①

③

④

②

55 pav.  

Sistemos monitorius rodo sistemos apkrovą bet kuriuo metu. Spustelėkite apkrovos rodyklės
piktogramą ①, kad atvertumėte dialogą.
• Server Workload ② pateikia informaciją apie serverio apkrovą ir greitį.
• Sessions: ③ rodo, kiek seansų šiuo metu naudojama, ir kiekvieno seanso naudotojų vardus.
• Background Processes ④ rodo programas, kurios aktyviai įkelia serverį. Nors fone

veikiančios programos paprastai daug nenaudoja CPU, foniniai procesai būna aktyvūs.
Apkrovos rodyklės piktograma rodo vidutinę sistemos apkrovos vertę. Standartinė konfigūracija
yra:
• Mažiau kaip 60 % (žalia): nėra laukimo laiko
• 61–90 % (geltona): gali atsirasti tam tikras laukimo laikas arba programų vėlavimas
• Virš 90 % (raudona): nerekomenduojama naudoti sistemos atliekant skubias užduotis

PASTABA. Procentines vertes galima sukonfigūruoti remiantis naudotojų atsiliepimais. Jei reikia
daugiau informacijos, kreipkitės į „Brainlab“ pagalbos tarnybą. 

Apie ekrano nuotraukas

Pasirinkite Screenshots piktogramą, kad peržiūrėtumėte bet kurią ekrano nuotrauką iPlan (pvz.,
„iPlan“ „Stereotaxy“ / „View“ / CMF / „Cranial“ / ENT / „Flow“ / „Spine“, „iPlan RT Image“ arba
„iPlan RT Dose“) prieinamą jums prisijungus prie Origin Server. Rodomos visos ekrano
nuotraukos su pagrindinėmis failų ypatybėmis.
Ekrano nuotraukos, sukurtos su Content Manager, Patient Browser ir Viewer, gali būti
peržiūrimos tik naudojant Viewer ir nėra matomos Screenshots.
PASTABA. Įvairus turinys, susijęs su gydymu (pvz., .pdf ir .txt formatu), taip pat galimas skyriuje
Screenshots. 
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Ekrano nuotraukų parinktys

56 pav.  

Parinktys

Norėdami peržiūrėti ekrano nuotraukos failą, sukurtą naudojant iPlan, pasirinkite:
• Failo pavadinimas
• Ekrano nuotraukos miniatiūra

PASTABA. Jei vaizdų failai negalimi, miniatiūros nerodomos. 

Pasirinkite, kad panaikintumėte ekrano nuotrauką.
PASTABA. Panaikinto failo grąžinti negalima. 

Pasirinkite, kad parsisiųstumėte ekrano nuotrauką.
• Spustelėjus Save, raginama nurodyti, kur įrašyti failą.
• Spustelėjus Open, ekrano nuotrauka atveriama vietine numatytąja vaizdų

peržiūros programa.

Pagrindinės programinės įrangos funkcijos
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Apie kliento patikrą

① ③② ④

Nr. Antraštė Aprašas

① Client Check

Ataskaitos, ar jūsų ryšys atitinka reikalavimus ir ar palaikomos tam
tikros funkcijos. Teikia informaciją apie:
• Žiūrėjimo taško dydis (galimi programų vaizdo pikseliai monito-

riuje)
• Tinklo veikimas tarp kliento žiniatinklio naršyklės ir žiniatinklio

serverio
• HTML5 suderinamumas (jei „ActiveX“ išjungtas)
• „Active Connection Mode“ (pasirinktas režimas ir konfigūracijos

savybės)
Jei kliento kompiuteris neatitinka tam tikros vertės reikalavimų, pro-
graminė įranga rodo rekomenduojamą vertę.
Jei nepavyksta prisijungti, peržiūrėkite šį puslapį, kad galėtumėte
ištaisyti problemą.
Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite Origin Server
minimalius reikalavimus.

② System Information
Duomenys apie kliento sistemą
• Operacinė sistema
• Žiniatinklio naršyklė

③ Resources

• Atsisiųsti naudotojo vadovo failus PDF formatu
• Atsisiųsti nustatymų failus

PASTABA. Konfigūravo „Brainlab“ tarnyba. Čia rodomas turinys ga-
li skirtis nuo jūsų naudotojo patirties. 

④ Contact Brainlab
Support Susisiekti su „Brainlab“ palaikymo tarnyba
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Kliento kompiuterio tikrinimo piktogramos

57 pav.  

Jei kliento kompiuteris neatitinka tam tikros vertės reikalavimų, programinė įranga rodo
rekomenduojamą vertę ir įspėjimo simbolį.
PASTABA. Rekomenduojamas ryšio tinklo veikimas:
• Pralaidumas ≥ 100 Mbit/s
• Maksimalus delsos laikas: 20 ms 

Piktograma Aprašas

Reikalavimai tikrinami: rezultatas bus rodomas netrukus.

Reikalavimai tinkami: ryšys atitinka reikalavimus.

Reikalavimai nepakankami: galimas neigiamas poveikis dirbant.

Ryšio kokybė

CONNECTION: Pateikiama informacija apie ryšio tarp serverio ir kliento kompiuterio kokybę (pvz.,
atsisiuntimo greitį ir reagavimo laiką) ir pateikiamas veikimo pagrindas. Patikrinkite šią vertę, jei
patiriate našumo problemų.

Pagrindinės programinės įrangos funkcijos
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Susisiekimas su „Brainlab“ palaikymo tarnyba

58 pav.  

Pasirinkite Contact Brainlab Support:
• Susisiekti su „Brainlab“ palaikymo tarnyba tiesiogiai, naudojant pateiktus telefono numerius
• Nusiųskite el. laišką „Brainlab“, užpildydami laukus ir pasirinkdami SEND EMAIL
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4.2.3 Programų prieiga

Aprašas

Prisijungę programas galite pasiekti pagrindiniame Origin Server ekrane.
Galite atverti „Brainlab Elements“, naudoti „Brainlab“ programinę įrangą ir pasiekti paciento
duomenis, naudodamiesi HTML5 ir RDP (atsižvelgiant į įdiegtas programas ir darbo eigas) arba
pasiekti iPlan per RDP.

Programų prieinamumas

Prieinamos programos gali skirtis atsižvelgiant į naudotojo teises ir licencijos statusą. Kai
programa nepasiekiama, atitinkamas mygtukas nerodomas.
RDP seansų skaičius yra skirtingas ir paprastai ribojamas iki trijų vienam serveriui. Jei naudojami
visi RDP seansai, bandant pradėti papildomą RDP seansą rodomas pranešimas apie licenciją.
Pagrindinis Origin Server puslapis apdoroja serverio platformos licenciją ir rodo:
• Licencijos statusą
• Bendrą leidžiamų seansų skaičių
• Klaidas, jei serverio platformos licencijos užklausa nepavyko

Klientų kompiuterių skirtumus

Šiame vadove pateiktos ekrano nuotraukos ir informacija gali skirtis nuo jūsų konkrečios
naudotojo aplinkos. Tai priklauso nuo „Windows“ versijos, naršyklės tipo ir versijos, serverio
konfigūravimo ir kt.

Programų prieiga

④

①

②

③

59 pav.  

Veiksmas

1. Pasirinktinai: Select patient pasirinkti arba pakeisti pacientą (pacientą galima bet kada
pakeisti) ②

Programų prieiga
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Veiksmas

2. Pasirinkite vieną šių parinkčių:
• Pasirinkite Quick Viewing peržiūrėti pasirinkto paciento vaizdus ③
• Pasirinkite vieną iš Tools ④ (Export arba Video Editor)
• Pradėkite tiesiogiai nuo bet kokio sistemoje galimo planavimo darbo eigos ①, pasirink-

dami atitinkamą

Programų atvėrimas naudojant RDP failą

PASTABA. Pageidaujamas „Internet Explorer“ ryšio tipas yra „ActiveX“. Kitoms naršyklėms
pirmenybė teikiama HTML5. Kai šių parinkčių nėra, rekomenduojama RDP. 

Naudodamiesi „Internet Explorer“ su sukonfigūruotu RDP „ActiveX“ komponentu, naudotojai gali
paleisti iPlan ar „Brainlab Elements“ nuotoliniu būdu, pasirinkdami programos mygtuką, rodomą
Origin Server pradiniame puslapyje. Nuotolinės programos iškart paleidžiamos naudojant tuos
pačius naudotojo kredencialus, reikalingus prisijungti.

Veiksmas

1. Pasirinkite norimą programą.
Atveriamas Open/Save (atidaryti / įrašyti) dialogo langas.

2.

Pasirinkite Open with (atidaryti naudojant) ir spustelėkite OK (gerai). „Windows“ automa-
tiškai parenka programą, kuria bus atveriama programa.
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Veiksmas

3.

Jei atveriamas dialogo langas Remote Desktop Connection (jungimasis prie nuotolinio
darbalaukio), patikrinkite, ar „Remote computer“ (nuotolinis kompiuteris) yra tinkamas
(pvz., yourcomputer.net).

4. Pasirinkite Connect (jungtis).
Atveriama pasirinkta programa.
PASTABA. Suaktyvinkite žymimuosius laukelius, kad nuotoliniame kompiuteryje būtų už-
tikrinta būtina prieiga (pvz., norint eksportuoti planus). 

5. Atveriamas Remote Desktop Connection Verification (jungimosi prie nuotolinio darba-
laukio tikrinimas) dialogo langas. Patvirtinkite, kad norite prisijungti paspausdami OK (ge-
rai).
Atveriama jūsų programa.

Jei nenorite, kad pasirodytų šis dialogo langas, skaitykite „ActiveX“ nustatymų rekomendacijas.

Viso ekrano režimas

①

60 pav.  

Programos automatiškai atveriamos viso ekrano režimu. Norėdami perkelti programą į kitą
monitorių, paspauskite Restore Down mygtuką ① ryšio juostoje, kad programa būtų rodoma
naršyklėje.
Perkėlę naršyklę į kitą monitorių, galite grįžti į viso ekrano režimą paspausdami šį klavišų derinį:
„Ctrl“ + „Alt“ + „Break“.
PASTABA. Tai galioja tik „ActiveX“ ir RDP jungtims. HTML5 jungtys atveriamos tiesiai naršyklėje ir
jas galima lengvai perkelti. 

Seanso tarptinklinis ryšys

Tą patį seansą galite peržiūrėti per skirtingus įrenginius. Tam padaryti:
• Prisijunkite prie serverio viename kompiuteryje (pvz., įprastame kompiuteryje) ir palikite seansą

atvirą (t. y neatsijunkite).
• Prisijunkite prie kito kliento (pvz., „iPad“) serverio nepasibaigus iš anksto nustatytam

laikotarpiui (pvz., 15 minučių pagal numatytuosius nustatymus).

Programų prieiga
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Pradinis pirmojo kliento seansas atveriamas naujame kliente, naudojant tą patį vaizdą, įskaitant
pasirinktą pacientą, atvertą duomenų rinkinį ir išdėstymą programose.
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4.2.4 Informacija apie nuotolinį seansą

Bendroji informacija

Nuotolinį seansą per RDP Origin Server galima nustatyti tik atvėrus vieną iš Origin Server
portalų programų. Tai užtikrina tinkamas ryšio nuostatas, būtinas iPlan arba „Brainlab Elements“
programinei įrangai.
Atveriant programą antro kliento kompiuteryje, kai ta pati programa ir naudotojas jau turi aktyvų
seansą, ankstesnis seansas išjungiamas ir rodomas naujo kliento kompiuteryje. Pirmojo kliento
naudotojui pranešama apie atjungimą Origin Server portale.

Prieš atveriant programą

Naudotojai gali atverti kelias programas vienu metu. Tačiau vienam naudotojui yra galimas tik
vienas seansas vienai programai.
Jei naudojatės klaviatūros neturinčiu įrenginiu (pvz., planšetiniu kompiuteriu), o planuojant reikia
įvesti duomenis klaviatūra, prieš atverdami iPlan programą arba planavimo programą, įjunkite
„Windows“ „On-Screen keyboard“ (ekraninė klaviatūra).

Saugos įspėjimas

Atveriant seansą gali būti pateikiamas Remote Desktop Connection (jungimasis prie nuotolinio
darbalaukio) įspėjimas.
Atsižvelgiant į naršyklės „ActiveX“ saugos nuostatas, galite būti raginami patvirtinti vietinių diskų
ryšį su nuotoliniu kompiuteriu.
PASTABA. Vietinių diskų prie nuotolinio kompiuterio jungti nebūtina, jei nenorite eksportuoti
gydymo plano. Tokiu atveju galite panaikinti atitinkamo žymimojo langelio žymę dialogo lange
Remote Desktop Connection (jungimasis prie nuotolinio darbalaukio). 

PASTABA. HTML5 ryšio metu eksportuoti galima tik į tinklo aplanką / diską, sukonfigūruotą
serveryje. Kliento diskai (standusis diskas, USB, tinklo diskai) neprieinami. 

Informacija apie nuotolinį seansą
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4.2.5 Našumo optimizavimas

Našumo optimizavimas

Našumas gali būti pagerintas išsaugant serverio išteklius ir optimizuojant registro nuostatas.

Serverio ištekliai

① ②

61 pav.  

Rekomenduojamas programos uždarymas – naudojant Exit funkciją „Brainlab Elements“ ① arba
iPlan ② meniu.

Serverio ištekliai ir tarptinklinis ryšys

①

62 pav.  

Jei uždarote programą pasirinkdami Close ① interneto naršyklės juostoje arba Origin Server
ryšio juostoje, seansas išlieka aktyvus ir toliau naudoja serverio išteklius. Naudodami tuos pačius
prisijungimo duomenis, prie to paties seanso galite prisijungti vėliau (pvz., iš kito kliento
kompiuterio).
Tai gali būti patogu, tačiau nenaudokite Close, kad neblokuotumėte serverio išteklių, nebent greitu
metu ketinate tęsti darbą su seansu. Rekomenduojamas programos uždarymo metodas yra per
Exit Application arba Exit parinktis „Brainlab Elements“ arba iPlan meniu.
Kiekviena programa turi nustatytą neveikos laiką. Programa nutraukiama pasibaigus nustatytam
neveikos laikui, kai seansas yra atjungtas.
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PASTABA. Neveikos laikas yra neprivalomas ir konfigūruojamas. Jei reikia daugiau informacijos,
kreipkitės į „Brainlab“ pagalbos tarnybą. 

Intraneto ir interneto registro nuostatų optimizavimas

Norėdami optimizuoti intraneto ar interneto naudojimo nuostatas, įdiekite atitinkamą registro failą.
Tai padidina našumą, ribojant galimų spalvų skaičių ir naudojant numatytąjį pelės judesio
atnaujinimo intervalą.

Veiksmas

1.
Pasirinkite Client Check piktogramą.
Atveriamas Client Check dialogo langas.

2.

Resources parinktyje pasirinkite ir įdiekite reikalingą registro failą:
• Optimized Settings for fast network connections (intranet)
• Optimized Settings for slow network connections (internet)

Registro nuostatų saugos įspėjimas

63 pav.  

Registro nuostatos neturi įtakos saugai, nes jomis koreguojamas tik pelės judėjimo atsako laikas ir
spalvos.
PASTABA. Įspėjimai dėl registro nuostatų priklauso nuo naršyklės. Naudotojo patirtis gali skirtis
nuo čia pavaizduotos. 

Veiksmas

Pasirinkite Save File, kad įdiegtumėte registro failą.

Našumo optimizavimas
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4.2.6 Seanso bendrinimas

Seansų bendrinimo naudojimas

Naudojant funkciją Session Sharing, du Origin Server naudotojai gali bendrai naudoti seansą ir
bendrai dirbti viename gydymo plane. Abiem naudotojams pasiekiamos visos programinės
įrangos funkcijos.

Įspėjimas
Prieš bendrai naudodami seansą atminkite, kad abu naudotojai turi prieigą prie visų
programinės įrangos funkcijų „Session Sharing“ seanso metu.

Bendras seanso naudojimas

64 pav.  

Veiksmas

1.
Pasirinkite Session Sharing iš Origin Server pradinio puslapio.
Atveriamas dialogo langas Session Sharing.

2. Pasirinkite seansą ir spustelėkite Join Session.

Seanso savininkas gauna nuotolinio valdymo užklausą, kuri gali skirtis priklausomai nuo
naudojamos technologijos.

3. Jei sutinka bendrai naudoti seansą, seanso savininkas turi pasirinkti Yes.
Atveriamas seansas. Abu naudotojai gali naudoti programą vienu metu ir matyti visus kito
naudotojo atliekamus veiksmus.
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PASTABA. Kai seansas aktyvus, svečias naudotojas turi visišką interaktyvią prieigą prie tikslinės
sistemos programinės įrangos. 

Išėjimas iš seanso

Veiksmas

Norėdami išeiti iš bendrai naudojamo seanso, spustelėkite mygtuką atsi-
jungti, esantį apatinėje dešiniojoje ekrano dalyje.
Programa neuždaroma, nes išėjote tik iš bendrai naudojamo seanso.

PASTABA. Atsijungimas nenutraukia planavimo ar peržiūros seanso, tik jo bendrinimą. 

Seanso bendrinimas
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4.2.7 Trikčių šalinimas

„Origin Server“ trikčių šalinimas

Toliau pateikiamos tipinės problemos, kurias naudotojai patiria naudodamiesi Origin Server, ir
kaip jas išspręsti.

Neleistini naudotojai

65 pav.  

Jei rodomas šis įspėjimas, su jūsų kredencialais negalima prieiga prie platformos.
Kreipkitės į savo IT administratorių, kad įtrauktų jus į „Active Directory“ grupę arba Origin Server
sistemos duomenų bazę.

„Firefox“ konfigūravimas pavieniams prisijungimams

Veiksmas

1.

„Firefox“ įrašykite about:config. Kai rodomas įspėjimas, pasirinkite patvirtinimo mygtu-
ką.

2.

Įrašykite network paieškos langelyje.
Nustatykite vertę example.net:
• .negotiate-auth.delegation-uris
• .negotiate-auth.trusted-uris
• .automatic-ntlm.trusted-uris

Dabar visi *.example.net serveriai yra aktyvūs „Windows Integrated Authentication“
(„Windows“ integruotas autentifikavimas).
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Visi seansai naudojami

66 pav.  

Jei rodomas šis įspėjimas, visi vienu metu vykdomi seansai yra naudojami. Tai reiškia, kad turite
palaukti, kol naudotojas uždarys seansą. Taip pat galite susisiekti su „Brainlab“ dėl vienu metu
vykstančių seansų skaičiaus padidinimo.

Neįvykdyti reikalavimai

67 pav.  

Trikčių šalinimas
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Jei rodomas šis ekranas, tai rodo, kad jūsų kompiuteris neatitinka būtiniausių reikalavimų.
Pasirinkite Show the Client Check, kad būtų parodyti, kurie reikalavimai nėra tenkinami.

Sertifikato įspėjimas

68 pav.  

Prisijungiant prie Origin Server URL, gali būti pateikiamas saugos sertifikato įspėjimas. Tai rodo,
kad naudojate nepatikimą sertifikatą.

Parinktys

Tęskite spustelėdami Continue to this website (not recommended) (pereiti į šią svetainę (ne-
rekomenduojama)). Origin Server portalas atveriamas.

Arba įdiekite vietinį šakninį sertifikatą kompiuteryje:
• Atsisiųskite sertifikatą
• Dukart spustelėkite sertifikatą, kad jį įdiegtumėte

Juodo ekrano sprendimas naudojant „Apple Mac“/„iPad“

Jei prisijungdami naudojant „MacOS“ ar „iOS“ matote tik juodą / pilką ekraną, (ligoninės)
savarankiškai pasirašytas sertifikatas nėra tinkamai įdiegtas.

Veiksmas

1. Prisijunkite prie įrenginio kaip administratorius.

2. Atsisiųskite patikimus šakninius sertifikatus.
Arba siųskite sertifikatus el. paštu ar naudokite saugyklą debesyje.

3. Pasirinkite atsisiųstą failą ir įdiekite jį.

4. Patvirtinkite įspėjimo pranešimus ir pasirinkite Install Now (diegti dabar).

5. Pasirinkite Done (atlikta), kad išeitumėte iš Profile Installed (profilis įdiegtas) ekrano.

6. Norėdami įjungti SSL pasitikėjimą sertifikatu, eikite į: Settings (parametrai) > General
(bendra) > About (apie) > Certificate Trust Settings (sertifikato patikimumo parametrai).
Aktyvinkite Full Trust for Installed Root Certificates (visiškai pasitikėti įdiegtais šakni-
niais sertifikatais).
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4.3 Papildomas funkcionalumas

Papildomas funkcionalumas

Origin Server taip pat aktyvina:
• Naudojimą su planšetiniais įrenginiais
• Duomenų perkėlimą
• Duomenų eksportavimą

Papildomas funkcionalumas
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4.3.1 Naudojimą su planšetiniais įrenginiais

„Origin Server“ naudojimas su planšetiniais įrenginiais

Origin Server aktyvina planšetinių įrenginių ryšį su standartiniu HTML5. Planšetiniame įrenginyje
naudojama interneto naršyklė turi atitikti šį standartą, kad būtų galima užmegzti ryšį.
Turite prisijungti prie Origin Server, naudodami planšetinio kompiuterio žiniatinklio naršyklę.
PASTABA. Planšetiniai kompiuteriai turėtų būti naudojami tik informacijai, o ne diagnostiniams
planavimo tikslams. 

Suderinamumas

Origin Server suderinamas su:
• HTML5 suderinamomis naršyklėmis
• „iPad“ iOS 7.0 arba naujesne versija

PASTABA. Kai „iPad“ įrenginyje per „Safari“ ar „Chrome“ norite pasiekti Origin Server ir „Brainlab
Elements“, naršyklės gali apskaičiuoti neteisingą vaizdo taško dydį. Būtinai išjunkite darbalaukio
režimo naudojimą kiekvienoje naršyklėje – pasauliniu mastu arba tam tikrose svetainėse. 

PASTABA. Viso ekrano funkcijoms su „iPad“ rekomenduojama naudoti „Safari“. 

PASTABA. Išleidus šį naudotojo vadovą gali būti išleista kita suderinama „Brainlab“ programinės
įrangos versija. Jei turite klausimų apie suderinamumą, kreipkitės į „Brainlab“ palaikymo tarnybą. 

Rekomendacijos planšetiniam įrenginiui

Naudojant Origin Server planšetiniame įrenginyje, rekomenduojama:
• Naudoti naršyklę, turinčią viso ekrano galimybes
• Žiūrėti gamintojo naudotojo vadovą

„iPad“ lietimo valdikliai

„Brainlab Elements“, veikiantys „iPad“, nepalaiko kelių pirštų gestų. Todėl, jei norite padidinti
vaizdą, naudokite mastelio keitimo mygtuką ir tada braukite pirštu aukštyn arba žemyn.
Prieš lietimo gestų perkėlimą į programą, turite liesti ekraną maždaug 1–2 sekundes (pvz.,
pasirinkite slinktį, palieskite ekraną maždaug 1–2 sekundes, tada slinkite).
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Sparčiųjų klavišų diegimas naudojant „iPad“

② ③ ④

①

69 pav.  

Norėdami optimizuoti žiūrėjimą, „Brainlab“ rekomenduoja žiūrėti Origin Server viso ekrano
režimu.
Įveskite serverio URL į pagrindinį ekraną, kad įsitikintumėte, jog Origin Server kiekvieną kartą
atveriamas viso ekrano režimu.

Veiksmas

1. Atverkite „Safari“ ir įveskite serverio URL.

2. Atsijunkite, kad būtų rodomas LOGIN puslapis.

3.

Pasirinkite ②, norėdami atverti dialogo langą.

4.
Pasirinkite Add to Home Screen (įtraukti į pagrindinį ekraną) ①.
Atveriamas dialogo langas Add to Home (įtraukti į pagrindinį).

5. Pasirinkite Add (įtraukti) ③ iš dialogo lango.
Piktograma pridedama prie pagrindinio ekrano ④.

„Origin Server“ prieiga iš pradinio ekrano

Veiksmas

Paleiskite Origin Server, pasirinkdami piktogramą, kurią sukūrėte pagrin-
diniame ekrane.

Naudojimą su planšetiniais įrenginiais
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„iPlan“ paleidimas

Origin Server peržiūrai rekomenduojama naudoti naršyklę, turinčią viso ekrano galimybes.

①
70 pav.  

Veiksmas

Perjunkite iš viso į standartinį ekraną, naudodami piktogramas ekrane ①.

PASTABA. Tiksli žiūrėjimo funkcija priklauso nuo naršyklės, o pasirinkta programa ne visada
tiksliai atitinka ekrano dydį. 

PASTABA. Planuodami operaciją naršyklėje, nenaršykite pirmyn ir atgal. 
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Klaviatūros prieiga

71 pav.  

Veiksmas

Norėdami atverti jutiklinę klaviatūrą, palieskite trimis pirštais apatinėje jutiklinio ekrano dalyje.

„Brainlab Elements“ paleidimas naudojant „iPad“

① ②

72 pav.  

Veiksmas

1. Norėdami paleisti, pasirinkite „Brainlab Elements“.
Programinė įranga atveriama automatiškai.

Naudojimą su planšetiniais įrenginiais
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Veiksmas

2. Pasveikinimo ekranas yra didesnis nei fizinis „iPad“ ekranas ①. Paleidę „Brainlab Ele-
ment“, suimkite pirštais, kad padidintumėte programos rodinį, jog tilptų į „iPad“ ②.
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4.3.2 Duomenų perdavimas ir eksportavimas

Duomenų perkėlimas

Norėdami importuoti duomenis iš DICOM formato, naudokite iPlan arba „Brainlab Elements“.
Nustatykite reikiamą skaičių paskirties archyvų ir priskirkite jiems skirtingas vietas paciento
aplanke.
PASTABA. „PatXfer“ archyvus gali modifikuoti tik naudotojai, turintys administracines teises.
Naudotojų, kurie nėra administratoriai, „PatXfer“ nuostatų keitimai atsijungiant neįrašomi. 

Duomenų eksportavimas

Naudotojai gali nustatyti eksportavimo vietą ir eksportuoti gydymo planus į saugojimo laikmeną
(pvz., USB atmintuką) arba standųjį diską kliento kompiuteryje, naudodami iPlan arba „Brainlab
Elements“.
• Paskirties platformai (pvz., Curve, Kick, Buzz) turi būti nustatyta bent viena eksportavimo

vieta.
• Naudojant HTML5 ryšį, negalima eksportuoti gydymo planų iš iPlan į USB atmintuką kliento
įrenginyje. Client Check patikrinkite esamą režimą. USB įrenginius galite naudoti tik tada, kai
naudojate RDP failą arba „ActiveX“ režimą.
Jei norite atsisiųsti gydymo planus, sukurtus naudojant „Brainlab Elements“, naudokite Export
funkciją.

• Eksportuojant į kliento kompiuterį, turi būti pasirinkti žymimieji langeliai iškylančiajame lange
Remote Desktop Connection (jungimasis prie nuotolinio darbalaukio), kuris rodomas
atveriant programą.

PASTABA. HTML5-RDP ryšio metu eksportuoti galima tik į tinklo aplanką / diską, sukonfigūruotą
serveryje. Kliento diskai (standusis diskas, USB, tinklo diskai) neprieinami per HTML5. Tai
įmanoma tik RDP arba „ActiveX“ režimu. Pasitikrinkite, kuris režimas yra aktyvus Client Check
parinktyje. 

USB atmintukai

Prie kliento prijungti USB atmintukai prieinami iš serverio tik juos įdėjus prieš sukuriant nuotolinį
ryšį su serveriu.

Plano eksportavimas

Veiksmas

1. Įdėkite saugojimo laikmeną į kliento kompiuterį.

2. Atverkite iPlan arba reikiamą „Brainlab Element“ pradžios ekrane.

3. Atlikite reikiamą užduotį.

4. Pasirinkite Save and Export planavimo programinės įrangos naršyklėje iPlan Navigator.

5. Pasirinkite Export Location dialogo lango Export sąraše.
PASTABA. Jei kompiuterio eksportavimo vietų sąrašo nėra, kreipkitės į serverio adminis-
tratorių, kad kompiuteryje įjungtų gydymo planų eksportavimą. 

6. Baigę eksportuoti, atjunkite saugojimo laikmeną nuo kliento kompiuterio naudodami „Win-
dows“ funkciją Safely Remove Hardware (saugus aparatūros šalinimas).

Duomenų perdavimas ir eksportavimas
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5 „ORIGIN SERVER“:
ADMINISTRAVIMAS

5.1 „Origin Server“ administravimo funkcijos

„Origin Server“ administravimas

Origin Server administratorių funkcijos yra šios:
• Naudotojų valdymas
• Domenų grupių valdymas
• Atšaukimo patikrų konfigūravimas
• Naršyklės konfigūracija
• Nuotolinė klientų palaikymo tarnyba
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5.1.1 „Server Desktop“ (serverio darbalaukis)

Funkcijos ir prieiga

Naudodamas funkciją Server Desktop (serverio darbalaukis), administratorius gali nuotoliniu
būdu pasiekti serverio darbalaukį ir naudotis visomis jo funkcijomis.
PASTABA. Administratoriaus užduotys negali būti atliekamos su „iOS“ arba „Mac“ įrenginiais. 

Šifruotoji prieiga

Origin Server palaiko HTTPS ryšį. Taip užtikrinami aukšti saugos standartai, todėl jungiantis
internetu lengviau sukonfigūruoti užkardą (paprastai ji nebūtina).
Jei kliento kompiuteris naudoja asmeninę užkardos programinę įrangą, Origin Server ryšį (pvz.,
serverio pavadinimą ar IP adresą) reikia įtraukti į leidžiamų jungčių sąrašą.

„Server Desktop“ (serverio darbalaukis) įjungimas

Veiksmas

1. Atverkite Session Manager.

2. Pasirinkite serverį spustelėję atitinkamą serverio pavadinimą.
Ekrane atveriamas nuotolinis serverio darbalaukis.
PASTABA. Jei taikytina, pasirodžiusiame sąraše pasirinkite reikiamą serverį. 

„Server Desktop“ (serverio darbalaukis)
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5.1.2 Naudotojų valdymas

„Computer Management“ (kompiuterio valdymas) dialogo langas

73 pav.  

Dialogo lange Computer Management (kompiuterio valdymas) galima įtraukti ir pašalinti
naudotojus, kuriems leidžiama naudotis tam tikromis Origin Server funkcijomis.

Vietinio naudotojo įtraukimas

Veiksmas

1. Pasirinkite Server Desktop (serverio darbalaukis).

2. Atverkite dialogo langą Computer Management (kompiuterio valdymas):
• Pradžios meniu pasirinkite Control panel (valdymo skydas).
• Pasirinkite Administrative tools (administravimo įrankiai).
• Pasirinkite Computer Management (kompiuterio valdymas).

3. Kairiajame skydelyje išplėskite skyrių Local Users and Groups (vietiniai vartotojai ir gru-
pės) ir spustelėkite Users (vartotojai).
PASTABA. Jeigu dirbate su „Windows“ domene esančiu serveriu, pereikite prie 7 veiks-
mo. 

4. Viršutiniame meniu spustelėkite Action (veiksmas) ir pasirinkite New user (naujas varto-
tojas).

5. Įveskite naudotojo vardą, aprašymą ir slaptažodį.

6. Kairiajame skydelyje išplėskite skyrių Users and Groups (vartotojai ir grupės) ir pasirinki-
te Groups (grupės).
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Veiksmas

7. Dešiniajame skydelyje du kartus spustelėkite grupę, į kurią norite įtraukti naudotoją:
Pavyzdžiui, pasirinkite:
• BL_OriginSessionManager
• BL_OriginAdministrators
• BL_OriginUsers
• BL_OriginIheUsers
• Remote Desktop Users (Nuotolinio darbalaukio naudotojai)
• BL_All

PASTABA. Ne visiems naudotojams turėtų būti suteiktos administratorių teisės. Papras-
tiems naudotojams turėtų būti leidžiama naudotis iPlan programomis ir rašyti tik į pacien-
tų aplankus. 

8. Spustelėkite Add (įtraukti) ir įkelkite visus naudotojus, kuriems bus suteiktos atitinkamos
grupės teisės.

9. Norėdami patvirtinti pasirinkite OK (gerai).

Naudotojų valdymas
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5.1.3 Domenų grupės

Domenų grupės

Jeigu Origin Server integruotas į „Windows“ domeną, naudotojus valdykite per „Active Directory“.
Įprastai integruojant Origin Server, vietinėms Origin Server grupėms priskiriamos toliau
nurodytos domenų grupės:

Vietinė grupė Atitinkama domenų grupė

BL_OriginSessionManager Ligoninės „Origin“ administratoriaus grupė: teisės nutraukti kaban-
čius seansus

BL_OriginAdministrators Ligoninės „Origin“ administratoriaus grupė

BL_OriginIheUsers Ligoninės „Origin“ naudotojų grupė: gali pasiekti Origin Server tik
per IHE nuorodą

BL_OriginUsers Ligoninės „Origin“ naudotojų grupė

Remote Desktop Users
(Nuotolinio darbalaukio
naudotojai)

Visos Origin Server domenų grupės priskiriamos vietinei nuotoli-
nio darbalaukio naudotojų grupei

Domeno naudotojo įgaliojimas

Veiksmas

1. Atverkite Active Directory Users and Computers („Active Directory“ naudotojai ir kom-
piuteriai) (pvz., domeno valdiklyje).

2. Spustelėkite Users (vartotojai) ir spustelėkite naudotoją, kurį norite įgalioti.

3. Atverkite User Properties (vartotojo ypatybės), tada pasirinkite skirtuką Member of (na-
rys).

4. Pasirinkite Add... (įtraukti...) ir tada pasirinkite Origin Server.

5. Norėdami patvirtinti pasirinkite OK (gerai).

Naudotojo šalinimas

Veiksmas

1. Dešiniajame dialogo lango Computer Management (kompiuterio valdymas) skydelyje du
kartus spustelėkite reikiamą grupę.

2. Pasirinkite naudotoją ir spustelėkite Remove (pašalinti).

3. Norėdami patvirtinti pasirinkite OK (gerai).
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5.1.4 Seansų tvarkytuvas

Seansų tvarkytuvo naudojimas

74 pav.  

Session Manager rodo visų šiuo metu prisijungusių prie sistemos naudotojų sąrašą.
Administratorius prireikus gali baigti vieną iš šių naudotojo seansų (pvz., seansas neatsako).

Apkrovos balansavimas

Kai naudojamas daugiau nei vienas serveris, Origin Server automatiškai optimizuoja veikimo
parametrus, atliekant vadinamąjį apkrovos balansavimą. Serverio pirmenybė apibūdinama Origin
Server nuostatose.
Norint, kad apkrovos balansavimas būtų optimalus, rekomenduojame naudoti vienodas visų
serverių aparatinės ir programinės įrangos konfigūracijas.
Jeigu norite suderinti sistemą, kad ji veiktų itin efektyviai, susisiekite su „Brainlab“ palaikymo
tarnyba.

Seanso nutraukimas

Veiksmas

1.
Pasirinkite Session Manager piktogramą pradžios puslapyje.
Atveriamas dialogo langas Session Manager.

2. Pasirinkite seansą, kurį norite nutraukti ir spustelėkite Terminate.
Užveriamas dialogo langas Session Manager.

PASTABA. Funkciją Terminate reikia naudoti tik išskirtiniais atvejais, pvz., kai programa neatsako
į komandas ir ją reikia paleisti iš naujo. 

Seansų tvarkytuvas
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5.1.5 Atšaukimo patikrų konfigūravimas

Delsos ryšio metu vengimas

Jei klientas neprisijungęs prie interneto ir ligoninės IT nesukonfigūravo jokio atšaukimo serverio,
prisijungdami prie Origin Server galite patirti vėlavimų. Taip nutinka todėl, kad kliento programa
mėgina patvirtinti leidėjo SSL sertifikatą ir atšaukimų sąrašą. Kai nėra interneto ryšio, atšaukimo
patikrinti nepavyksta, patikros skirtasis laikas baigiasi, todėl būna maždaug 15–20 sekundžių
delsa.
Norėdami išvengti šio uždelsimo, kliento programoje išjunkite atšaukimo patikras.

Atšaukimo patikrų išjungimas

①

75 pav.  

„Windows“ turi vietinę grupės strategiją atšaukimo patikroms išjungti.

Veiksmas

1. „Windows“ meniu Start (pradžia) pasirinkite Run... (vykdyti...) ir įveskite gpedit.msc.
Atveriamas dialogo langas Group Policy (grupės strategija).

2. Meniu Local Computer Policy (vietinio kompiuterio strategija) spustelėkite Windows
Settings („Windows“ parametrai), tada – Security Settings (saugos parametrai).

3. Pasirinkite Public Key Policies (viešųjų raktų strategijos), tada atverkite Certificate Path
Validation (sertifikato kelio tikrinimas).
Atveriamas dialogo langas Certificate Path Validation Settings Properties (sertifikato
kelio tikrinimo parametrų ypatybės).

4. Skirtuke Network Retrieval (tinklo gavimas) išjunkite žymės langelį ① Automatically
update certificates in the Microsoft Root Certificate Program (automatiškai atnaujinti
sertifikatorus „Microsoft“ šakninių sertifikatų programoje).

5. Pasirinkite OK (gerai).
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5.1.6 Naršyklės konfigūracija

Patikimi ryšiai

76 pav.  

Visos interneto naršyklės patikrina savo saugumo sertifikatus prieš prisijungdamos prie nuotolinio
serverio. Matyti šį pranešimą galite dėl šių priežasčių:
• Sertifikato galiojimo laikas pasibaigė ir turi būti atnaujintas
• Prie serverio prisijungiate naudodami trumpąjį pavadinimą, užuot nurodę FQDN kaip URL savo

naršyklėje
• Sertifikatas buvo sukurtas naudojant pasenusį maišos algoritmą (reikia bent jau SHA-2), o jūsų

sertifikatą reikia atnaujinti
• Jūs naudojate sertifikatą (pvz., savarankiškai pasirašytą ar savo sukurtą sertifikatų tarnybą),

kuriuo nepasitiki jūsų klientas

Naršyklės saugos išimčių pridėjimas

Norėdami nepaisyti įspėjimo apie saugų ryšį ir tęsti, naršyklėje galite pridėti saugos išimtį. Jei
„Active Connection Mode“ yra RDP arba „ActiveX“, galite tęsti atlikdami šiuos veiksmus:

Veiksmas

1. Patikrinkite, ar nuotolinis serveris yra tinkamas.

2. Pasirinkite I understand the Risks (aš suprantu riziką).

3. Pasirinkite Add Exception (įtraukti išimtį).

4. Pažymėkite Permanently store this exception (visam laikui išsaugoti šią išimtį).

5. Pasirinkite Confirm Security Exception (patvirtinti saugos išimtį).

Jei „Active Connection Mode“ yra HTML5, turite pridėti dvi saugos išimtis.
• Pirmoji išimtis yra tokia, kaip nurodyta aukščiau.
• Antroji išimtis turi būti pridėta prie 8080 prievado.

Norėdami tai padaryti, apsilankykite svetainėje naudodami šį URL:
https://<serveriopavadinimas>:8080
Įsitikinkite, kad kartą patvirtinote saugos išimtį.
Priėmus pasirodys klaidų dialogo langas ir būsite nukreipti į portalą. Iš ten galite toliau dirbti
įprastai.

Naršyklės konfigūracija
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PASTABA. Kreipkitės į tinklo administratorių, kad pakeistumėte sertifikato konfigūraciją arba
gautumėte daugiau informacijos. 

Darbalaukio nuorodos sukūrimas

① ②

③

④ iPlanRT

https://servername/Appportal/login.aspx?apptype=iPlanRT

77 pav.  

Kurdami nuorodas, galite praleisti programų pradžios puslapį ir paleisti programas tiesiai iš
serverio darbalaukio.

Veiksmas

1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite darbalaukio pelę ir pasirinkite New (naujas).
Atveriamas išplėstinis dialogo langas.

2. Išplėstiniame dialogo lange pasirinkite Shortcut (nuoroda).
Atveriamas Create shortcut (sukurti nuorodą) dialogo langas.

3. Pridėkite / nukopijuokite visą serverio vietą.
(pvz., http://servername/Appportal/Login.aspx?apptype=iPlanRT)

4. Pasirinkite Next (kitas).
PASTABA. Pavadinimas, einantis po „apptype=“ turi būti toks pat, koks nurodytas nuosta-
tų faile settings.xml.
 

PASTABA. Tikslus serverio kelias ar vieta gali skirtis atsižvelgiant į reikalavimus. Jei kyla
abejonių, susisiekite su savo IT skyriumi. 

5. Pridėkite nuorodos pavadinimą.
(pvz., iPlanRT)
PASTABA. Pavadinimas turi atitikti programos pavadinimą, naudojamą settings.xml.
 

6. Pasirinkite Finish (baigti).
Nuoroda sukuriama darbalaukyje.
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5.1.7 Eksporto vietos

Eksporto katalogų nustatymas

Eksporto katalogus galima bendrinti per tinklą, kad jie būtų pasiekiami iš kitų darbo vietų arba
planavimo platformų (pvz., Buzz, Curve arba Kick).
Šiose instrukcijose naudojamas eksporto katalogas kaip paciento duomenų, esančių Origin
Server, pavyzdys. Jei naudojamas failų serveris arba jei eksporto katalogas yra kažkur kitur,
atitinkamai pakeiskite kelią.
Numatytoji paciento duomenų vieta yra F:\PatientsData\.
Priklausomai nuo eksporto rūšies, tikslinis katalogas yra pacientų duomenų kataloge (pvz., F:
\PatientsData\Navigation).
Norint eksportuoti naudojant Patient Data Manager arba iPlan, tikslinėje platformoje turi būti
apibrėžta bent viena eksporto vieta (pvz., Curve). Tai galima padaryti paleidus Patient Data
Manager arba iPlan ir planavimo programinėje įrangoje eksportavimo veiksme apibrėžus naują
eksporto mazgą.
PASTABA. Įsitikinkite, kad eksporto vieta identifikuoja naudotoją ir yra naudojamas kompiuteris, į
kurį eksportuojama, kad būtų galima geriau nustatyti eksporto mazgą planavimo programinėje
įrangoje. 

Kiekvienai tikslinei platformai sukurkite vieną eksporto aplanką.
PASTABA. Jei dirbate RDP naudodami „ActiveX“ arba naudodami RDP failą, prieš atverdami
iPlan ar „Brainlab Elements“ programą, įdėkite laikmeną į kliento kompiuterį. 

Eksporto katalogų bendrinimas

SERVERNAME\Navigation

78 pav.  

Eksporto vietos
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Veiksmas

1. Atverkite katalogo ypatybes.

2. Pasirinkite Advanced Sharing (papildomas bendrinimas).
Bendrinimas taip pat gali būti atliekamas aukštesniame katalogo lygyje.

3. Nustatykite bendrinimo aplanko bendrinimo leidimus.
Aplankui priskirkite tik skaitymo leidimą.
Bendrinimo aplanke suteikite pilną valdymo leidimą tik tuo atveju, jei reikia.

PASTABA. Apskritai, bendrai naudojamą aplanką galima pasiekti iš kitų tinklo kompiuterių,
naudojant UNC kelią: \\<serveriopavadinimas>\<bendrojonaudojimopavadinimas>.
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5.1.8 „iHelp“ (nuotolinė klientų palaikymo tarnyba)

„iHelp“ naudojimas

Paprašius Origin Server gali būti įdiegta nuotolinė prieiga prie „Brainlab“ palaikymo tarnybos. Šią
nuotolinę prieigą galite įjungti „Windows“ pradžios meniu pasirinkę Start iHelp.
PASTABA. Norėdami naudoti iHelp funkciją, susisiekite su „Brainlab“ palaikymo komanda. iHelp
turi būti individualiai sukonfigūruotas jūsų sistemai. 

„Start“ meniu

①

Įjungus iHelp, „Windows“ pradžios meniu rodomos atitinka-
mos piktogramos ①.
Dabar „Brainlab“ palaikymo komanda gali nuotoliniu būdu pa-
siekti Origin Server (pvz., atlikti diagnostiką).
PASTABA. Norėdami išjungti nuotolinę prieigą, „Windows“
pradžios meniu pasirinkite Stop iHelp. 

„iHelp“ veikimo principas

iHelp programinė įranga, įdiegta Origin Server, įtraukia iHelp serverį į 443 arba 17002 prievadą.
Abi yra išorinės jungtys tačiau 17002 yra greitesnė. Kiekviena ryšio užklausa Origin Server
bando sukurti SSL tunelį.
• Norėdama prisijungti prie Origin Server, „Brainlab“ palaikymo tarnyba pirmiausia prisijungia

prie iHelp serverio per SSL tunelį.
• iHelp serveris sujungia abu tunelius ir „Brainlab“ palaikymo tarnyba gali pasiekti jūsų Origin

Server.

Diegimo reikalavimai

Jums nereikia daryti jokių užkardos nustatymų keitimų (nebent norėtumėte suteikti „Brainlab“
palaikymo tarnybai spartesnį ryšį su savo Origin Server).
• Jeigu jūsų užkarda jau leidžia sukurti interneto ryšius jūsų tinklo viduje, iHelp galės teikti

pagalbą nuotoliniu būdu.
• Norėdami įsitikinti, kad „Brainlab“ palaikymo tarnyba turi prieigą, Origin Server turite paleisti

iHelp.
• Jokie pacientų duomenys nepersiunčiami.

Daugiau informacijos žr. iHelp.support@brainlab.com.

„iHelp“ (nuotolinė klientų palaikymo tarnyba)
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5.2 Naujo SSL sertifikato kūrimas

Pagalbinė informacija

Šiame skyriuje aprašomas naujo Origin Server SSL sertifikato kūrimas ir įdiegimas.
Atsižvelgiant į tai, kaip serveris naudojamas, galima įdiegti įvairių tipų sertifikatus. Šie būdai yra
tinkami kuriant SSL sertifikatą Origin Server:
• Oficiali sertifikavimo tarnyba, tokia kaip „GlobalSign“, „Thawte“, „Comodo“, „EssentialSSL“,

„Symantec“, „DigiCert“ ar „LetsEncrypt“ (galbūt mokama)
• Savarankiškai pasirašytas sertifikatas
• Savo SSL sertifikavimo tarnybos naudojimas
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5.2.1 Apie SSL sertifikatus

Naudojimasis oficialia „Certification Authority“ (sertifikavimo tarnyba)

Naudojimasis oficialia sertifikavimo tarn suteikia pranašumą, nes konfigūracija reikalinga tik
serveryje.
PASTABA. Origin Server pavadinimas („Windows“ kompiuterio pavadinimas) ir DNS serveryje
užregistruotas serverio pavadinimas turi būti tas pats. 

Kliento programose dauguma oficialių sertifikatų yra patikimi automatiškai (atnaujinimai per
programinės įrangos naujinius iš atitinkamos operacinės sistemos). Be to, geriau naudoti oficialų
sertifikatą dėl padidinto saugumo ir patikimumo, ypač jei serveris yra prijungtas prie viešai
prieinamų tinklų ar interneto.
Kreipiantis dėl sertifikato, „Certification Authority“ (sertifikavimo institucija) prašo atlikti tam tikrus
veiksmus, kad patikrintų, ar sertifikato prašantis asmuo turi teisę užsakyti sertifikatą atitinkamame
domene.

Savarankiškai pasirašyto SSL sertifikato naudojimas

Nors dėl padidinto saugumo ir patikimumo pirmenybė teikiama oficialiai pasirašytam sertifikatui,
gali būti, kad tam tikromis aplinkybėmis reikės naudoti savarankiškai pasirašytą sertifikatą.
Pavyzdžiui, gali būti naudojamas savarankiškai pasirašytas sertifikatas, jei serveris arba kliento
kompiuteris neturi interneto ryšio.
PASTABA. Naudojant savarankiškai pasirašytą sertifikatą, svarbu garantuoti, kad klientas žino
apie su juo susisiekiančią sertifikavimo tarnybą. 

Tačiau kai kurie įrenginiai ar naršyklės, pavyzdžiui, „Apple iPad“, neleidžia prisijungti prie
nuotolinių stočių, kai naudojami savarankiškai pasirašyti SSL sertifikatai. Tokiu atveju reikia
naudoti savo SSL „Certification Authority“ (sertifikavimo institucija) sertifikatą arba oficialiai
pasirašytą SSL sertifikatą.
PASTABA. Kai kurios naršyklės (pvz., „Firefox“) turi savo sertifikatų saugyklą, atskirą nuo
„Windows“ sertifikatų saugyklos. 

Savo SSL „Certification Authority“ (sertifikavimo tarnyba) naudojimas

Daugelyje tinklų jau yra savarankiškai administruojamos intraneto programų SSL „Certification
Authorities“ (sertifikavimo tarnybos). Daugelis šių sertifikavimo tarnybų buvo sukurtos remiantis
„Active Directory Certificate Services“ („Active Directory“ sertifikavimo tarnybos) arba „OpenSSL“.
Savo SSL sertifikavimo tarnybos sukūrimas yra nemokamas. Tačiau pradžioje (pirmosios
paraiškos atveju) sąrankai reikalingos didesnės pastangos, laikas ir žinios, nei savarankiškai
pasirašant sertifikatą.
Privalumas yra tas, kad pagrindinį klientų sertifikatą reikia įvesti tik pirmojoje intraneto programoje.
Kiekvienas papildomas SSL sertifikatas nereikalauja papildomo koregavimo klientams, nes jis jau
yra patikimas remiantis pagrindiniu sertifikatu.
SSL sertifikatas, taip pat pagrindinis sertifikatas, gali būti automatiškai platinami naudojant „Active
Directory Services“ („Active Directory“ paslaugas) (naudojant „Group Policies“ (grupės strategijos)
ar scenarijus).

SSL sertifikatų galiojimas

SSL sertifikatai galioja ribotą laiką. Už galiojimo laiko stebėjimą atsakingas Origin Server serverio
administratorius. 
Kai naudojate oficialius sertifikatus, SSL sertifikavimo tarnyba paprastai išsiunčia priminimą
registruotu el. pašto adresu prieš tris mėnesius iki sertifikato galiojimo pabaigos. Kai naudojate
savarankiškai pasirašytus sertifikatus arba savo SSL sertifikavimo tarnybas, prieš pasibaigiant
galiojimo laikui reikėtų nustatyti priminimą apie terminą.

Apie SSL sertifikatus
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Tinkamo sertifikato pasirinkimo matrica

Charakteristikos / ap-
ribojimai

Kūrybos pa-
stangos

Paskirstymo
pastangos

Kaina

Savarankiškai
pasirašytas serti-
fikatas

• Sertifikatas turi būti
sukonfigūruotas kli-
entams

• Netinka su „iPad“

Žemas Vidutinis Nė vienas

Savo SSL sertifi-
kavimo tarnybos
naudojimas

Klientams turi būti nus-
tatyta sertifikavimo tar-
nyba su pirmuoju serti-
fikatu

Aukštas Žemas Nė vienas

Oficiali sertifikatų
tarnyba

• Užsakant reikia pa-
tvirtinti autorizaciją

• Reikalingas interneto
ryšys

Vidutinis Žemas (tik
serveryje)

Priklauso nuo ga-
liojimo laikotarpio
ir tiekėjo, apytiks-
liai 20–180 eurų
per metus

Jei turite daugiau klausimų, susisiekite su „Brainlab“ palaikymo tarnyba.
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5.2.2 Naudojimasis oficialia „Certification Authority“ (sertifikavimo tarnyba)

Bendroji informacija

Oficiali sertifikavimo tarnyba gali sukurti ir išsiųsti sertifikatą. Priklausomai nuo sertifikavimo
tarnybos ir sertifikato tipo, reikia atlikti skirtingus darbo veiksmus.
Tai yra tipinis procesas nuo pasirinkimo iki sertifikato įdiegimo:

Būtini veiksmai Procesas

Pasirinkite sertifikatą

• Pasirinkite tinkamą sertifikatą (pvz., standartinį, laukinę kortą)
• Nuspręskite, kaip turi būti įteisinamas įgaliojimas (pvz., patvirtintas do-

menas, įteisinta organizacija, išplėstas įgaliojimas)
• Nustatykite galiojimo laiką

Užpildykite prašymą

• Užpildykite „Certificate Signing Requests“ (CSR) (sertifikato prisijungi-
mo užklausos): su šia skaitmenine užklausa turi būti nustatyti klientui
būdingi atributai (pvz., visiškai tinkamas serverio pavadinimas dome-
ne, kontaktinio asmens vardas, el. pašto adresas)

• CSR gali būti tiesiogiai sukurtas Origin Server, taip pat tiesiogiai ser-
tifikavimo tarnyboje (auto-CSR)

Patvirtinkite įgaliojimą

• Priklausomai nuo teikėjo, yra įvairių mechanizmų, skirtų patikrinti, ar
pareiškėjas turi teisę kreiptis dėl šio domeno sertifikato

• Taikant įprastą domenų patvirtinimo metodą, atitinkamo domeno pa-
štininkui siunčiamas el. laiškas su nuoroda

Mokėjimas Skirtingos išlaidos gali priklausyti nuo pasirinkto teikėjo, metodo ir galio-
jimo laikotarpio

Atsisiųskite sertifikatą

• Sertifikatą reikia atsisiųsti iš sertifikavimo tarnybos naudojant saugų
interneto ryšį

• Paprastai sertifikatas užšifruojamas slaptažodžiu, kurį galima laisvai
priskirti sertifikato programoje

Įdiekite sertifikatą Dabar sertifikatą galima įdiegti Origin Server

Galiojantys / rekomenduojami „Origin Server“ sertifikatai

Tinka visi TLS / SSL tipo sertifikatai. Šie sertifikatai paprastai naudojami apsaugoti interneto
serverius.
Origin Server taip pat palaiko laukinių kortų SSL sertifikatus, kurie gali būti naudojami norint
apsaugoti kelis serverius, subdomenus ar netgi apsaugoti visą domeną.
Apskritai naudokite tik tuos sertifikatus, kurie buvo sukurti naudojant bent SHA-2 mechanizmus ir
kurių minimalus rakto ilgis yra 2048 bitai.

Papildoma informacija apie sertifikatų kūrimą ir rašymą

Oficialių sertifikavimo tarnybų teikėjai siūlo papildomą techninę informaciją savo interneto
svetainėse:
• „GlobalSign, Inc“: https://www.globalsign.com/en/ssl-information-center
• „Symantec Corporation“: https://www.symantec.com/page.jsp?id=ssl-information-center
• „Comodo Group, Inc“: https://sslhelpdesk.com
• „GeoTrust“: https://knowledge.geotrust.com/support/knowledge-base/index.html
• „Thawte“: https://search.thawte.de/support/ssl-digital-certificates/index.html
• „DigiCert“: https://www.digicert.com/security-certificate-support.htm
• „Let's Encrypt“: https://community.letsencrypt.org/t/frequently-asked-questions-faq/26#topic-title

Naudojimasis oficialia „Certification Authority“ (sertifikavimo tarnyba)
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5.2.3 Savarankiškai pasirašyto SSL sertifikato kūrimas

Bendroji informacija

Galite sukurti savarankiškai pasirašytą SSL sertifikatą, jei turite administratoriaus teises.

Savarankiškai pasirašyto sertifikato kūrimas

Veiksmas

1. Prisijunkite prie Origin Server kaip vietinis administratorius.

2. Paleiskite „Windows PowerShell“ (dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite „PowerShell“
piktogramą) ir pasirinkite Run as Administrator (paleisti kaip administratoriui).

3.

Norėdami sukurti sertifikatą, vykdykite šią komandą:
New-SelfSignedCertificate -DnsName "despnode02.brainlab.net" -
CertStoreLocation "cert:\LocalMachine\My"
PASTABA. Pakeiskite parametrą -DnsName į Origin Server FQDN.
 

Ši komanda sukuria savarankiškai pasirašytą sertifikatą su maišos algoritmu SHA-2.

„PowerShell“ pavyzdžiai, kaip eksportuoti ir importuoti savarankiškai pasirašytus sertifikatus

Sertifikato eksportavimas į failą:

79 pav.  

PS C:\> $SelfSignedCert = Get-ChildItem -Path Cert:\LocalMachine\My -
DnsName "despnode02.brainlab.net"
PS C:\> $mypwd = ConvertTo-SecureString -String "originserverExpOrtPwd"
-Force -AsPlainText
PS C:\> Export-PfxCertificate -Cert $SelfSignedCerorigint -FilePath C:
\Temp\SelfSignedCert.pfx -Password $mypwd
Sertifikato importavimas iš failo (pvz., kliento programoje ar kitame serveryje):
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80 pav.  

PS C:\> $mypwd = ConvertTo-SecureString -String "originserverExpOrtPwd"
-Force -AsPlainText
PS C:\> Import-PfxCertificate -FilePath C:\Temp\SelfSignedCert.pfx cert:
\localMachine\My -Password $mypwd

Savarankiškai pasirašyto SSL sertifikato kūrimas
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5.2.4 RDP, „TS Gateway“ ir „Ericom HTML5“ sertifikatų aktyvavimas

Bendroji informacija

Jums reikalingos administratoriaus privilegijos, kad galėtumėte aktyvinti sertifikatą. Sertifikato
aktyvinimo būdas priklauso nuo jūsų serverio konfigūracijos.

Sertifikatų aktyvinimas

Norėdami aktyvinti sertifikatą, atlikite šiuos veiksmus:

Veiksmas

1. Prisijunkite prie Origin Server kaip vietinis administratorius.

2. Atverkite katalogą su failų naršykle:
%BRAINLAB_PATH%\OriginDeployment\.

3. Šiame kataloge pradėkite „PowerShell“ scenarijų
ChangeOriginServerCertificate.ps1
dešiniuoju pelės mygtuku spustelėdami pelę ir pasirinkę Run PowerShell (vykdyti „Po-
werShell“).

4. Atvertame „Windows PowerShell“ iš sąrašo pasirinkite sertifikatą, kurį norite aktyvinti Ori-
gin Server.

5. Įveskite atitinkamą sertifikato numerį, pasirinkdami Enter selection (įjungti žymėjimo reži-
mą).

6. Scenarijus sukonfigūruoja ir aktyvina pasirinktą Origin Server sertifikatą.
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5.2.5 Sertifikato patikėjimas klientams

Savarankiškai pasirašytų SSL sertifikatų diegimas arba automatinis platinimas

Norėdami rankiniu būdu įdiegti savarankiškai pasirašytą sertifikatą, prisijunkite prie kliento
kompiuterio su savo kredencialais.
• Jei vieną asmeninį kompiuterį naudoja keli naudotojai, veiksmus reikia pakartoti kiekvienam

naudotojui (1 parinktis).
• Kai naudojate daug bendrų klientų kompiuterių, rekomenduojama automatiškai paskirstyti

pagal Active Directory strategiją (2 parinktis).

Savarankiškai pasirašyto sertifikato rankinis diegimas

Veiksmas

1. Atverkite internetinę naršyklę (pvz., „Internet Explorer“) ir įveskite savo Origin Server in-
ternetinį adresą (URL).
Rodomas saugos sertifikato įspėjimas.

2. Pasirinkite Continue to this website (not recommended) (pereiti į šią svetainę (nereko-
menduojama)).
Rodomas Origin Server prisijungimo puslapis.

3. Pasirinkite Certificate error (sertifikato klaida) naršyklės adreso juostoje.
Rodomas Untrusted Certificate (nepatikimas sertifikatas) dialogo langas.

4. Pasirinkite View certificates (rodyti sertifikatus).
Rodomas Certificate (sertifikatas) dialogo langas.

5. Pasirinkite Install Certificate... (įdiegti sertifikatą...).
Paleidžiamas Certificate Import Wizard (sertifikato importavimo vedlys).
Sekite veiksmus, kad parsisiųstumėte sertifikatą, o tada pasirinkite Finish (baigti).

6. Rodomas Security Warning (saugos įspėjimas).
Patvirtinkite saugos išimtį pasirinkdami Yes (taip).

7. Kai importavimas baigtas, rodomas pranešimas. Pasirinkite OK (gerai).

8. Uždarykite naršyklę ir vėl atidarykite.
Apsaugos įspėjimas neberodomas ir turėtų būti rodomas užrakintos spynos simbolis. Jei
pasirinksite spyną, sertifikato būsena rodoma kaip OK (gerai).

Automatiškas paskirstymas pagal „Active Directory Policy“ („Active Directory“ strategija)

Prieš išplatindami savarankiškai pasirašytą sertifikatą visiems klientams pagal domenų grupės
strategiją, atsisiųskite sertifikatą iš serverio. Šiuo tikslu prisijunkite prie kliento, prisijungusio prie
Origin Server, ir atlikite šiuos veiksmus:

Veiksmas

1. Atverkite internetinę naršyklę (pvz., „Internet Explorer“) ir įveskite savo Origin Server in-
ternetinį adresą (URL).
Rodomas saugos sertifikato įspėjimas.

2. Pasirinkite Continue to this website (not recommended) (pereiti į šią svetainę (nereko-
menduojama)).
Rodomas Origin Server prisijungimo puslapis.
Pasirinkite Certificate error (sertifikato klaida) naršyklės adreso juostoje.

3. Rodomas Untrusted Certificate (nepatikimas sertifikatas) dialogo langas.

4. Pasirinkite View certificates (rodyti sertifikatus).
Rodomas Certificate (sertifikatas) dialogo langas.

Sertifikato patikėjimas klientams
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Veiksmas

5. Pasirinkite Details (išsami informacija) ir tada pasirinkite Copy to File (kopijuoti į failą).
Paleidžiamas Certificate Import Wizard (sertifikato importavimo vedlys).
Sekite veiksmus, kad parsisiųstumėte sertifikatą, o tada pasirinkite Finish (baigti).

6. Kai importavimas baigtas, rodomas pranešimas. Pasirinkite OK (gerai).

7. Užverkite Certificate (sertifikatas) dialogo langą, pasirinkdami OK (gerai).
Eksportuojamas sertifikatas rodomas darbalaukyje.

Sertifikato platinimas

Eksportavę sertifikatą, turite jį nukopijuoti.

Parinktys

Prisijunkite prie domeno valdiklio ir atverkite
Group Policy Editor (grupės strategijos ren-
gyklė)

Importuokite sertifikatą į:
Computer Configuration (kompiuterio konfi-
gūravimas) > Policies (strategijos) > Windows
Settings („Windows“ parametrai) > Security
Settings (saugos parametrai) > Public Key
Policies (viesųjų raktų strategijos) > Trusted
Root Authorities (patikimos vyriausiosios ser-
tifikavimo institucijos)

Užregistruokite domeno valdiklyje
Prisijunkite su pakankamai privilegijų ir dirbkite
su „Group Policy Management“ (grupės strate-
gijos valdymas)

PASTABA. Kai naudojamas numatytasis nustatymas Authenticated Users (autentifikuoti
naudotojai), strategija taikoma visiems domeno kompiuteriams. 

Kaip išbandyti naujai sukurtą ar sukonfigūruotą GPO

81 pav.  

„Group Policy Object“ (grupės strategijos objektas) pakeitimai vyksta „Windows“ domeno
valdiklyje. Pakeitimas pakartojamas „Active Directory“ per 120 minučių nuo išdėstymo.
Jei norite išbandyti naujai sukurtą ar sukonfigūruotą GPO iš kliento pusės iškart po sukūrimo,
naudokite komandą gpupdate /force. Tai iškart aktyvina atnaujinimo procesą.
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Veiksmas

Prisijunkite prie kliento ir atnaujinkite strategiją, naudodami komandos eilutę:
gpupdate /force

Sertifikato patikėjimas klientams
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5.2.6 Saugi prieiga prie „Origin Server“ interneto portalo

Bendroji informacija

Norėdami užtikrinti saugesnį ryšį su Origin Server, naudokite šifruotą hiperteksto perdavimo
protokolą (https).
Pakeitus sertifikatą, Origin Server portalas visada turi būti pavadintas jo FQDN, kuriam buvo
sukurtas naujas sertifikatas.
Pavyzdžiui, https://<serveriopavadinimas>
Tai reiškia, kad visos nuorodos turi būti atnaujintos į naują URL.

Naujų URL adresų peradresavimas į buvusį serverio adresą / trumpąjį pavadinimą (pasirinktinai)

Šiame skyriuje aprašomi Origin Server URL nukreipimo iš URL, kuriame dabar yra FQDN (pvz.,
originserver.<serveriopavadinimas>), į buvusį adresą, pavyzdžiui, originserver,
veiksmai.

Veiksmas

1. Prisijunkite prie Origin Server serverio, naudodamiesi RDP kaip naudotoju, turinčiu vieti-
nių administratoriaus teisių.

2. Paleiskite „IIS Manager“ (IIS tvarkytuvas).

3. Išskleiskite elementą, priklausantį jūsų serveriui (FQDN). Spustelėkite dešinį mygtuką ant
Sites (svetainės) ir pasirinkite Add Website… (įtraukti svetainę).

4. Add Website (įtraukti svetainę) dialogo lange:
• Nustatykite Site name/former address (svetainės pavadinimas / buvęs adresas)

(pvz., originserver)
• Nustatykite Physical path (faktinis kelias) (pvz., sukurkite katalogą su Create Folder

(sukurti aplanką) arba sukurkite tuščią aplanką „Brainlab“)
• Nustatykite pagrindinio kompiuterio pavadinimą (pvz., origin)

5. Patvirtinkite su OK (gerai).

6. „IIS Manager“ (IIS tvarkytuvas) paspauskite dešinįjį mygtuką ant naujai sukurtos svetai-
nės (pvz., origin).
• Pasirinkite Edit Bindings… (redaguoti susiejimus)
• Paspauskite Add (įtraukti), kad sukurtumėte https susiejimą origin
• Pakeiskite tipą į https ir pasirinkite naujai sukurtą SSL sertifikatą

7. Patvirtinkite su OK (gerai).

8. Pasirinkite origin dar kartą ir sukurkite HTTP Redirect (HTTP peradresavimas) IIS Ma-
nager (IIS tvarkytuvas).

9. Konfigūruokite HTTP Redirect (HTTP peradresavimas).
Aktyvuokite žymės langelį Redirect requests to this destination (peradresuoti užklau-
sas į šitą paskirties vietą) ir įrašykite paskirties vietą teksto laukelyje.
Paskirties vieta priklauso nuo FQDN serverio.
• origin yra trumpas serverio pavadinimas, <jūsųdomenopavadinimas> yra pavyz-

dinis domeno pavadinimas
• $S$Q leidžia išsaugoti parametrus (pvz., QuickStartApp) peradresuojant

10. Dešinės pusės stulpelio viršuje pasirinkite Apply (taikyti).

11. Patikrinkite konfigūraciją su šiais adresais:
http://origin -> https://origin.<jūsųdomenopavadinimas>
https://origin -> https://origin.<jūsųdomenopavadinimas>
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5.3 IHE sąranka

IHE nuorodos kūrimas

IHE teikia standartą informacijos apie sveikatos priežiūrą bendrinimui. IHE nuoroda gali būti
naudojama paciento duomenims gauti.
Prieš nustatant IHE nuorodą, perskaitykite IHE standartą: http://www.ihe.net/uploadedFiles/
Documents/Radiology/IHE_RAD_Suppl_IID.pdf.
PASTABA. Jei jungiatės prie sistemos per IHE nuorodą, rodomas tik paskirtas pacientas. Negalite
ieškoti kitų pacientų. 

Nuorodos sintaksė

Nuorodos struktūra yra kaip nurodyta:
https://<vieta>/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&AnyParameter=AnyValue& AnyParameter=AnyValue&…

Vertė Pastabos

https://<vieta> IHE serveris, prie kurio norite prisijungti

IHEInvokeImageDisplay Didžiosios ir mažosios raidės

requestType
Didžiosios ir mažosios raidės. Galimos vertės:
• PATIENT
• STUDY

AnyParameter=AnyValue Galimi parametrai išdėstyti žemiau

Pavyzdžiui:
https://thisnode.brainlab.com/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=PATIENT&patientID=033
Jei tyrimai / pacientas nerandamas arba neegzistuoja PACS, rodoma 404 Not Found (404
nerasta) klaida.

Keli parametrai

Jei norite ieškoti vieno parametro kelių verčių (pvz., kelių „StudyUID“), galite naudoti:
• IHE standartinis numatytasis metodas, naudojant kablelius atskirti paieškos vertes, arba
• Pakartokite parametrų ir verčių poras, atskirtas & ženklu.

Šis pavyzdys parodo, kaip naudoti šiuos du skirtingus metodus:
https://desvnode02.brainlab.net/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&studyUID=1.2.3.4.5.6.7.8.9&studyUID=9.8.7.6&studyUID=.
..
https://desvnode02.brainlab.net/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&studyUID=1.2.3.4.5.6.7.8.9,9.8.7.6,...

Užklausos tipas = PATIENT

Ši lentelė apibūdina „PATIENT“ užklausos tipo parametrus IHE nuorodoje, palaikomoje Origin
Server. Ši lentelė yra dalinė nuoroda iš IHE standarto 4.106.4.1.2-1 lentelės.

IHE sąranka
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Parametras REQ Aprašas Pastabos

PatientID R

Nurodomas prašomų tyrimų
objektas. Jos vertę sudaro pa-
skiriančiosios tarnybos identifi-
kavimas.

Bus suformatuotas kaip
HL7® CX duomenų tipas pa-
gal paciento tapatybės infor-
macijos teikimo operacijai
nustatytus reikalavimus (žr.
ITI TF-2a: 3.8.4.1.2.3).

patientName O
Padeda nustatyti prašomo tyri-
mo subjektą, jei patientID ta-
patybė nebus atpažinta.

Turi būti užkoduotas DICOM
PN formatu.

lowerDateTime O Naudojama norint apriboti
anksčiausią tyrimo datą / laiką.

Turi būti užkoduotas XML
primityviu dateTime formatu.

upperDateTime O Naudojama norint apriboti kuo
vėlesnę (-į) tyrimų datą (laiką).

Turi būti užkoduotas XML
primityviu dateTime formatu.

mostRecentResults O Į atsakymą įtrauktų naujausių
tyrimų skaičius.

Jei šis parametras netaiko-
mas, serveris nuspręs, kiek
rezultatų pateikti.

modalitiesInStudy O

Šis požymis identifikuoja vieną
ar daugiau modulių, kurių rei-
kalaujama, naudojant kable-
liais atskirtas DICOM modulio
vertes.

Parenka bet kurį tyrimą, ku-
riame yra seka su viena iš
nurodytų modalumo verčių.

Užklausos tipas = STUDY

Ši lentelė apibūdina „STUDY“ užklausos tipo parametrus IHE nuorodoje, palaikomoje Origin
Server. Ši lentelė yra dalinė nuoroda iš IHE standarto 4.106.4.1.2-2 lentelės.

Parametras REQ Aprašas Pastabos

studyUID C Nurodo vieną ar daugiau reika-
laujamų DICOM tyrimų.

Turi būti kableliais atskirtas
tyrimų pavyzdžių UID verčių
sąrašas.

accessionNumber C Nurodo vieną ar daugiau reika-
laujamų DICOM tyrimų.

Turi būti kableliais atskirtas
prisijungimo numerių sąra-
šas. Privalomas jei nėra stu-
dyUID. Kitu atveju nebus.

PASTABA. Du papildomi parametrai („diagnosticQuality“, „keyImagesOnly“) palaikomi IHE
standarto, bet ne Origin Server. 

Užklausos tipas = viewerType

Galima apibrėžti numatytąją programą, kuri paleista nurodytam pacientui. Tai priklauso nuo galimų
programų, įdiegtų serveryje, ir nuo kliento konkrečios integravimo scenarijaus sąrankos.
Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į „Brainlab“ pagalbos tarnybą.
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5.4 Trikčių šalinimas administracijai

Numatytieji naudotojai

Skyriuje Trikčių šalinimas pateikiama informacija, skirta serverių administratoriams; jame
siekiama padėti atsakyti į dažniausiai užduodamus klausimus, su kuriais galite susidurti
naudodami Origin Server.

DUK apie „Origin Server“ prieigą

DUK Pasiūlymas

Įvedus Origin Server URL,
puslapis neįkeliamas. 

URL turi būti apdorojamas per DNS arba jį reikia įvesti į kom-
piuteryje esantį vietinį bazinį failą. Išsiųskite ryšio patikrinimo
signalą su serverio pavadinimu ir patikrinkite, ar pavadinimą
pavyksta konvertuoti į IP adresą.
Tarp kliento programos ir serverio turi būti tinklo ryšys. Serveris
turi atsakyti į serverio IP adreso ryšio patikrinimo signalą. Kai
kuriuose tinkluose ICMP išjungtas, todėl ryšio patikrinimo sig-
nalas blokuojamas.
Neturi būti užkardos, blokuojančios 443 prievadą. Patikrinkite,
ar su „telnet“ galite prisijungti prie 443 prievado.

Pradinis prisijungimas prie Ori-
gin Server ilgai užtrunka (15–
20 sekundžių). Nerodoma jokia
klaida ar įspėjimas. 

Esant SSL ryšiui tikrinami visų šaknines privilegijas suteikian-
čių sertifikatų atšaukimai. 
Jeigu kliento programoje nėra interneto ryšio, pasibaigus skir-
tajam laikui atšaukimo patikros laikomos nepavykusiomis. No-
rint išvengti šios delsos, atšaukimo patikras reikia išjungti.

Atveriant Origin Server portalą
parodomas įspėjimas, kad ser-
tifikatas netinkamas.

Norėdami pamatyti, kodėl sertifikatas laikomas netinkamu, sa-
vo naršyklėje spustelėkite spynos simbolį. Galimos priežastys:
• Sertifikato bendrasis pavadinimas neatitinka tinklo serverio

pavadinimo. Pakeiskite DNS arba baziniame faile esantį ap-
dorotą pavadinimą arba pakeiskite sertifikatą Origin Server
(susisiekite su „Brainlab“ palaikymo tarnyba).

• „Certification Authorities“ (sertifikavimo tarnybos) sąraše
trūksta nuorodos. Prijunkite kliento programą prie interneto,
kad būtų galima atnaujinti „Certification Authorities“ (sertifika-
vimo tarnybos).

• Sertifikatas pasenęs ir jį reikia atnaujinti. Dėl sertifikato at-
naujinimo susisiekite su „Brainlab“ palaikymo tarnyba.

Norėdami pašalinti šį įspėjimą, atsisiųskite ir įdiekite sertifikato
failą.

Prisijungimas prie „Origin Server“

DUK Pasiūlymas

Matau Login puslapį, bet nega-
liu prisijungti.

Laukelyje User name reikia įvesti tinkamą domeno naudotoją
arba tinkamą vietinį naudotoją. Jeigu registracija domeno nau-
dotojo vardu nepavyksta, pamėginkite įsiregistruoti savo „Win-
dows“ kliento programoje. Neturi atsirasti įspėjimas, kad baigė-
si slaptažodžio galiojimo laikas.
Jeigu negalite prisijungti vietiniame kompiuteryje, susisiekite su
savo IT administratoriumi, kad jis atkurtų jūsų naudotojo duo-
menis.

Trikčių šalinimas administracijai
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DUK Pasiūlymas

Prisijungęs nematau jokių pro-
gramos mygtukų.

Jūsų paskyra neleista naudoti Origin Server. Jūsų paskyrą rei-
kia įtraukti į OriginUsers grupę.
Jeigu su šia problema susiduria visi naudotojai, vadinasi, netin-
kamai sukonfigūruoti User Management (vartotojų valdymas)
parametrai.

Prisijungęs pamatau įspėjimą,
kad ekrano skyra nepakanka-
ma.

Kiekvienai sukonfigūruotai programai reikalinga tam tikra mini-
mali monitorių rodinio skiriamoji geba.
Jeigu skyra nepakankama, seansas prasidės, bet programos
šonuose bus rodomos slankjuostės. Medicininio atvaizdavimo
duomenų monitorių rodinys nepakeičiamas ir neiškraipomas.
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5.4.1 DUK apie „Origin Server“ programas

DUK apie programų funkcijas

DUK Pasiūlymas

Paspaudus programos mygtu-
ką programa nepaleidžiama.

Naudotoją reikia įtraukti į grupę Remote Desktop Users (nuo-
tolinio darbalaukio vartotojai). Tai galima atlikti tiesiogiai arba
per grupę Active Directory.

Origin Server portale rodomas
maksimalus galimų seansų
skaičius mažesnis už įsigytų li-
cencijų skaičių.

Serveriai neveikia arba yra neprieinami per tinklą.
Peržiūrėkite Origin Server konfigūravimo failą ir patikrinkite, ar
išvardyti visi serveriai ir ar įjungtas apkrovos balansavimas.

Skirtuke Client Check rodoma
su Remote Desktop Connec-
tion (jungimasis prie nuotolinio
darbalaukio) susijusi klaida.

Ši klaida gali įvykti, jeigu naudojate ne „Internet Explorer“ nar-
šyklę.
Pasitikrinkite naršyklę ir saugos nustatymus pagal nurodytą
procedūrą.

Programos veikimas

DUK Pasiūlymas

Pasirinkta programa veikia lė-
tai.

Origin Server portale patikrinkite, kiek seansų veikia. Per di-
delis veikiančių seansų skaičius gali sulėtinti serverio darbą.
Prireikus administratoriai naudodami Session Manager gali
nutraukti nenaudojamus, netinkamai uždarytus seansus.

Patikrinkite Connection Quality Client Check puslapyje ir ar
pakankamas atsisiuntimo greitis ir atsakymo laikas.
Jeigu jūsų ryšys sukuriamas per vietinį tinklą / intranetą, o
Client Check rezultatai nepakankami, susisiekite su IT admi-
nistratoriumi dėl tinklo ryšio patobulinimų. Jeigu Client Check
rodomi pakankami rezultatai, programos našumą galite padi-
dinti įjungdami intraneto optimizavimo nustatymus.
Jeigu ryšys sukuriamas per internetą, lėto interneto ryšio suke-
liamas veikimo problemas galima sumažinti įjungiant interneto
optimizavimo nustatymus. Be to, atsako laiką taip pat galima
sutrumpinti pasirinkus daugelio interneto paslaugų teikėjų siū-
lomą „sparčiojo“ interneto galimybę.

Origin Server seansas veikia,
bet programa neatidaroma arba
rodoma klaida.

Jeigu Origin Server rodo klaidos pranešimą, atidžiai perskaity-
kite jame rodomą paaiškinimą. Galimos klaidos:
• Licencijos klaida dėl per didelio atvertų seansų skaičiaus.
• Netinkamai sukonfigūruoti Origin Server konfigūravimo faile

esantys adresai.
• Naudotojas programų aplankuose neturi pakankamai priei-

gos teisių.
• Kai dirbama apkrovos balansavimo aplinkoje: Turi būti įdieg-

ta identiška serverio aparatūra arba identiška VM konfigūra-
cija, taip pat identiškos Origin Server programinės įrangos
versijos. Visų įdiegtų programų diegimo adresas turi būti tas
pats ir abiejuose serveriuose esantys konfigūravimo failai turi
būti vienodi.

Mano programa tinkamai palei-
džiama tik viename serveryje.

Patikrinkite, ar visuose grupę sudarančiuose serveriuose pro-
gramos įdiegtos vienodai. Programos aplankui visuose serve-
riuose turi būti priskirtos pakankamos prieigos teisės.
Origin Server konfigūravimo failas visuose serveriuose taip
pat turi būti vienodas.
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DUK Pasiūlymas

Paspaudus programos mygtu-
ką rodomas su sertifikatu susi-
jęs įspėjimas.

Perskaitykite įspėjamojo dialogo lange esančius paaiškinimus.
Galimos įspėjimo priežastys:
• Origin Server konfigūravimo faile turi būti toks pat kaip ir

sertifikate nurodytas bendrasis pavadinimas (angl. common
name). Norėdami pakeisti serverio arba bendrąjį pavadinimą,
susisiekite su „Brainlab“ palaikymo tarnyba. Kliento progra-
ma turi gebėti apdoroti pakeistus serverių pavadinimus per
DNS arba bazinį failą.

• „Certification Authorities“ (sertifikavimo tarnybos) sąraše
trūksta nuorodos. Prijunkite kliento programą prie interneto ir
atnaujinkite „Certification Authorities“ (sertifikavimo tarny-
bos).

• Sertifikatas pasenęs ir jį reikia atnaujinti. Norėdami atnaujinti
sertifikatą susisiekite su „Brainlab“ palaikymo tarnyba.

Seansų bendrinimas ir duomenų perdavimas

DUK Pasiūlymas

Noriu eksportuoti arba impor-
tuoti duomenis iš savo vietinio
disko arba USB atmintuko, bet
nematau vietinių diskų.

Patikrinkite, ar USB atmintukas yra prijungtas prieš pradedant
seansą.
PASTABA. Tai nepalaikoma, jei naudojate HTML5 ryšius. 

Jei naudojamas RDP failas arba „ActiveX“ ryšio režimas, nau-
dotojai gali pasiekti išimamus klientų diskų įrenginius, tačiau
prieš pradedant nuotolinį ryšį, jį reikia prijungti.

Dialogo lange Remote Desktop Connection (jungimasis prie
nuotolinio darbalaukio) patikrinkite, ar pažymėjote eksportavi-
mo į vietinius diskus žymės langelį.

Pradėjęs seansą negaliu pa-
siekti tinkle esančių diskų, ku-
riuose yra pacientų duomenys.

Patikrinkite, ar naudotojui priskirtos teisės skaityti tinkle esan-
čius diskus ir juose rašyti.

Pabandykite prieiti prie tinklo disko naudodamiesi „Universal
Naming Convention“ (UNC) (universaliųjų vardų suteikimo kon-
vencija) keliu (bendrasis pavadinimas sertifikate ne toks pat
kaip \\<serveriopavadinimas>
\<bendrojonaudojimopavadinimas>).

Kartais disko raidei tinkle esantį diską priskiriantis įėjimo sce-
narijus veikia per lėtai. Origin Server konfigūravimo faile su-
konfigūruokite disko priskyrimą taip, kad programinė įranga
diską priskirtų kiekvieną kartą pradėjus seansą, o ne naudoda-
ma įėjimo scenarijų.

Paleidžiant seanso bendrini-
mą, numatytas seansas nepri-
jungiamas automatiškai.

Galimos priežastys:
• Domeno strategija pakeitė prisijungimui prie tinklo skirto vie-

tinio serverio konfigūraciją.
• Numatyto seanso naudotojas nepriėmė bendrinimo užklau-

sos.
• Kai dirbama apkrovos balansavimo aplinkoje: Užkarda už-

blokavo bendrinimo su kitame serveryje veikiančiu seansu
užklausą. Numatytasis seansas tada atjungiamas.
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SSL sertifikavimas, kai naudojamos skirtingos internetinės naršyklės

DUK Pasiūlymas

Atveriant seansą „Google Chro-
me“, gaunu įspėjimą apie sau-
gos sertifikatą.

Galimi sprendimai:
• Patikrinkite naršyklės / OS suderinamumą.
• Sukurkite savarankiškai pasirašytą sertifikatą remiantis vieti-

niais vidiniais nustatymais.

Atveriant seansą „Firefox“, gau-
nu įspėjimą apie saugos sertifi-
katą.

„Firefox“ yra atskiras sertifikavimo sąrašas už jūsų naudojamos
OS ribų. Domeną turite pridėti rankiniu būdu. Tai padarykite
naudodami FQDN
(<serveriopavadinimas>.<domenas>.com).

SSL sertifikavimas naudojant planšetinius kompiuterius

DUK Pasiūlymas

Atveriant seansą „Google Chro-
me“, gaunu įspėjimą apie sau-
gos sertifikatą.

Galimi sprendimai: Jei Origin Server naudoja savarankiškai
pasirašytą sertifikatą, įsitikinkite, kad kliento kompiuteriui, tikri-
nančiam vietinę kompiuterio sertifikatų saugyklą, yra žinoma
sertifikavimo tarnyba („Trusted Certification Authorities“ (patiki-
mos sertifikavimo tarnybos)).
PASTABA. Net kai naudojate galiojantį savarankiškai pasirašy-
tą sertifikatą, „Google Chrome“ visada parodys įspėjimą, jei
sertifikate nėra FQDN suderinamo serverio pavadinimo. 

„Safari“ su „Windows“

DUK Pasiūlymas

Neįmanoma patikrinti naršy-
klės / OS suderinamumo nau-
dojant „Safari“, skirtą „Win-
dows“.

Ši konfigūracija nebuvo visiškai patikrinta.
Norėdami geriausios naudotojo patirties, naudokitės „Internet
Explorer“ su „Windows“.

Spausdinimas HTML5

DUK Pasiūlymas

Negaliu spausdinti, kai naudo-
jamas HTML5 ryšys.

Iš galimų spausdintuvų sąrašo turite pasirinkti Ericom Access-
Now Printer.
Jei šios parinkties nėra, susisiekite su „Brainlab“ palaikymo ko-
manda.
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