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1 GENERELL INFORMASJON
1.1 Kontaktinformasjon

Support

Ta kontakt med Brainlab support hvis du ikke finner informasjonen du trenger i denne
veiledningen, eller hvis du har spørsmål eller det oppstår problemer:

Område Telefon og faks E-post

USA, Canada, Sentral- og Sør-
Amerika

Tlf.: +1 800 597 5911
Faks: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasil Tlf.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Storbritannia Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Tlf.: +34 900 649 115

Frankrike og fransktalende om-
råder Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asia, Australia, Europa
Tlf.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 5811

Japan
Tlf.: +81 3 3769 6900
Faks: +81 3 3769 6901

Forventet levetid

Brainlab gir fem års support for dette produktet. I løpet av denne tiden tilbys
programvareoppdateringer og feltstøtte.

Tilbakemelding

Til tross for nøye gjennomgang av denne brukerveiledningen, kan feil kan forekomme. Kontakt
oss på user.guides@brainlab.com hvis du har forbedringsforslag.

Produsent

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

GENERELL INFORMASJON
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1.2 Juridisk informasjon

Opphavsrett

Denne veiledningen inneholder opphavsrettslig informasjon beskyttet av åndsverkloven. Ingen del
av denne veiledningen kan reproduseres eller oversettes uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra
Brainlab.

Brainlab-varemerker

• Brainlab® er et varemerke som tilhører Brainlab AG.
• Brainlab Elements® er et varemerke som tilhører Brainlab AG.
• Brainlab NodeTM er et varemerke som tilhører Brainlab AG.
• BuzzTM er et varemerke som tilhører Brainlab AG.
• CurveTM er et varemerke som tilhører Brainlab AG.
• iHelp® er et varemerke som tilhører Brainlab AG.
• iPlan® er et varemerke som tilhører Brainlab AG.
• Kick® er et varemerke som tilhører Brainlab AG.

Varemerker som ikke tilhører Brainlab

• Android™ er et varemerke som tilhører Google Inc., registrert i USA og andre land.
• Apple™, iPad®, Mac® og macOS™, er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og

andre land.
• Google Chrome™ er et varemerke som tilhører Google, Inc. iOS™ er et varemerke eller et

registrert varemerke som tilhører Cisco i USA andre land, og det brukes på lisens.
• Microsoft®, Windows®, Active Directory® og Internet Explorer®, ActiveX®, er varemerker som

tilhører Microsoft Corporation, registrert i USA og andre land.
• Mozilla Firefox® er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Mozilla Foundation,

registrert i USA og andre land.

Patentinformasjon

Dette produktet kan være dekket av én eller flere patenter eller patentsøknader som er under
behandling. For detaljer se: www.brainlab.com/patent.

DICOM-samsvar

Du finner DICOM-samsvarserklæringer på Brainlabs nettsider på: www.brainlab.com/dicom.

Integrert tredjeparts programvare

Denne programvaren er basert delvis på følgende arbeid. Du kan finne tilsvarende tredjeparts
programvarelisensinformasjon i instruksjonsheftet Origin Data Management Integrated Third
Party Software (Origin Data Management-integrert tredjeparts programvare).
• 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

Juridisk informasjon
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• xerces-c++\3.2.2

Rapportere hendelser knyttet til dette produkter

Alle alvorlige hendelser som kan ha inntruffet i tilknytning dette produktet, skal rapporteres til
Brainlab, og hvis du er i Europa, skal de også rapporteres til det tilsvarende kontrollorganet for
medisinsk utstyr i det aktuelle landet.

Salg i USA

Amerikansk nasjonal lovgivning forbyr at dette instrumentet selges eller bestilles av andre enn
leger.
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1.3 Symboler

Advarsler

Advarsel
Advarsler indikeres av et trekantet varselsymbol. De inneholder viktig
sikkerhetsinformasjon om mulig personskade, død eller andre alvorlige konsekvenser
forbundet med bruk eller feil bruk av enheten.

Forsiktighetsregler

Forsiktighetsregler indikeres med et rundt forsiktighetssymbol. De inneholder viktig
informasjon om potensiell funksjonssvikt i enheten, defekter, skade på enheten eller skade
på eiendom.

Merknader

MERK: Merknader er formatert i kursiv og brukes til å indikere flere nyttige tips. 

Produktsymboler

Symbol Forklaring

Produsentens serienummer

Referansenummer (artikkelummer)
MERK: Indikerer Brainlabs produktnummer. 

Produsent

Se bruksanvisningen

Symboler
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1.4 Bruke systemet

Bakgrunn

Origin Data Management er et sett av programvarekomponenter som kjører på toppen av
Windows operativsystem for å gi baseinfrastrukturen for Brainlab-programmer. Det gjør at du kan
velge og administrere pasientdata og starte spesifikke arbeidsflyter og/eller programmer. Det gjør
det mulig med tilkoblingsevne mellom flere systemer og plattformer. Origin Data Management
tillater også ruting av videosignaler som er koblet til et system, til tilgjengelige displayer. På
serversystemer tillater den fjerntilgang til programmer som er installert på serveren.
Ulike komponenter tilgjengelige, avhengig av plattformen.
På arbeidsstasjonssystemer (dvs. Buzz, Kick, Curve) er de følgende komponentene installert:
• Content Manager (administrasjon av programmer og arbeidsflyter)
• Patient Selection
• Data Selection

På serversystemer (f.eks. Brainlab Node eller andre serversystemer) er følgende komponentene
installert:
• Origin Server (administrasjon av eksterne økter, programmer og arbeidsflyter)
• Patient Selection
• Data Selection

Tiltenkt bruk: Origin Server

Tiltenkt bruk er å sørge for tilgang til både HTML5, WPF Elements eller eldre programvare på én
enkelt plattform. Ingen behandlingsplanlegging, behandling eller diagnostisering kan utføres
utelukkende med Origin Server 3. Derfor utgis Origin Server 3 som et ikke-medisinsk produkt.

Tiltenkt bruk: Patient Selection og Data Selection

Programvaren er beregnet til å laste pasientdata fra og eksportere pasientdata til tilkoblede
nettverksplasseringer (slik som delte filressurser og PACS) og uttakbare medier.

Tiltenkt bruk: Content Manager

Programvaren beregnet til å starte andre programmer (som Brainlabs planleggings- og
navigasjonsprogrammer) og til å rute programmer og tilkoblede videokilder til displayer som er
koblet til systemet som kjører samme programvare. Programvaren skal også koble to Brainlab-
systemer med hverandre via nettverket.

Brukssted

Bruksstedet skal være innendørs, vanligvis på et sykehus eller en klinikk.

Brukerprofiler

Systemet brukes generelt av helsepersonale. Det er beregnet for opplært medisinsk personale på
sykehus, f.eks. leger som nevrokirurger, ryggrad- og traumekirurger, ortopediske kirurger og andre
som har behov for å starte andre Brainlab-applikasjoner (f.eks. Brainlab navigasjonsprogramvare)
og OR-personale (inkludert, men ikke begrenset til leger som er nevnt tidligere) som er ansvarlig
for ruting av videoer og/eller applikasjoner til tilgjengelige displayer.

Tiltenkt pasientpopulasjon

Dette systemet krever ikke en spesifikk pasientpopulasjon.
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Tiltenkt bruksmiljø

Systemet er designet til bruk på Brainlab-plattformer innenfor og utenfor OR eller på vanlige
datamaskiner.
Se også den respektive plattformdokumentasjonen for primære driftsfunksjoner for brukt plattform.

Primære driftsfunksjoner

Risikorelatert primær driftsfunksjon: velge pasientdata.
Hyppig brukte primære driftsfunksjoner:
• Visning og ruting av tilkoblede videosignaler
• Velge pasientdata
• Starte applikasjoner (f.eks. Brainlabs planleggingsprogramvare)

Se også den respektive plattformdokumentasjonen for primære driftsfunksjoner for brukt plattform.

Bruksscenarioer

Programvaren kan installeres på ulike systemer, inkludert Brainlab Buzz, Curve og Kick,
planleggingsstasjoner og Node-plattformer. Den gjør det mulig å starte applikasjoner, slik som
Brainlab Elements. De primære bruksscenarioene ville være når en bruker ønsker å:
• Starte en navigasjonsapplikasjon enten med forhåndsplanlagt data, data uten

planlegginginnhold eller uten bildedata
• Starte planleggingsapplikasjoner med pasientdata
• Vise tilkoblede videosignaler før eller under en navigasjonsprosedyre
• Eksportere data fra systemet enten for dokumentasjon eller behandlingsformål

Kontroll av riktighet

Advarsel
Før pasienten behandles, kontrolleres riktigheten av all inndata og utdata i systemet.

Bruke systemet
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1.5 Kompatibilitet med medisinske enheter og
programvare

Kompatible medisinske plattformer

Origin Data Management er kompatibel med:
• Buzz 1.x, 2.x
• Curve 1.x, takmontert, navigasjon
• Kick 1.x, 2.x
• Node Server 4.x, 5.x
• Planleggingsstasjon 6.x, 7.x, 8.x, 9.x

MERK: Ytterligere kompatible Brainlab-plattformer kan bli tilgjengelige etter utgivelse av denne
brukerveiledningen. Ta kontakt med Brainlab support hvis du har spørsmål om kompatibilitet. 

Enheter som ikke leveres av Brainlab

Advarsel
Bruk av kombinasjoner av medisinske enheter som ikke er autorisert av Brainlab, kan
påvirke negativt enhetens sikkerhet og sette pasienten, brukeren og/eller omgivelsene i
fare.

Kompatibel Brainlab medisinsk programvare

Bare Brainlab medisinsk programvare spesifisert av Brainlab kan installeres og brukes med
systemet. Ta kontakt med Brainlab support for svar vedrørende kompatibilitet med medisinsk
programvare fra Brainlab.

Kompatibel programvare som ikke leveres av Brainlab

Origin Data Management er kompatibel med:
• 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

MERK: For informasjon om andre kompatible programvarer som ikke leveres av Brainlab, ta
kontakt med Brainlab support. 

Programvare som ikke leveres av Brainlab

Bare autoriserte Brainlab-ansatte kan installere programvare på Brainlab-systemet. Ikke
installer eller fjern programvareapplikasjoner.

Oppdateringer

Advarsel
Oppdatering av operativssystemet (hurtigreparasjoner) eller programvare fra tredjeparter
skal utføres utenom kliniske tidsperioder og i et testmiljø, slik at man kan verifisere at
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Brainlab-systemet fungerer korrekt. Brainlab overvåker Windows Hotfixes (Windows
hurtigreparasjon) og kan fastslå om det forventes problemer med bestemte oppdateringer.
Ta kontakt med Brainlab support dersom det oppstår problemer med operativsystemets
hurtigreparasjonsfiler.

Virusskanning og skadelig programvare

Brainlab anbefaler at systemet beskyttes med fullstendig oppdatert antivirusprogramvare.
Vær klar over at enkelte innstillinger for beskyttelse mot skadelig programvare (f.eks.
virusskanner) kan redusere systemets ytelse. For eksempel kan hastigheten av prosesser som
innlasting og lagring av pasientdata være redusert hvis skanninger utføres i sanntid og hver
filtilgang overvåkes. Brainlab anbefaler å deaktivere sanntidsskanninger og gjennomføre
virusskanninger utenom klinikkens åpningstid.

Advarsel
Se til at antivirusprogramvaren ikke foretar noen modifiseringer av Brainlab-katalogene,
spesifikt:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, osv.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, osv.

Advarsel
Du må ikke laste ned eller installere oppdateringer under behandlingsplanlegging.
Ta kontakt med Brainlab support for mer informasjon om disse problemene.

Microsoft-sikkerhetsoppdateringer for Windows og driveroppdateringer

Brainlab tillater kun installasjon av sikkerhetsutbedringer (patcher). Ikke installer servicepakker og
frivillige oppdateringer. Verifiser innstillingene dine for å sikre at oppdateringer lastes ned og
installeres riktig og ved et egnet tidspunkt. Du må ikke oppdatere drivere på Brainlab-plattformer.
Se Brainlabs nettsider for mer informasjon om innstillinger og en liste over Microsoft-
sikkerhetsoppdateringer som er blokkert av Brainlab support.
Adresse: www.brainlab.com/updates
Passord: WindowsUpdates!89

Kompatibilitet med medisinske enheter og programvare
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1.6 Opplæring og dokumentasjon

Brainlab-opplæring

For å sikre trygg og hensiktsmessig bruk må alle brukere delta i et obligatorisk opplæringsprogram
holdt av en autorisert representant for Brainlab før de bruker systemet.

Support med tilsyn

Før du bruker systemet til kirurgiske operasjoner der datastøttet navigering anses som kritisk, må
du gjennomføre et tilstrekkelig antall fullstendige operasjoner sammen med en Brainlab-
representant.

Ansvar

Advarsel
Dette systemet er kun et hjelpemiddel for kirurgen og erstatter ikke kirurgens erfaring og/
eller ansvar ved bruk. Det må alltid være mulig for brukeren å fortsette uten hjelp av
systemet.
Bare faglært medisinsk personale skal bruke systemkomponenter og instrumenteringstilbehør.

Forlenget tid i operasjonssalen

Brainlab-navigasjonssystemer er sensitivt teknisk utstyr. Avhengig av OR-oppsettet, plassering av
pasienten samt varigheten og kompleksiteten av beregninger kan varigheten av operasjoner der
navigasjon brukes variere. Det er opp til brukeren å avgjøre om en eventuell forlengelse av tiden
er akseptabelt for den respektive pasienten og behandlingen.

Lese brukerveiledninger

Denne veiledningen beskriver en kompleks medisinsk programvare eller medisinske enheter som
må brukes med forsiktighet.
Det er derfor viktig at alle som bruker systemet, instrumentet eller programvaren:
• leser denne veiledningen nøye før utstyret tas i bruk
• har tilgang til denne veiledningen til enhver tid
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2 VALG AV PASIENT OG DATA
2.1 Pasientbehandling

Om pasientbehandling

Patient Selection gjør det mulig å søke etter og velge en pasient, redigere pasientinformasjon,
slå sammen identiske poster og slette pasienter.

VALG AV PASIENT OG DATA
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2.1.2 Valg og behandling av pasientdata

Om Patient Selection

Patient Selection gjør det mulig å søke etter og velge en pasient, redigere pasientinformasjon,
slå sammen identiske poster og slette pasienter.
Patient Selection åpnes etter at du logger på systemet eller etter åpning av ønsket arbeidsflyt.

Søkealternativer

Nr. Forklaring

① Søkefelt: Oppgi pasientnavn eller annen
identifiserende informasjon.

②

③

④

⑤

①

⑥

⑦

②
Velg filteret Local for å vise pasienter som er
tilgjengelige på den lokale DICOM proksy-
lagringen.

③
Velg filteret PACS for å vise pasienter som
er tilgjengelige fjernt på enhver konfigurert
PACS.

④

Velg filteret XBrain for å vise pasienter som
er tilgjengelige fjernt på enhver konfigurert
XBrain-katalog.
MERK: XBrain (Brainlab opphavsrettslig be-
skyttet format) vil konverteres til DICOM. 

⑤
Velg filteret CD/USB for kun å vise pasienter
som er tilgjengelige på det innsatte CD/USB-
mediet.

⑥

Velg filteret Browse for å vise pasienter som
er tilgjengelige på valgte katalog.
MERK: Browse-filteret er ikke tilgjengelig på
alle enheter (f.eks. Curve, Kick eller Buzz).
Filteret kan kun aktiveres hvis data ble im-
portert ved bruk av Browse. 

⑦

Velg filteret Marked for kun å vise pasienter
som du merket av i den aktuelle økten.
MERK: Dette kan spesialkonfigureres av
Brainlab. For mer informasjon, ta kontakt
med Brainlab support. 

Jokere

Jokere kan brukes i søkefeltet for å hente frem en pasientliste. For eksempel:

Søke-
streng

Resultat

b Alle pasienter med etternavn som begynner på "b"

^b Alle pasienter med fornavn som begynner på "b"

Ikoner for lagringslokasjon

Ikoner i Patient Selection indikerer hvor pasientdata er lagret. Hvis data er lagret på mer enn ett
sted, vises flere ikoner. Hvis data kun lagres på den lokale enheten, vises ikke noe ikon.

Valg og behandling av pasientdata
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Ikon Datalagringslokasjon

Tilpasset lagringsplassering (f.eks. Browse...)

XBrain (Brainlab opphavsrettslig beskyttet format)-lagringsplass

PACS

Quentry

Tilkoblet USB-lagringsenhet

Innsatt CD/DVD

Oppstrøms DICOM-lagring (f.eks. sentral Brainlab-server)

MERK: Ikoner for Brainlab lagringslokasjon, Quentry og PACS vises kun hvis søkefeltet ble brukt. 

Slik inkluderer du Quentry-pasienter i et søk

Trinn

Søk etter en pasient ved bruk av søkefunksjonen.
Pasientdata på Quentry.com som passer til søkekriteriene, tas med i søkeresultatene.
MERK: Quentry Gateway-integrasjon avhenger av lisensen og systemkonfigurasjonen. Se
Quentry Gateways brukerveiledning for programvare for mer informasjon. 

VALG AV PASIENT OG DATA
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Avansert søk

Figur 1  

Trinn

Bruk Advanced Search for å inkludere flere søkekriterier for å begrense pasientsøket.

Hvordan velge en pasient ved bruk av Browse…

Trinn

Velg Browse... for å importere DICOM-data fra en annen filplassering. 
Windows Explorer (Windows Utforsker) åpnes, og du blir bedt om å velge
en mappe.

Valg og behandling av pasientdata
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Hvordan velge en pasient

①

Figur 2  

Trinn

1. Velg ønsket pasient fra listen.
Pasienten fremheves.

2. Velg Select ①.
MERK: Du kan bli bedt om å velge pasientdata. 

VALG AV PASIENT OG DATA
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Hvordan få tilgang til alle pasientdata

①

Figur 3  

Hvis Worklist er konfigurert som standardfilter og er valgt, vises kun pasientene på denne
Worklist.
MERK: Filtre er konfigurert av Brainlab support og kan variere avhengig av installasjonen. 

Gjør følgende for å få tilgang til alle pasientdata kun for nødformål:

Trinn

1. Aktiver All Patients ①.

2. Legg inn dine påloggingsopplysninger hvis du blir bedt om det.
MERK: Alle handlinger logges av systemet fra dette punktet og fremover. 

3. Velg ønsket pasient fra listen.

Sykdomsklassifisering

Avhengig av arbeidsflyten kan du bli spurt om å velge en sykdomsklassifisering. Hvis pasientens
data allerede inneholder en sykdomsklassifisering, er siste klassifisering forhåndsvalgt.
I noen Brainlab-applikasjoner brukes informasjonen som legges inn i dette trinnet til automatisk å
velge relevante datasett, instrumenter og/eller visningslayouter.
MERK: Trykk på Skip for å hoppe over dette trinnet før du foretar et valg. 

Valg og behandling av pasientdata
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Slik velger du en sykdomsklassifisering

① ② ③ ④ ⑤

⑥
Figur 4  

Trinn

1. Velg området på kroppen ①.

2. Velg organsystemet ②.

3. Velg type spesifikk sykdom ③.

4. Valgfritt: Velg spesifikk sykdomskategori ④.

5. Valgfritt: Velg den spesifikke sykdommen ⑤.

6. Velg Done ⑥.

MERK: Du må velge sykdomsklassifiseringen fra venstre til høyre. 

VALG AV PASIENT OG DATA
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Hvordan opprette en ny pasient

①
Figur 5  

Trinn

1.

Velg New under Manage.

2. Oppgi pasientens navn, fødselsdato, kjønn og ID-nummer.
Velg Done ①.
Den nye pasienten lagres og velges.

Valg og behandling av pasientdata
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Hvordan slå sammen identiske pasienter

①

②

Figur 6  

Trinn

1.

Under Manage, velg Merge ① fra toppen av hovedskjermen på vektøylin-
jen.

2. Velg de(n) pasienten(e) du ønsker å slå sammen fra Patient List og velg Merge ②.

3.

Velg målpasienten i dialogboksen.
MERK: Etter sammenslåingen er all informasjon lagret under valgt navn og ID-nummer.
Hvis en pasient ble valgt tidligere, er denne pasienten automatisk målpasienten. 

4. Velg OK for å bekrefte.

5.

For å angre sammenslåingen velger du Restore når som helst.

VALG AV PASIENT OG DATA
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Hvordan merke en pasient

①

Figur 7  

Det er mulig å merke en pasient, slik at pasientdataene er forhåndslastet på systemet.

Trinn

Velg stjerneskisseringen ved siden av pasientnavnet.
Pasienten merkes med en stjerne ①.
MERK: Pasienten forblir merket helt til økten lukkes. 

Hvordan sortere etter kolonner

①

Figur 8  

Trinn

1. Sorter Patient List ved å velge pilen ved siden av overskriften (f.eks. DATE OF BIRTH
①).

2. Velg DATE OF BIRTH for å sortere pasientlisten kronologisk.

MERK: Patient List kan sorteres etter overskriftene NAME, DATE OF BIRTH, GENDER, ID. 

Valg og behandling av pasientdata
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Hvordan redigere pasientinformasjon

①
Figur 9  

Trinn

1. Velg pasient.

2.

Under Manage velger du Edit.

3. Velg feltet du ønsker å redigere.

4. Rediger pasientinformasjon, og velg deretter Done ① for å lagre.
MERK: Selv om endringene er synlige i Patient Selection, vil selve dataene kun endres
ved eksport. Hvis du ikke eksporterer dataene, tas ikke endringene i bruk. 

5.

For å angre endringer på pasientinformasjon velger du Restore.

Slik går du tilbake til pasientlisten

Trinn

Når du oppretter eller redigerer en pasient, velger du Patient List for å re-
turnere til valg av pasient.

VALG AV PASIENT OG DATA
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Hvordan slette en pasient

③

①

②

Figur 10  

Trinn

1.

Fra verktøylinjen åpner du nedtrekksmenyen Manage.
Velg Delete ③.

2. Velg de(n) pasienten(e) du ønsker å slette fra Patient List ①.

3.

Velg Delete på toppen av hovedskjermen ②.

4.

Velg Delete i dialogboksen for å bekrefte slettingen.

Valg og behandling av pasientdata
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Trinn

5.

En dialogboks åpnes for å bekrefte vellykket sletting.
MERK: Pasienten slettes kun fra det lokale systemet. Den slettes ikke fra innsatte la-
gringsmedier eller sykehusets nettverk. 

Hvordan eksportere flere datasett

③

①

②

Figur 11  

Trinn

1. Innenfor Patient Selection velger du Export ③ fra nedtrekksmenyen Ma-
nage i verktøylinjen.
Du blir bedt om å velge én eller flere pasienter.
MERK: Eksport av data innenfor Patient Selection kopierer alle lokale pa-
sientdata til den ønskede plasseringen. Ved å velge Export i Content Ma-
nager kan du velge hvilke data fra den aktuelle pasienten som skal ek-
sporteres. 

2. Velg de(n) pasienten(e) du ønsker å eksportere fra Patient List ①.

3.

Velg Export på toppen av hovedskjermen ②.
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Trinn

4. Velg en eksportdestinasjon.
En fremdriftslinje angir eksportstatus.

5.

En dialogboks indikerer når eksporten er fullført.

Koblinger til relaterte emner

Dataeksport på side 54

Tilleggsimport og eksportfunksjoner for DICOM-data

Ytterligere import-, eksport- og slettefunksjoner er tilgjengelige i Patient Selection under Manage.
Tilgjengeligheten av disse funksjonene varierer avhengig av systemkonfigurasjonen. For å
aktivere eller deaktivere disse funksjonene, ta kontakt med Brainlab support.

Knapp Data Funksjon

Import
All

Importerer alle DICOM-data fra tilkoblet USB-enhet og lagrer dem lo-
kalt.

Export
All Eksporterer alle lokalt lagrede DICOM-data til tilkoblet USB-enhet.

Delete All Sletter alle lokalt lagrede DICOM-data.

Valg og behandling av pasientdata
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2.2 Valg av data

Generell informasjon

Data Selection lister opp data i kronologisk rekkefølge, og kan velges etter valg av pasient eller
ved åpning av en Brainlab-applikasjon (se tilsvarende brukerveiledning for programvare).

② ③ ④
①

⑤

Figur 12  

Data Selection viser pasientdata ved bruk av en tidslinjevisning.

Nr. Forklaring

① Tidlinjevisningen viser pasientdata i kronologisk rekkefølge. De nyeste pasientdataene vi-
ses til høyre.

② Velg pilen for å laste ytterligere data fra en tidligere dato inn i tidslinjen. Så lenge det er
ytterligere data tilgjengelig, vil pilen vises.

③
Datasett er organisert i datagrupperinger etter den tilknyttede anatomiske tilstanden til pa-
sienten.
SUGGESTED DATA viser data som programvaren anser å være de mest relevante.

④ See All Data viser en mer detaljert visning av alle tilgjengelige data innenfor denne data-
grupperingen.

⑤ Verktøylinje.
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Verktøylinjefunksjoner

④

⑤

①

②

③

⑥

Figur 13  

Nr. Komponenter

① Valg av pasientens navn vil bringe deg til Patient Selection.

②
Valg av Disease vil bringe deg til sykdomsklassifiseringsprogrammet.
MERK: Tilgjengeligheten av denne funksjonen avhenger av systemkonfigurasjonen. Ta
kontakt med Brainlab support for videre informasjon. 

③ Filter: Bruk pilen til å filtrere data til Plans only-data i stedet for alle data.

④

New Event: Opprett en ny hendelser for å dokumentere en endring i pasientens be-
handlingshistorie eller pasientens anatomi.
Hendelser kan brukes til å dele opp datagrupperinger ved et bestemt tidspunkt (f.eks.
når en operasjon fant sted).

⑤ Combine Plans: Bruk denne funksjonen til å kombinere planer.

⑥

• Velg Add Data for å slå sammen pasientdata. Dette kan også velges for å slå sam-
men en ytterligere pasient.

• Velg Refresh for å manuelt utløse DICOM-proksyen for å forespørre data.
MERK: Tilgjengeligheten av denne funksjonen avhenger av systemkonfigurasjonen. Ta
kontakt med Brainlab support for videre informasjon. 

Valg av data
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Datafunksjoner

③

①

②

Figur 14  

Nr. Komponenter

①

Velg stjernen for favorittdata. Når stjerneikonet er valgt, vil dataene vises automatisk i
standard Data visning.
MERK: Data som har stjernen aktivert, vil alltid filtreres til foreslått data og vises først i
plan- eller datadelen. 

② Velg for å vise mer detaljert informasjon om data (løst innhold og planer).

③ Velg for å skjule data.
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Se alle data (detaljert visning)

③

①

②
Figur 15  

Valg av See All Data viser en mer detaljert visning av alle tilgjengelige data for tilsvarende
gruppering, inkludert:
Ulike deler som kan kollapses eller utvides ved å velge pilen:
• Plans (pasientdata- og automatisk lagrede planer, RT-planer)
• Tissue Models (kun relevant for RT)
• Images (snittsett, fjernserier, bildesamlinger, studieinformasjon)
• Objects
• Trajectories
• Points
• Angio Bundles
• DTI Studies
• Screenshots
• Videos
• Documents

Du kan også velge Select All ①.
Du kan også legge inn spesifikke søkebegrep i søkefeltet for å finne de riktige dataene som du
trenger ②.
Hver datatype har sitt eget søkefelt og vises når ti eller flere elementer er tilgjengelige.
Du kan også gå gjennom side for side med dataobjekter eller søkeresultater ved bruk av pilene
③, hvis det finnes 10 eller flere dataobjekter i avsnittet.
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Hvordan velge data

①

② ③

④

Figur 16  

Trinn

1. Velg dataene (planleggingsdata eller plan) som du vil bruke.
De valgte dataene vil bli fremhevet (farget) ①. Hvis du vil velge dem bort, velg dem på
nytt, slik at de ikke lenger er fremhevet.
MERK: Hvis du velger en plan, vil alt datainnhold som er en del av planen, velges og
fremheves. Hvis du velger bort planen, vil alt innhold velges bort. 

2. SELECTED DATA gir en oversikt over alle data som har blitt valgt ②. Du kan fortsatt vel-
ge bort data som finnes her ved å velge X ③.
MERK: Hvis du fjerner eller legger til innhold til en plan, vil SUGGESTED DATA vise at
disse har blitt modifisert. 

3. Velg Next ④ for å fortsette.
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Slik ser du ekstra informasjon

①②
Figur 17  

Trinn

Velg infoknappen ①.
En dialog åpnes ② og viser ekstra informasjon og relaterte data.

MERK: Informasjon kan skille mellom infoknappen for planer og for enkle dataelementer (f.eks. vil
fusjoner som vises som blå rammer rundt bildedata kun vises i planene). Generelt inneholder
infoknappen ytterligere informasjon om data (planer og enkle elementer) som ikke er synlige på
forhåndsvisningen av dataene. 

Slik oppretter du en ny hendelse

Ved å opprette hendelser, er en bruker i stand til å sortere data basert på en tidslinje.

Trinn

1.

Velg Manage fra verktøylinjen, deretter New Event.
En dialogboks åpnes.
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Trinn

2.

Velg en hendelsestype fra nedtrekksmenyen.

3. Du kan oppdatere det forhåndsutfylte navnefeltet og eventuelt legge til en beskrivelse.

4. Velg OK ved fullføring.
En hendelse blir opprettet på tidslinjen, og elementer regrupperes i nye grupperinger til-
svarende, hvis aktuelt.

Slik kombinerer du planer

Trinn

Aktiver Combine Plans fra verktøylinjen.
Hvis det ikke finnes noen motstridende data (f.eks. motstridende revisjoner fusjoner osv.) og pla-
nene kombineres vellykket, vises den planen som ble valgt sist, men modifisert.

MERK: Denne funksjonen er heller ikke mulig med programspesifikke planer, og en dialog vil vi-
ses. For å legge til ekstra data til en programspesifikk plan velger du først den programspesifik-
ke planen og velger deretter eventuelle tilleggsdata som er nødvendige. 
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Slik gjenoppretter du skjulte elementer

①

②

Figur 18  

Hvis du skjuler data utilsiktet, er det mulig å gjenopprette disse, da data aldri slettes permanent,
de bare skjules. For å gjenopprette data:

Trinn

Velg enten Unhide for å avslutte skjulingen av et bestemt element ② eller velg Unhide All ①
hvis du ønsker å gjenopprette alle skjulte elementer.
Elementet gjenopprettes tilbake til den opprinnelige datagrupperingen.

Planer

①

②

Figur 19  

Avhengig av plantype, vil en kort beskrivelse av innhold og tilgjengelige tilleggsfunksjoner vises.
Se følgende:
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Nr. Beskrivelse

①
RT-plan/
programspe-
sifikk plan

Viser:
• Spesifikk ikon for plan (f.eks. SRS)
• Kort beskrivelse av planen
• Dato og tid for opprettelsen
• Godkjenningsstatus og navn på godkjenneren (f.eks. Approved/Una-

pproved)

② Generell
plan

Viser:
• Kort beskrivelse av planen
• Dato og tid for opprettelsen
• Antall bilder
• Andre data (f.eks. antall objekter)
• Autosaved-planer opprettes automatisk hvis innholdet ikke har blitt

lagret manuelt, og inneholder arbeidsflytnavnet, men er avhengig av
den valgte arbeidsflyten

MERK: Normale planer er enten opprettet ved eksport av data eller via
Save As i Content Manager. 

Planoppdatering

①

Figur 20  

Hvis du velger en plan som har blitt modifisert, men ikke lagret, vil oppdateringsknappen aktiveres
①. Den opprinnelige planen vil alltid vises med initielle data, da planen aldri vil overskrives
automatisk. Den kan fortsatt oppdateres ved å velge oppdateringsknappen.

Figur 21  

Når oppdateringsknappen er valgt, vil en dialog be deg om å bekrefte oppdateringen.
MERK: Hvis du ønsker å lagre planen med det nye objektet, må du lagre den med en ny plan.
Hvis du oppdaterer objektet og begynner navigasjonen direkte, blir det nye objektet tatt. 

I avsnittet vil det også finnes informasjon hvis det er en nyere versjon tilgjengelig (informasjonen
er vist når oppdateringsknappen vises).
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Bruke konverterte filer

①

Figur 22  

Planer som er merket med en "*" ① ble automatisk konvertert fra Brainlabs Advanced File format
til DICOM.
Planleggingsinnhold må gjennomgås nøye før bruk.

Slik kombinerer du individuelle data med en plan

Figur 23  

Hvis du velger løse eller individuelle data (f.eks. bilde eller objekt), og deretter velger en plan som
ikke inneholder disse dataene, vil en dialog komme opp.
MERK: Denne dialogen vises kun hvis dataene velges før planen. 

Trinn

Velg ett av følgende:
Cancel: for å beholde første valg
Combine: for å kombinere både data (f.eks. objekt) og en plan (så lenge det ikke er noen kon-
flikter)
Continue: skifter ut de første valgte dataene etter den planen som ble valgt sist
MERK: I visse tilfeller (f.eks. motstridende fusjoner, datarevisjoner) er Combine ikke mulig på
grunn av motstridende data, og en dialog vil vises og angi planer som ikke kan kombineres på
grunn av motstridende innhold. Velg OK for å beholde opprinnelige valgte data. 

MERK: Tilgjengeligheten av denne funksjonen avhenger av systemkonfigurasjonen. Ta kontakt
med Brainlab support for videre informasjon. 
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3 CONTENT MANAGER
3.1 Komme i gang med Content Manager

Om Content Manager

Content Manager er en applikasjon som administrerer visninger og andre applikasjoner. Generelt
sett virker Content Manager som en hjemmeskjerm for brukeren, som åpner ved oppstart og ved
trykk på hjem-knappen i en visning. Det er det sentrale punktet i systemet. Content Manager
forsyner knapper for å starte pasientutvalg, applikasjoner, eksport- og videokilder, og det
inneholder også avslutningsalternativer, slik som å stenge av systemet, men det gir også oversikt
over visningene. Med Content Manager er de installerte applikasjonene visualisert og kan startes
og byttes mellom visninger. Content Manager viser også tilgjengelige visninger og aktiverer
visningsfunksjoner. Det er mulig å ta skjermdump av visninger.
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3.1.1 Introduksjon

Om Content Manager

Tiltenkt bruk av Content Manager er:
• Visualisering av tilgjengelige applikasjoner
• Start av applikasjoner
• Bytting mellom applikasjoner
• Kommunikasjon med applikasjoner
• Konfigurasjon av visningsinnhold i flervisningsscenarioer

Hvordan åpne programmer og kilder

②

①
Figur 24  

Trinn

1. Ved bruk av Content Manager velger du ønsket display ①, og velg deretter et applika-
sjons- eller kildeikon ②.

2. Dra et applikasjons- eller kildeikon ② til ønsket display.

MERK: For å vise kilder se til at de er koblet til systemet og at kablingen er riktig konfigurert. Se
brukerveiledningen for systemet eller ta kontakt med Brainlab support for mer informasjon. 

Introduksjon
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Hvordan velge flere versjoner av en applikasjon

Hvis flere versjoner av samme applikasjon er installert, bes du om å velge en versjon. 

Figur 25  

Trinn

1. Velg START.
Ingen standard versjon er valgt.

2. Hvis tilgjengelig, velg Start by default for å markere versjonen som standard, velg deret-
ter START.
MERK: Etter å ha valgt en standard versjon, kan du endre det ved å høyreklikke på appli-
kasjonen for å åpne dialogboksen Multiple Versions Available på nytt. 

Filtrere programvareapplikasjoner og starte forhåndskonfigurerte arbeidsflyter

Avhengig av systemkonfigurasjonen kan valgskjermen variere:
• Valgskjermen kan vise typene prosedyrer som er tilgjengelige på systemet. For å se et filtrert

valg av relevante programvareapplikasjoner velger du knappen for tilsvarende prosedyre.
• Hvis forhåndskonfigurerte arbeidsflyter er installert på systemet, velger du tilsvarende knapp for

å åpne oppgaven eller settet av oppgaver som skal utføres i en definert rekkefølge.
Hvis kun ett alternativ er tilgjengelig på systemet, startes dette automatisk.
MERK: Trykk på hjem-knappen for å åpne hovedskjermen til Content Manager. 
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Hvordan filtrere og starte forhåndskonfigurerte arbeidsflyter

Figur 26  

Trinn

Velg ikonet for den relevante arbeidsflyten.
• Et filtrert utvalg av installerte programvareapplikasjoner åpnes i Content Manager
• For en veiledet arbeidsflyt: Det første trinnet i den forhåndskonfigurerte arbeidsflyten åpnes i

relevant programvareapplikasjon

Introduksjon
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3.1.2 Oversikt over arbeidsflyt

Primære oppgaver

Figur 27  

Hvis det ikke finnes noen forhåndskonfigurerte arbeidsflyter på systemet ditt, åpnes
hovedskjermen til Content Manager ved oppstart.
Content Manager er grensesnittet for å få tilgang til Patient Selection og andre installerte
applikasjoner eller tilkoblede videokilder.
Nedenfor vises eksempler på arbeidsflyt for utføring av primæroppgaver. Avhengig av lisensen din
og systemkonfigurasjonen kan flere arbeidsflyter være tilgjengelige.
Avhengig av lisens og brukerpreferanser kan noen av arbeidsflyt-trinnene skiftes ut og noen er
kanskje ikke aktuelle.

Slik starter du Brainlab-programmer fra Content Manager

Følgende prosess gjelder for alle Brainlab-applikasjoner.

Trinn

1. Velg pasient.

2. Velg display.

3. Velg program.

Slik laster du inn data for avansert planlegging med Brainlab-applikasjoner

Følg disse trinnene for å laste all Brainlabs planleggingsprogramvare.

Trinn

1. Velg pasient.

2. Velg data.

3. Start planleggingsprogramvaren (f.eks. iPlan, SmartBrush, Image Fusion).
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MERK: Innhold som er opprettet med Brainlab Elements konverteres automatisk til Brainlab
Advanced File-filformat når du starter iPlan, for å muliggjøre videre planlegging med iPlan-
programvaren. Planer opprettet av iPlan konverteres automatisk tilbake til DICOM. Konverterte
planer må inspiseres nøye før bruk. 

Advarsel
Objekter som er valgt for iPlan RT resamples til den opprinnelige oppløsningen og
orienteringen i det opprinnelige bildesettet som ble brukt til å merke strukturene.
Kontroller strukturene i iPlan RT grundig, siden volum og/eller form kan endres.

Hvordan laste inn pasient og data for navigering

Start navigasjonsprogramvaren ved å følge disse trinnene.

Trinn

1. Velg pasient.

2. Velg data, hvis nødvendig.

3. Start navigasjonsprogramvaren (f.eks. Cranial/ENT).

Hvordan planlegge og overføre data for navigering

Følg disse trinnene for å planlegge og overføre data for navigering.

Trinn

1. Velg en pasient.

2. Åpne Data Selection.

3. Velg bildesett og forhåndsplanlagt innhold.

4. Velg Done i Data Selection.

5. Start navigasjonsprogramvaren.

Hvordan overføre intraoperative data for navigering (alternativ 1)

Følg disse trinnene for å overføre intraoperative data for navigering.

Trinn

1. Åpne funksjonen for innlasting av data i navigasjonsprogramvaren.
MERK: Dette trinnet varierer avhengig av navigasjonsprogrammet. 

2. Velg relevante pasientdata.

3. Velg Done.

Hvordan overføre intraoperative data for navigering (alternativ 2)

Alternativt kan du følge disse trinnene for å overføre intraoperative data for navigering.

Trinn

1. Velg Home for å få tilgang til hovedskjermen.

2. Velg Data og velg de relevante dataene og rediger innholdet etter behov.

3. Velg Done.

Oversikt over arbeidsflyt
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Slik bruker du et navigasjonssystem med tilkoblet Buzz

Trinn

1. Koble til videokildene og start opp systemene.

2. Velg pasient og relevante data.

3. Velg navigasjonsprogramvare.
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3.1.3 Hovedskjermen til Content Manager

Hvordan få tilgang til hovedskjermen til Content Manager

Tilgang til Content Managers-hovedskjermen varierer avhengig av Brainlab-systemet og
programmet som brukes.

Knapp Beskrivelse

Hvis Brainlab-systemet inneholder en maskinvare hjem-knapp på forsiden av
monitoren, trykk denne når som helst.

På Brainlab-systemer som ikke inneholder hjemknapp på maskinvaren, velger
du den flyttbare Home-knappen når som helst.

Velg Home-knappen i programmet.

Layout

①

②

③

Figur 28  

Hovedskjermen til Content Manager
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Hovedskjermen til Content Manager er delt inn i tre deler:

Nr. Område Funksjoner

① Verktøylinje

Søk på pasienter, velg data, eksporter data, juster innstillinger, velg syk-
domsklassifikasjoner, opprett layouter, åpne programvareinformasjon,
avslutt.
MERK: Tilgjengeligheten av alternativer i verktøylinjen kan variere av-
hengig av den valgte arbeidsflyten. 

② Programmer
og kilder

Starte Brainlab-programvaren, starte programmer, vise videokilder.
MERK: Hvis det er for mange ikoner til å få plass på skjermen, vises piler
for at du skal rulle til venstre eller høyre. 

③ Displaystyring

Kontroller streaming og innspilling, bytt eller klon skjermbilder, styr inn-
holdet som vises, velg layouter og velg forhåndsinnstillinger.
MERK: Hvis det er for mange ikoner til å få plass på skjermen, vises piler
for at du skal rulle til venstre eller høyre. 

Knapper på verktøylinjen

Knapp Navn Funksjon

Patient Åpner pasientvalg.

Disease Åpner sykdomsklassifiseringstrinnet.

Data Åpner datavalg.

Connect
Åpner tilkoblingsmuligheter for ekstra skjermer og systemer.
MERK: Connect er tilgjengelig på navigasjonssystemer eller PC i
operasjonssal med installert PDM. 

Save As
Åpner dialogboksen Save as Plan.
MERK: Knapptilgjengeligheten beror på systemkonfigurasjonen. 

Export Åpner dialogboksen Export.

Settings Åpne programvareinnstillingsmenyen.
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Knapp Navn Funksjon

Help

Åpner Brainlabs kontaktopplysninger og gjør det mulig å aktivere
iHelp. Menyen Help forsyner også de installerte programmene og
de tilkoblede systemene, samt alternativet for frakobling av syste-
mer.

Minimize
Minimerer Content Manager når det brukes en planleggingssta-
sjon eller PC.
MERK: Knapptilgjengeligheten beror på systemkonfigurasjonen. 

Finish Åpner en rullegardinmeny for å velge mellom å avslutte eller bytte
arbeidsflyt.

Switch work-
flow Tar deg tilbake til arbeidsflytvalgsiden i Content Manager.

New treat-
ment

Logger av den brukeren som er pålogget, og åpner en ny behand-
ling.

Restart Starter systemet på nytt.

Shut down Slår av systemet.

Exit Lukker Content Manager.

Standby Slår av systemet, men lagrer den aktuelle statusen som skal gjen-
opprettes i neste økt ved bruk av navigasjonssystemet.

MERK: I noen arbeidsflyter kan det hende at knappene Save As og Export er deaktivert eller
skjult. I så fall utfør disse funksjonene i den relevante programvareapplikasjonen du kjører. 

Hovedskjermen til Content Manager
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Hvordan lagre en plan manuelt

①

Figur 29  

Trinn

1. Etter å ha gjort endringer på pasientdata, trykker du på Save As på hovedskjermen til
Content Manager. 
Dialogboksen Save as Plan åpnes.

2. Om ønskelig, velg Plan name for å redigere navnet.

3. Velg Save As ①.
Planen lagres for pasienten.

MERK: Du kan lagre så mange planer du ønsker manuelt. I tillegg lagres endringer regelmessig
og lagres til pasienten (dvs. ved bytting til en annen pasient eller avslutning av programvaren). 

Hvordan aktivere iHelp

iHelp gir ekstern tilgang for Brainlab support. Kontakt Brainlab support før du åpner iHelp, da
aktivering kreves før bruk av funksjonen.
MERK: Det kreves Internett-tilgang for å bruke iHelp. 

Trinn

1. Velg Help på verktøylinjen.

2. Velg iHelp i menyen som åpnes.

3. For å deaktivere velger du knappen iHelp på nytt.

Slik brukes hjelpmenyen

Trinn

Velg Help på verktøylinjen for å åpne menyen Help.
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Menyen Help

①

② ③

Figur 30  

Nr. Innhold

①

• Versjons- og statusinformasjon for Content Manager, Patient Selection og Data
Selection

• Versjons- og statusinformasjon for installerte applikasjoner for aktuell arbeidsflyt
• Versjon- og statusinformasjon for installerte tjenester og utøvere
• Lisensinformasjon
• CE- og GTIN-informasjon og bakgrunnsapplikasjoner/tjenester

MERK: For CE- og GTIN-informasjon for arbeidsflytapplikasjoner bes du om å starte
applikasjonen og kontrollere i informasjonsdialogen (ved å velge Brainlab-logoen ne-
derst i høyre hjørne av applikasjonen). 

• Koblinger til elektronisk brukerveiledning

②
• Kontaktinformasjon til Brainlab support
• Tilkobling til andre Brainlab-systemer, inkludert frakoblingsfunksjon

③
• Produsentinformasjon
• iHelp-tilkobling
• IP-adresse

Hovedskjermen til Content Manager
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3.1.4 Innstillingsmenyen

Menyen Settings

①

②
④

③

Figur 31  

Nr. Komponent Forklaring

①

Avmerkingsboksen Al-
ways Feet to Head - Su-
pine (LPH) for DICOM
Viewer

Velg for å overstyre standard orientering i Viewer-programva-
ren.

② View Orientation
Velg visningsretningen.
MERK: Standard visning og tilgjengelighet avhenger av den
valgte arbeidsflyten. 

③ Presets
Lagre den aktuelle rutingen av appene og kildene til visninger
under en forhåndsinnstilling. Velg eksisterende forhåndsinn-
stillinger.

④ Language
Endrer språket for alle applikasjoner med en tilhørende over-
settelse tilgjengelig.
Start systemet på nytt for å fullføre endringen.

Hvordan opprette forhåndsinnstillinger

Displaylayout og rutingskonfigurasjon kan lagres ved bruk av Presets. Disse opprettes via
dialogboksen Settings i Content Manager. Lagre den aktuelle rutingskonfigurasjonen som en ny
forhåndsinnstilling.

Trinn

1.

Velg Settings.
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Trinn

2.

Velg Create New.

3. Legg til et navn når du blir bedt om det.

4. Velg OK.

Lagre et midlertidig oppsett

Lagring av et midlertidig oppsett vil lagre den aktuelle rutingen under navnet Display Setup at
(timestamp). Du kan velge dette oppsettet igjen under økten.
MERK: Det midlertidige oppsettet blir værende så lenge økten varer. Hvis Save temporary setup
velges på nytt, vil tidligere lagret oppsett overskrives. 

Hvordan velge forhåndsinnstillinger

①

Figur 32  

Trinn

1. Aktiver nedtrekksmenyen ved å velge skjermområdet ① innenfor Content Manager.

2. Velg forhåndsinnstilling.
MERK: Nedtrekksmenyen er kun tilgjengelig hvis allerede har lagret forhåndsinnstillinger. 

Kildeikoner

Ikoner for tilgjengelige kilder vises når en enhet er koblet til systemet og slått på.

Innstillingsmenyen
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Hvis en tilkoblet kilde ikke vises, må du velge Refresh-ikonet for å aktualisere tilko-
blede kilder.
MERK: Videokilder som kjøres kan flakke eller stoppe midlertidig når kildene oppda-
teres. 
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3.1.5 Dataeksport

Eksportere planlagt innhold

Eksportering til et Brainlab Advanced File-formatmål utløser konverteringen av DICOM-data til
Brainlab Advanced File-format. Omvendt kan Brainlab Advanced File-format konverteres tilbake til
DICOM.
Objekter som er valgt for eksport resamples til den opprinnelige oppløsningen og orienteringen i
det opprinnelige bildesettet som ble brukt til å merke strukturene.
Kontroller de eksporterte strukturene grundig, siden volum og/eller form kan endres.

Quentry-data

Velg Quentry for å laste opp eller ned pasientdata på quentry.com. Se instruksjonene på
skjermen, eller i brukerveiledningen for programvaren Quentry Gateway for flere instruksjoner.

Anonymiserte data

Viktig. Anonymisering vurderer ikke konfidensiell informasjon i pikseldata på bildet (f.eks.
Pasient-ID eller Fødselsdato).
Anonymisering endrer DICOM-tags med identifiserende informasjon (f.eks. pasientens navn, ID,
fødselsdato og adresse). For en fullstendig liste over DICOM-tags som ble endret under
anonymisering eller ytterligere informasjon, ta kontakt med Brainlab support.
I tilfelle det er nødvendig med strengere anonymisering (f.eks. også fjerning av private DICOM-
tags), ta kontakt med Brainlab support. Vær oppmerksom på at en sterkere anonymiseringsprofil
kan gjøre at innholdet som genereres av Brainlab-programvaren kan være uleselig etter
anonymisering.
Anonymisering kan ikke utføres på skjermdumper, PDF-filer eller videoer. Du vil bli bedt om å
fjerne skjermdumper (hvis de finnes) under eksport.
MERK: Videoer og PDF-filer hoppes alltid over under eksport. 

Eksportere DICOM RT-data

Funksjonen DICOM radioterapi (RT)-eksport konverterer DICOM-data til et DICOM RT-spesifikt
format, og eksporterer dataene til et forhåndskonfigurert DICOM-nettverkslagringsmål for videre
behandling med tredjepartssystemer.
DICOM RT-eksport bruker DICOM-sammenslåingsbiblioteket som overføringsprotokoll til
tredjepartssystemer. DICOM sørger for generell kompatibilitet mellom ulike systemer fra ulike
leverandører. DICOM RT-eksport sørger for det nyeste undersettet av DICOM-objektet for å
muliggjøre overføringen av spesifikke digitale bilder, grafiske data og data som ikke inneholder
bilder mellom to eller flere systemer.
DICOM lagrer et bestemt antall punkter i rommet som brukes til å rekonstruere konturer. Siden de
ulike systemene bruker forskjellige algoritmer, kan den faktiske presentasjonen av konturene
variere med en høy grad av sannsynlighet, men i liten skala. Disse ulike fortolkningene kan likevel
resultere i små deformasjoner av konturene og ulikheter i størrelsen på volumet. Derfor må
strukturene kontrolleres grundig etter at de har blitt importert på et tredjepartssystem.
MERK: For detaljert informasjon og den nyeste DICOM-samsvarserklæringen, se https://
www.brainlab.com/dicom. 

Advarsel
DICOM-konfigurasjonen levert av Brainlab kan ikke garantere at kompatibiliteten alltid er
korrekt. Det er nødvendig å kontrollere at utstyret fungerer som det skal og at det
produserer nøyaktige resultater.

Dataeksport
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Eksport av 3D-objekter og kommentarpunkter

Under eksport konverteres 3D-objekter og kommentarpunkter til det såkalte "DICOM RT Structure
Set"-formatet, der objekter resamples i henhold til det relaterte bildesettet eller et fusjonert
bildesett i det aktuelle utvalget.
Konfigurasjonene for eksport av 3D-objekter og kommentarpunkter er:
• Standard konfigurasjon: Alle objekter eksporteres i sammenheng med det opprinnelige

bildesettet de ble opprettet i. Hvis det opprinnelige bildesettet ikke er valgt sammen med
dataene for eksport, velges det siste CT-bildesettet som er fusjonert til det opprinnelige
bildesettet som basissett for eksporten. Hvis du valgte kun MR-bildesett, velges det settet som
har det største volumet og den minste vokselstørrelsen. Hvis du ikke valgte noen fusjonerte
bildesett for eksport, avbrytes eksportprosessen.

• Alle objektene opprettes i de nyeste CT-dataene som er valgt for eksport. Hvis det velges
objekter som ikke er fusjonert med dette CT-bildesettet, vil ikke disse objektene bli eksportert.
Ta kontakt med Brainlab support for å endre standardkonfigurasjonen.

Advarsel
Når objekter resamples til det opprinnelige bildesettet eller det fusjonerte bildesettet, kan
det oppstå tap av informasjon. Derfor må strukturene kontrolleres grundig etter at de har
blitt importert på et tredjepartssystem.

Fortolkning av konturer

Advarsel
Konturer i RT-struktursett kan fortolkes på ulike måter, avhengig av systemet.
Derfor kan det oppstå uventede endringer i innretting eller orientering, eller en vending
eller speiling av bildekonturene. I tillegg, avhengig av systemet, kan formen og volumet på
strukturene være litt forskjellig på grunn av bruk av forskjellige algoritmer til presentering
av konturer. Derfor må strukturene kontrolleres grundig etter at de har blitt importert på et
tredjepartssystem.

Advarsel
Brainlab lagrer konturer med en høy grad av presisjon. På grunn av en begrensning som
pålegges av DICOM-standarden, kan nøyaktigheten på posisjonering av konturpunkter bli
redusert før konturinformasjonen skrives til DICOM RT Structure Set. Avhengig av antall
konturpunkter kan presisjonen reduseres fra 10E-9 m til 10E-5 m.

Eksportere Burned-In-datasett

Eksportfunksjonen for DICOM Burned-In-datasett integrerer permanent konturene til et
segmentert objekt i en DICOM MR-bildeserie, og skaper dermed en ny DICOM-bildeserie. Denne
funksjonaliteten er kun tilgjengelig for akkurat ett segmentert objekt kombinert med akkurat én
DICOM MR-bildeserie. DICOM-kompatible tredjepartsapplikasjoner kan laste disse bildene og
gjenopprette innholdet (ved bruk av f.eks. terskelalgoritmer).
Etter at eksporten er ferdig, vil den nylig opprettede DICOM-bildeserien enkelt gjenkjennes av
seriekommentaren "BURNED-IN" og plasseres sammen med de opprinnelige pasientdataene.

Advarsel
Burned-In-datasett-eksportfunksjonen skaper en ny DICOM-bildeserie som inneholder en
permanent endring i pikselverdier. Strukturer under Burned-In-konturen kan ikke åpnes
senere. Bruk kun Burned-In-bildeserien i sammenheng med den opprinnelige MR-
bildeserien.

Advarsel
Størrelsen og formen på det eksporterte objektet kan vises forskjellig i den resulterende
bildeserien. Brainlab lagrer konturer med svært høy presisjon. På grunn av rasterisering og
resampling av konturene til bilder med lavere oppløsning vil et informasjonstap oppstå.
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Det anbefales å bruke bildeserier med høy oppløsning for å få de best mulige
utmatingsresultatene. Gransk de opprettede bildene nøye og sammenlign med den
opprinnelige bildeserien før eksport til en tredjepartsenhet.

Advarsel
DICOM sørger for generell kompatibilitet mellom ulike systemer fra ulike leverandører.
DICOM-konfigurasjonen levert av Brainlab kan imidlertid ikke garantere at kompatibiliteten
alltid er korrekt. Det er nødvendig å kontrollere at utstyret fungerer som det skal og at det
produserer nøyaktige resultater.

Advarsel
De opprettede bildene kan se forskjellige ut når de brukes på tredjepartssystemer.
Avhengig av tolkningen av bildet på tredjepartssystemet kan bildeintensitetene bli vist
forskjellig. Gransk bildene nøye og sammenlign med den opprinnelige bildeserien før
videre bruk.

Koblinger til relaterte emner

Hvordan eksportere flere datasett på side 27

Eksportdestinasjon

②

③

⑤

④

⑥

①

⑦

Figur 33  

Nr. Mål

① Innsatt CD-/DVD eller USB-lagring.

② Forhåndskonfigurert nettverksplassering.

③ DICOM RT nettverkslagringslokasjon.

④ Last opp til Quentry-konto.

Dataeksport
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Nr. Mål

⑤
Velg avmerkingsboksen Anonymize for å eksportere anonymiserte pasientdata.
MERK: Dataene på det lokale systemet forblir uendret. Hvis pasientinformasjonen er
synlig innenfor selve bildet, er den ikke anonymisert med denne funksjonen. 

⑥ Velg avkryssingsboksen DICOM Burned-In Export for å lagre DICOM-data lokalt og til
valgt mål.

⑦ Browse... for å velge en mappe i Windows Explorer (Windows Utforsker) og eksportere
planer, skjermdumper, video- og PDF-filer.

Hvordan eksportere data

Figur 34  

Trinn

1.

Velg Export på hovedskjermen.
Data Selection åpnes.

2. Velg datasettene du vil eksportere.
Velg Export nederst på skjermen.
MERK: Det er kun datasett som er omgitt av en oransje ramme som ek-
sporteres. 

3. Velg en eksportdestinasjon.
En fremdriftslinje angir eksportstatus.
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Slik eksporterer du krypterte data

Figur 35  

Hvis du trenger å sende data til Brainlab support, må de være krypterte for å bevare
pasientkonfidensialiteten. Følg trinnene nedenfor for å opprette krypterte data:

Trinn

1.

Velg Export på hovedskjermen.
Data Selection åpnes.

2. Velg datasettene du vil eksportere.
Velg Export nederst på skjermen.
MERK: Det er kun datasett som er omgitt av en oransje ramme som ek-
sporteres. 

3.

Legg inn en krypteringsnøkkel slik dialogboksen ber deg om.

4. Velg en eksportdestinasjon.
En fremdriftslinje angir eksportstatus.

Dataeksport
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3.1.6 Avslutte programvaren

Slik avslutter du programvaren

Figur 36  

Velg Finish for å åpne dialogboksen for utgangsalternativer.

Alternativer

Velg Switch workflow for å gå tilbake til arbeidsflytvalg.

Velg New treatment for å logge av nåværende bruker og starte ny behandling.

Velg Restart for å starte systemet på nytt.

Velg Shut down for å slå av systemet.

Velg Exit for å lukke Content Manager.

Velg Standby for å slå av systemet, men lagre den aktuelle økttilstanden.

MERK: Alternativene kan variere avhengig av plattformen. 
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3.2 Displaystyring

Om Displaystyring

Display Management er en del av Content Manager som administrerer visninger og
displaylayout. De installerte applikasjonene visualiseres og kan startes og byttes mellom
visninger. Det er også mulig å ta skjermdump av displayer. Ulike displayfunksjoner kan også
aktiveres her.
Tiltenkt bruk av Display Management er:
• Konfigurasjon av displayinnhold i flervisningsscenarioer og displaylayout (PiP, PaP, Quad)
• Lagre rutingkonfigurasjoner (displaylayoutinformasjon og rutinginformasjon)

Displaystyring
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3.2.1 Displaylayout

Generell informasjon

Displaylayout og vist innhold kan betjenes på hovedskjermbildet i Content Manager.

② ③

①

Figur 37  

Nr. Komponent

① Valgfrie funksjoner

② Valgt display (angitt med pilen)

③
Displayetikett
MERK: Etiketter vises hvis mer enn to displayer brukes. Displayene har tildelt standarde-
tiketter som kan endres av Brainlabs support. 

Snarveier på tastaturet

• Bruk Alt + tab for å minimere Content Manager
• Bruk Windows-logo + m for å minimere Content Manager

Kan ikke oppdatere

①

Figur 38  
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Et ikon ① vises over et display for å indikere at vist innhold ikke oppdaterer nå.
• Et display vil ikke oppdatere hvis du åpner Content Manager oppå en applikasjon, med mindre

applikasjonen er åpen på et annet display.
• For opptak og streaming vil du se et stillbilde under ikonet.

Hvordan bytte displayer

Trinn

1. For å bytte displayenes rekkefølge, må du trykke og holde på displayet du ønsker å flytte.
Displayet "hopper ut" for å indikere at det kan byttes.

2. Dra displayet til den nye plasseringen, og slipp det.

MERK: Det er kun mulig å bytte displayer på samme system. 

Hvordan endre hvilket display som tar kontroll

①

Figur 39  

TOUCH TO TAKE CONTROL-hånden ① vises hvis et program er åpent samtidig på to
berøringsskjermer (f.eks. to Curve-visninger). Visningen som inneholder hånden, er kun i
visningsmodus.

Trinn

1. Trykk på hånden ① eller hvor som helst på visningen én gang for å ta kontroll.

2. Visningen kan nå brukes til å kontrollere programvaren.
Hånden forsvinner og flytter seg til den andre visningen.

Displaylayout
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Layout-utvalg

①
Figur 40  

Velg mellom fire mulige displaylayouter ①:
• Enkelt visning
• Side-ved-side
• Bilde-i-bilde
• Firedobbelt visning

MERK: Du kan ikke rute applikasjoner eller verktøy, kun kilder (på innebygde displayer med en
aktiv layout). Bruk av Clear sletter rutingen, men bevarer den valgte layouten. 

MERK: Tilgjengeligheten av denne funksjonen avhenger av systemkonfigurasjonen. Ta kontakt
med Brainlab support for videre informasjon. 

Slik endrer du displaylayout på et display med navigasjon

For å endre layouten på et display der navigasjon er rutet, må du slette den aktuelle rutingen
først.
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Figur 41  

Trinn

1. Velg displayet med layouten du ønsker å endre.

2. Hvis navigasjon allerede er rutet på displayet, viser en dialog meldingen This application
supports full screen layout only.
Alle layouter unntatt full skjerm og alternativet Clear er utilgjengelige.

3. For å endre layout velger du Clear.

4. Velg displayet igjen, og velg den layouten du ønsker.

Displaylayout
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3.2.2 Klone displayer

Inkompatibel displayoppløsning

Hvis et tilkoblet display har en inkompatibel oppløsning, og du prøver å vise
navigasjonsprogramvare, indikerer et ikon at en inkompatibel oppløsning er detektert.
MERK: Streaming- og opptaksfunksjoner kan være begrenset på displayer med inkompatible
oppløsninger. 

Hvordan klone displayer

Når et display er klonet, er det mulig å påvirke begge visningene med full funksjonalitet.

①②

Figur 42  

Trinn

1. Med fingeren trykker og drar du kildevisningen ① til målvisningen ②.

2. Løft fingeren din fra skjermen.
Displayet er klonet.
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3.2.3 Tåket skjerm

Generell informasjon

Et klonet display ser tåket ut hvis det primære displayet ikke oppdaterer. Hvis dette skjer, lukk
Content Manager på hovedskjermen.

Figur 43  

Følgende er scenarioer der det kan oppstå en tåket skjerm:
• Klonede displayer: Hvis Content Manager åpnes oppå en applikasjon som kjører på det

primære displayet, vises det klonede displayet tåket.
• Displayer av tilkoblede systemer (f.eks. Buzz tilkoblet Curve): Hvis Content Manager åpnes

oppå en applikasjon som kjører på det primære displayet, vil displayet til det tilkoblede
systemet vises tåket. Hvis applikasjonen imidlertid kjører på et annet display som ikke er
dekket av Content Manager, vil det tilkoblede displayet ikke vises tåket.

Tåket skjerm
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3.2.4 3D stereodisplayer

Generell informasjon

①

Figur 44  

Tilkoblede 3D stereodisplayer vises med et 3D-ikon ①. 3D stereoskopiske volumgjengivelser skal
kun vises på displayer med dette ikonet.
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3.2.5 Streamingfunksjoner

Streaming

Det er mulig å streame displayets utmating, og denne streamen kan vises på Live Stream Portal.
MERK: Streamingfunksjonens tilgjengelighet og fleksibilitet avhenger av lisensen og
systemkonfigurasjonen din. Ta kontakt med Brainlab support for videre informasjon. 

MERK: Videostreamen er forsinket med flere sekunder, og er komprimert. Streamet innhold bør
ikke brukes til diagnose. 

Hvordan streame video

Trinn

1.

Trykk på Stream under valgt display.
En oransje ramme indikerer at displayet streames til et eksternt system.

2. For å stanse streamingen trykker du på Stream en gang til.

Streamingfunksjoner
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3.2.6 Ta skjermdumper

Lagring og eksportering av skjermdumper

Når en pasient er valgt, lagres alle skjermdumper fra økten i pasientdataene.
Skjermdumper er tilgjengelig for ekstern tilgang via OR Portal, så lenge systemet er slått på og
koblet til sykehusets nettverk.
Det er også mulig å eksportere skjermdumper til en USB-minnepinne eller en nettverksplassering
via Export-menyen.

Hvordan ta en skjermdump

Trinn

Screenshot

Velg Screenshot for å ta et bilde av den valgte skjermen (skjermdump).
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3.2.7 Opptaksfunksjoner

Opptak

Det er mulig å gjøre opptak av en visning som kan eksporteres og vises senere.
MERK: Opptaksfunksjonens tilgjengelighet og fleksibilitet avhenger av lisensen og
systemkonfigurasjonen din. Ta kontakt med Brainlab support for videre informasjon. 

Lagring og eksportering av opptak

Alle opptak fra en økt lagres i pasientdata.
Opptak er tilgjengelige gjennom nettleseren via Origin Server-miljøet, så lenge det er konfigurert
av Brainlab support.
Det er også mulig å eksportere opptak til en USB-minnepinne via Export-menyen.

Hvordan spille inn video

Trinn

1.

Velg Record under det valgte displayet.
En oransje ramme vises rundt displayet for å angi at det gjøres opptak.

2. For å stanse opptaket, trykker du på Record en gang til.

Opptaksfunksjoner
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3.2.8 Live Stream Portal

Generell informasjon

Du kan bruke Live Stream Portal med noen applikasjoner.

Tidsavbruddsfunksjon

The Live Stream Portal has an automatic time-out function. If you time out, you must close the
browser and log in again to view streams.
Hvis du vil justere lengden på tidsavbruddsintervallet, ta kontakt med Brainlab support.

Hvordan se live streaming

Figur 45  

Trinn

1. Angi URL til Live Stream Portal i nettleseren.

2. Logg på ved bruk av serverinnloggingsdetaljene.

3. Velg den streamen du ønsker å se på i forhåndsvisningene.
Streamen åpnes.
Velg streamen igjen for å vise i fullskjerm.

4. For å avslutte velger du hvor som helst i streamen for å minimere, velg deretter Back.
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3.3 Tilkobling av systemer

Om tilkobling av systemer

Det er mulig å koble navigasjonssystemet eller en PC i operasjonssal med PDM til et annet
system. Dette gjør det mulig å:
• bruke en ekstra berøringsskjerm
• bruke alle installerte programmer på begge systemer
• vise alle videokilder som er koblet til ett av systemene

Mulige tilkoblinger

• Navigasjon til Curve (Curve med ODM installert, ingen kamera eller installerte
navigasjonsapplikasjoner)

• Navigasjon til Buzz
• Buzz til PC i operasjonssal med PDM

Tilkobling av systemer
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3.3.1 Tilkoblingsfunksjon

Bildeoppdateringshastighet

Bildeoppdateringshastigheten avhenger av kvaliteten på nettverksforbindelsen. Høy
bruksfrekvens på nettverket kan føre til at bildeoppdateringshastigheten blir lavere.

Tilkobling til et integrert OR

Vanligvis, i et integrert OR med takmontert navigasjonssystem og Buzz-system, vil de to
systemene være kontinuerlig tilkoblet mens de er slått på.
Det er ikke nødvendig å koble systemene sammen manuelt.

Tilkoblingsknapper

Knapp Funksjon

• Åpner en oversikt over tilgjengelige Buzz-systemer.
• Velg relevant Buzz-system på listen for å koble systemene sammen.

MERK: Tilkoblinger kan kun utløses fra navigasjonsstasjonen eller PC i opera-
sjonssal med installert PDM. 

Avbryter en forespørsel om tilkobling før tilkoblingen er godkjent/avvist i Buzz-sy-
stemet.

Velg Accept i Buzz for å fullføre tilkoblingen.
MERK: Tilkoblingen må godtas i Buzz for å fullføres. 

Velg Reject i Buzz for å avvise tilkoblingen.

Velg Settings for å vise aktuelle tilkoblinger, samt alternativet for frakobling.
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3.3.2 Bruk av tilkoblede systemer

Kjøring av programvare

Programvaren kan startes fra begge enhetene, men den må alltid kjøres på det systemet den er
installert på.
Applikasjoner som er installert på et navigasjonssystem (f.eks. Viewer), kan kun kjøres på Buzz
ved bruk av tilkoblede systemer. Applikasjoner som er installert på kun ett av det to systemene, vil
kjøre kun der de er installert.

Begrensninger

• Hvis mer enn ett Buzz-system er installert, kan kun ett av dem kobles til navigasjonssystemet
om gangen.

• Content Manager kan kun vises på ett display om gangen. Velg hjem-knappen for å åpne
Content Manager på det aktuelle displayet. Da lukkes forrige aktive display.

• Planleggings- og navigasjonsapplikasjoner må vises på både Buzz og et navigasjonssystem.

Kjøre programvare med Windows 10

Ved hjelp av virtuelle displayer vil applikasjoner synes å kjøre på kun ett system.

Visning av videokilder

Videokilder kan vises på enten én av eller begge enhetene, uavhengig av hvor videokilden er
koblet til.

Bruk av tilkoblede systemer
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3.3.3 Tilkobling og frakobling av systemer

Tilkobling og frakobling

Dette avsnittet beskriver tilkobling til og frakobling fra Buzz eller Curve.

Tilkobling til systemene uten Content Manager

For å koble et eksternt system til et navigasjonssystem som ikke har Content Manager installert,
må tilkoblingen være konfigurert av Brainlab support. Så snart den er konfigurert, kobler du den til
ved å trykke på tilhørende ikon i Content Manager.
Avhengig av konfigurasjonen:
• kan det hende du må bekrefte tilkoblingen
• kan du ha enten kun visning eller full kontroll over navigasjonssystemet

Ruting

Det anbefales å koble kildene til navigasjonssystemet, ikke til det eksterne systemet. Hvis et
timeglassymbol vises, rut tidskritiske applikasjoner (f.eks. navigasjon) til det lokale displayet.

Slik kobler du til et eksternt system

Trinn

1.

På navigasjonssystemet trykker du på Connect på hovedskjermbildet i
Content Manager.

2. Velg relevant eksternt system på listen.

3.

Velg Accept på det eksterne systemet.
Systemene er koblet sammen.

Slik frakobler du systemene

Trinn

1. Velg Settings.

2. Velg Disconnect under Connections.
MERK: Alternativt kan du koble fra ved å velge Exit og deretter New treatment. 
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3.3.4 PC i operasjonssal med installert PDM

Generell informasjon

Det er mulig å koble en PC i operasjonssalen med installert PDM til et Buzz-system.
Når de er koblet sammen:
• Skrivebordet til PC i operasjonssal med installert PDM kan vises på de interaktive

berøringsskjermene.
• Buzz-systemet, planleggingsprogramvaren og opptaks-/streamingfunksjoner kan alle

kontrolleres via PC i operasjonssal med installert PDM.
MERK: Hvorvidt denne funksjonen er tilgjengelig, avhenger av lisensen din. 

OR-ikon

Når det er tilkoblet, vises ikonet for PC i operasjonssal med installert PDM i operasjonssalen
under TOOLS på hovedskjermbildet til Content Manager.
Bruk ikonet for å vise skrivebordet til PC i operasjonssal med installert PDM på et annet display.

Minimeringsfunksjon

Content Manager kan minimeres på PC i operasjonssal med installert PDM ved å trykke på
minimeringsknappen.
MERK: Content Manager og andre programvarer minimeres også med hurtigtasten Alt + Tab. 

Hvordan koble til og fra

Trinn

1.

For å tilkoble et Buzz-system trykker du på Connect på PC i operasjons-
sal med installert PDM.

2. For å frakoble lukker du Content Manager på PC i operasjonssal med installert PDM.

PC i operasjonssal med installert PDM
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3.3.5 Fjernkontroll

Om fjernkontroll

Du kan bruke fjernkontrollfunksjonen til å styre et Buzz-system via et nettbrett.

Kompatibilitet

Det anbefales at du bruker et nettbrett som har en skjermstørrelse på minst sju tommer.

Før du begynner

Det er brukerens ansvar å sørge for at nettbrettet er korrekt klargjort for et OR-miljø, og at
enheten brukes på riktig måte.

Begrensninger

• Navigeringsprogramvaren kan ikke vises på et nettbrett.
• Fjernkontrollfunksjonen kan bare være aktiv på ett nettbrett om gangen.

Hvordan koble til fjernkontrollen

Figur 46  

Trinn

1. Velg ikonet Remote Control på hovedskjermbildet i Content Manager.
I dialogboksen REMOTE CONTROL finner du instruksjoner for de neste trinnene.

2. Koble nettbrettet til WiFi-nettverket som er angitt i feltet WIFI NAME.
MERK: Det tilhørende passordet kan vises eller skjules, avhengig av konfigurasjonen ut-
ført av Brainlab support. 

3. Start tilkobling av fjernkontrollen ved å åpne URL-en som er angitt, i nettbrettets nettleser.
Nå kan du styre Content Manager via nettbrettet og Buzz.

MERK: Fjernkontrollen kan bare startes via dialogboksen REMOTE CONTROL på Buzz. Det er
ikke mulig å koble til via nettbrettet alene. 
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Slik kobler du fra fjernkontrollen

Figur 47  

Trinn

1. Velg ikonet Remote Control på hovedskjermbildet i Content Manager.

2. Velg Disconnect i dialogboksen REMOTE CONTROL.

Fjernkontroll
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3.3.6 Videokonferanser

Generell informasjon

Videkonferansefunksjonen gir to parter muligheten til å opprette en lyd- og bildetilkobling via:
• Buzz til Buzz
• Buzz til PC
• PC til PC

Kompatibilitet

Videokonferanser på en PC er kun kompatible med Google Chrome-nettleser.

Starte videokonferansefunksjonen

• Buzz: Etter innlogging er du automatisk tilgjengelig for videokonferanse.
• PC: Når du vil starte en videokonferanse på en PC, skriver du inn tilgangs-URL-en i Chrome-

nettleseren. Påloggingsinformasjonen er den samme som for OR Portal.
MERK: På en PC kan det hende du blir bedt om å velge relevant mikrofon og kamera. Det er
mulig å ringe fra en PC som ikke har videokamera. 

Mikrofon- og kamerakontroller

Kontroll Funksjon

Skyv Microphone-kontrollen mot venstre for å dempe mikrofo-
nen.

Skyv Camera-kontrollen mot venstre for å deaktivere kameraet.
• Videovinduet på din side blir nedtonet (grått).
• Kontakten din kan ikke lenger se video av deg.

Slik ringer du

Figur 48  
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Trinn

1. Trykk på ikonet Video Conferencing på hovedskjermbildet i Content Manager (kun
Buzz).

2. Velg ønsket kontakt på kontaktlisten.
MERK: Kun kontakter som er pålogget, vises i kontaktlisten. Kontaktene er Windows-bru-
kere, og er konfigurert av sykehusets IT-administrasjon. 

3. Trykk på Call.
Når kontakten din svarer, er du tilkoblet.

Hvordan svare på eller avvise innkommende samtaler

Et lydsignal varsler deg om en innkommende samtale.

Figur 49  

Trinn

1. Trykk på ikonet Video Conferencing på hovedskjermbildet i Content Manager (kun
Buzz).

2. Når den tonen lyder, kan du:
• Velge Answer for å godta den innkommende samtalen.
• Velge Decline for å avvise den innkommende samtalen.

Slik avslutter du en samtale

Trinn

Trykk på End Call.
Videokonferansen frakobles.

Videokonferanser
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4 ORIGIN SERVER:
SLUTTBRUKER

4.1 Slik kommer du i gang

Tilgangsinformasjon

Figur 50  

Origin Server gir tilgang til planleggingsprogramvare via nettleseren.
Standard URL-adresse for tilgang bruker det fullstendig kvalifiserte domenenavnet (FQDN) som
grunnlag:
https://<FQDNserver>.<hospitaldomain>
URL-adressen kan imidlertid variere basert på kundens spesifikasjoner.

Origin Server gjør det mulig å koble andre Brainlab-programmer til sykehusets PACS-
system. På denne måten er det kun behov for å legge inn én Brainlab-spesifikk DICOM-
node i PACS-systemet. Slik blir den samlede query/retrieve-konfigurasjonen for Brainlab-
programmer forenklet. Kun Brainlab-programmer kan koble seg til denne tjenesten.
Hvis du ønsker å ytterligere begrense tilgangen til sykehussystemet PACS for Brainlab-
programmer (f.eks. legge inn hvert Brainlab-program som en separat DICOM-node eller
begrense tilgang til visse maskiner), vennligst kontakt Brainlab support.

Klientvariasjoner

Skjermdumper og instruksjoner som presenteres i denne brukerveiledningen, kan variere fra din
spesifikke brukeropplevelse. Det finnes mange ulike variasjoner, avhengig av ordre, Windows-
versjon, nettlesertype og -versjon, serverkonfigurasjoner osv.

ORIGIN SERVER: SLUTTBRUKER

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.0 Origin Data Management Ver. 1.1 81



4.1.1 Minimumskrav

Krav til klientdatamaskiner

Origin Server krever en datamaskin med Internett-tilkobling og mus. Klientdatamaskinen må
også oppfylle følgende minimumskrav:

Krav Minimum

Operativsystem Windows 7 eller nyere Microsoft-plattformer

RDP 7.0 eller nyere

Nettleser
• Internet Explorer versjon 11.0 eller nyere
• Mozilla Firefox versjon 56 eller nyere
• Google Chrome versjon 61 eller nyere

Visning

Klientskjermens oppløsning: 1 280 x 1 024 piksler (full HD anbefalt for ny-
ere planlegging-Elements: 1 920 x 1 080 piksler)
• I de fleste nettlesere vises det rullefelt på en skjerm med en lavere opp-

løsning
• Vertikalt justerte monitorer med en minimumsbredde på 1 024 piksler

støttes også
• Maksimalt støttet skjermoppløsning (som definert av RDP 6.0) er 4

096 x 2 048
Anbefalt fargedybde: 32 biter
Minimum fargedybde: 24 biter
MERK: En klientdatamaskin som bruker en monitor med lavere fargedyb-
de enn 24 biter, kan likevel brukes. Brukeren får en varselmelding som in-
neholder informasjon om den lave fargedybden. 

Klokkefrekvens 1 GHz (for optimal grafisk ytelse anbefaler vi at du bruker en frekvens
høyere enn 1 GHz)

Krav til nettverkstilkobling

Tilgang til programmer gjennom en ekstern økt i Origin Server krever en god nettverkstilkobling
for å få best mulig nytte av programmet.
Kravene definerer kun nedstrøms tilkobling, som er nødvendig for at tilgangen til det eksterne
programmet skal fungere tilfredsstillende. Dataoverføring fra klientdatamaskinen til
serverplattformen er ikke tatt hensyn til.

Tilgang Minimumsverdi Anbefalt verdi

Lokalnett (LAN) 100 Mbit LAN, mindre enn 20
ms ventetid 1 Gbit LAN, mindre enn 20 ms ventetid

Internett 1,5 Mbit (nedstrøms), mindre
enn 100 ms ventetid

4 Mbit (nedstrøms), mindre enn 50 ms
ventetid

Krav til operativsystem og terminalserviceklient

Når du bruker Internet Explorer for å få tilgang til Origin Server og starte eksterne programmer,
må ActiveX-kontroller være aktivert. Hvis disse ikke er tilgjengelige, krever Windows-
arbeidsstasjonen følgende for å få tilgang til programmer via RDP over Origin Server-portalen:
• Microsoft Terminal Service Advanced Client, versjon 6.3 eller nyere og ActiveX-komponent

registrert i operativsystemet på klientdatamaskinen
• Windows 7, Windows 8 / 8.1 eller Windows 10

Minimumskrav
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4.1.2 Monitoroppløsning og fargedybde

Standard monitoroppløsning

Ved bruk av to eller flere monitorer med RDP via ActiveX eller RDP-fil (for eksempel en bærbar
PC med en ekstern monitor tilkoblet), bestemmes skjermoppløsningen av den primære monitoren.
Selv om nettleseren åpnes i den sekundære monitoren, etableres den eksterne økten via ActiveX
ved bruk av oppløsningen på den primære monitoren.
Det er mulig å definere monitoroppløsningen manuelt som inndataparameter på URL-adressen til
serveren.
Det anbefales også å:
• Begynne Origin Server-tilgang fra den primære monitoren.
• Bruk Firefox eller Chrome, fordi en annen modus brukes og disse nettleserne er i stand til å

gjenkjenne oppløsningen til monitoren som er i bruk.
MERK: Se til at monitoren er stilt på 100 % for oppløsningsinnstillingen (Windows: Control Panel
(Kontrollpanel) > All Control Panel Items (Alle kontrollpanelelementer) > Display (Skjerm)) på
klientdatamaskinen. 

Vertikalt justerte monitorer

Vertikalt justerte monitorer med en minimumsbredde på 1 024 piksler støttes.

Lav fargedybde

Om du bruker en monitor med en fargedybde lavere enn 24 biter, vil en advarsel vises med
indikasjoner om at fargedybden er for lav.
Det er mulig å åpne programmer, men det kan påvirke ytelsen.

Maksimal skjermoppløsning

En maksimal skjermoppløsning på 4 096 x 2 160 (4K) piksler støttes.
Du kan definere monitoroppløsningen manuelt som inndataparameter på URL-adressen for
serverplattformen.

Slik fjerner du rullefelt

Om programmet åpnes i fullskjerm med rullefelt, kan du eliminere rullefeltene ved manuelt å legge
inn en lavere monitoroppløsning i URL-adressen.

Trinn

1. Oppgi monitoroppløsningen på slutten av URL-påloggingsadressen før du logger på.
For eksempel, for å kunne bruke en monitor som er 1 280 x 1 024 piksler, oppgir du føl-
gende URL:
https://<dittbrukernavn>/login.aspx?
ScreenResX=1280&ScreenResY=1024:
• ScreenResX= identifiserer skjermbredden
• ScreenResY= identifiserer skjermhøyden

2. Når du har oppgitt URL, vises de nye oppløsningsverdiene i Client Check.
Hvis rullefelt fortsatt vises etter å ha oppført ny oppløsningsverdi, forsøk på nytt med en
lavere verdi. De faktiske nødvendige verdiene kan variere, da hver klientkonfigurasjon er
forskjellig.

MERK: Dette gjelder ikke hvis programmet har et minimumskrav for oppløsning som er høyere
enn den som er spesifisert manuelt (indikert med en rød stjerne på programknappen). 

ORIGIN SERVER: SLUTTBRUKER
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4.1.3 Innstillinger for nettleser og sikkerhet

Generell informasjon

For å få tilgang til Origin Server-nettsiden og starte Brainlab-programmer må riktige innstillinger
for nettleser og sikkerhet være innstilt.
Ved bruk av Internet Explorer med RDP ActiveX-komponenten konfigurert starter brukeren
programmet eksternt på serveren ved å velge den aktuelle programknappen. Det eksterne
programmet starter umiddelbart, med brukerinformasjonen som kreves for å logge på serveren.
I nettlesere som ikke støtter RDP ActiveX-komponenten, brukes HTML5-klienten eller RDP.
Brukeren kan starte programmet eksternt på serveren ved å velge programknappen.
MERK: USB-flash-stasjonen gjenkjennes ikke ved bruk med en HTML5-klient. 

For RDP må brukeren oppgi brukernavn og passord for å logge på serveren. Dette er en kjent
begrensning med RDP-metoden.

Slik kontrollerer du innstillinger for Internet Explorer

Trinn

1. Under Tools (Verktøy) i Internet Explorer velger du Internet Options (Alternativer for In-
ternett).

2. Velg fanen Security (Sikkerhet).

3.
Velg ikonet Trusted Sites (Klarerte områder) på listen over ikoner for nett-
steder.

4. Legg til URL-en for Origin Server på listen.

5. Gå tilbake til ikonet Trusted Sites (Klarerte områder) for å konfigurere ActiveX-innstillin-
gene.

6. Velg knappen Custom level... (Egendefinert nivå...).

7.

Velg følgende alternativer i innstillingslisten: 
• Download signed ActiveX controls (Last ned signerte ActiveX-kontroller): Enable (Akti-

ver) eller Prompt (Spør)
• Run ActiveX controls and plug-ins (Kjør ActiveX-kontroller og plugin-moduler): Enable

(Aktiver)
• Script ActiveX controls marked safe for scripting (Bruk skript på ActiveX-kontroller som

er klarert for skripting): Enable (Aktiver)

Innstillinger for nettleser og sikkerhet
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Slik kontrollerer du sikkerhetsinnstillinger

Test sikkerhetsinnstillingene dine hvis datamaskinen din bruker personlig brannmur-programvare.

Trinn

1. Legg til URL-en for Origin Server (servernavn eller IP-adresse) på listen over klarerte
områder.

2. ActiveX-kontroller må ikke blokkeres, uansett type sikkerhetsprogramvare.

3. Om mulig, gi Origin Server-nettstedet rett til å laste ned og kjøre ActiveX-kontroller.

Sertifikatadvarsel

Når du går til URL-adressen for Origin Server, kan det være at du mottar et
sikkerhetssertifikatvarsel.

Figur 51  

Trinn

For å fortsette velger du Continue to this website (not recommended) (Fortsett til dette nett-
stedet (anbefales ikke)).
Origin Server-portalen åpnes.

ActiveX sikkerhetsvarsel

Når du bruker Internet Explorer under innledende oppstart av en fjernøkt, kan det hende at du
mottar en sikkerhetsadvarselsmelding, avhengig av ActiveX-sikkerhetsinnstillingene. Brukeren må
sikre at ActiveX er tilgjengelig og aktivert for å fortsette.

Trinn

1. Hvis du får en slik melding, trykker du på Yes (Ja) og følger instruksjonene.
Et popup-vindu med sikkerhetsvarsel vises.

ORIGIN SERVER: SLUTTBRUKER
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Trinn

2.

Trykk på Yes (Ja) for å gå videre til Origin Server-portalen.

3.

Alternativt kan det hende at dialogboksen Internet Explorer – Security Warning (Internet
Explorer – Sikkerhetsadvarsel) vises.
Velg Install (Installer) og fortsett i henhold til instruksjonene.

Innstillinger for nettleser og sikkerhet
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4.1.4 Krav til nettleser

Krav til nettleser for RDP

For å få tilgang til nettportalen via RDP kan alle nettlesere som støtter javascript brukes. Dette er
mulig gjennom ActiveX, RDP-fil eller HTML5 (også kjent som Ericom AccessNow).
Avhengig av operativsystemet, nettleserens versjon og innstillingene på serverplattformen kan det
hende at enkelte nettlesere ikke får tilgang til hele funksjonaliteten til serverplattformen.
Nettleseren som støttes avhenger av serverprogramvarens konfigurasjoner. Ifølge gjeldende
konfigurasjon må siden Client Check vise om nettleseren støttes eller ikke.
Andre nettlesere enn Internet Explorer støtter ikke RDP ActiveX-komponent. Derfor vil andre
nettlesere bruke RDP-filer eller HTML5-klienten. Programmene startes umiddelbart ved bruk av
den samme brukerinformasjonen som kreves for påloggingen.
Bruk funksjonen "open with (åpne i)" for å åpne RDP-filer.

Arbeide med tilleggsprogrammer i nettleseren

Tilleggsprogrammer i nettleseren kan gjøre at du forhindres fra å arbeide med Origin Server og
installert programvare. Det anbefales å bruke nettlesere uten noen tilleggsprogrammer.

Kompatible nettlesere

Disse nettleserne kan vise nettsidene på portalen:
• Microsoft Edge versjon 25 eller nyere
• Microsoft Internet Explorer versjon 11 eller nyere
• Mozilla Firefox versjon 56 eller nyere
• Google Chrome versjon 61 eller nyere
• Safari versjon 9 nyere

Figur 52  

MERK: Hvis en Windows bærbar PC som støtter berøring brukes med Chrome, vil
berøringshendelsene ikke gjenkjennes selv om Windows berøringsmarkøren er tilgjengelig, fordi
det gjenkjennes et tastatur. For å aktivere berøring:
• I Chrome-nettleseren legger du inn chrome://flags i adresselinjen
• Bla til Touch Events API (Berøringshendelser API)
• Velg Enabled (Aktivert) i nedtrekksmenyen
• Start Chrome på nytt 
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4.2 Bruke Origin Server og åpne programmer

Om Origin Server

Med Origin Server kan du:
• velge en server eller et domene (hvis nødvendig)
• bytte bruker uten å logge av Windows-brukeren

Legg inn påloggingsinformasjonen din for å logge på Origin Server.

Bruke Origin Server og åpne programmer
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4.2.1 Origin Server-portal

Skjermoppsett

③

④

②

①
Figur 53  

Nr. Komponent Funksjon

① Client Check
Velges for tilkobling og systeminformasjon samt linker til
relevante brukerveiledninger for programvare og kunde-
støtte-e-post

② Påloggingsinformasjon Logg på eller bytt bruker

③ AUTO LOGIN Rask pålogging så snart påloggingsinformasjonen er lagret
i systemet

④ Brainlab-logo Velges for kontaktinformasjon til kundesupport

Alternativer for pålogging

Påloggingssiden vil vises automatisk, da de beskyttede sidene krever en brukerpålogging. Dette
vil også skje hvis innloggingen har timet ut eller utløpt.

Alternativer

• Hvis serveren er integrert i nettverkets Active Directory, velger du AUTO LOGIN for å bruke
påloggingsinformasjonen for nettverket og logge på én gang. Dette alternativet er ikke tilgjen-
gelig for frittstående servere. Kontakt din IT-administrator for serverintegrasjon.

• Du kan også velge å logge på med et annet brukernavn ved å klikke på Use other login cre-
dentials.
MERK: Hvis en annen bruker i tillegg til den som er logget inn på Windows logger inn på klien-
tarbeidsstasjonen, skal Use other login credentials velges. Dette vil logge av den aktuelt på-
loggede brukeren. 

• Hvis det er nødvendig, velger du et domene fra rullegardinlisten Log in to:. Dette gjør at du
kan velge mellom nettverk (f.eks. sykehusnettverk, avdelingsnettverk eller lokale maskiner).

• IT-administratoren kan konfigurere dette eller ta kontakt med Brainlab support for mer informa-
sjon.
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Slik logger du på Origin Server-portalen

①

②

RADIOLOGY

Figur 54  

Trinn

1. Oppgi den relevante URL-adressen for å få tilgang til Origin Server.

2. Oppgi brukernavn og passord i de tilsvarende feltene.

3. Velg et domene fra rullegardinlisten om nødvendig ①.
MERK: Dette støtter også klarerte domener for autentisering. Dette må konfigureres i inn-
stillingsfilen. Kontakt Brainlab support for mer informasjon. 

4. Velg LOGIN ②.
MERK: Hvis økten utløper, må du logge på igjen. 

MERK: Du kan bytte bruker uten manuelt å logge av Windows-brukeren. Fremgangsmå-
ten er den samme som din første pålogging.  

Origin Server-portal
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4.2.2 Grunnleggende programvarefunksjoner

Skjermoppsett

④ ⑤

①

② ③

⑥
Figur 55  

Når du har logget på, vises en rekke funksjoner:

Nr. Knapp Funksjon

① Select patient

②

Vis systemmonitor:
• Grønn pil: Last OK
• Oransje pil: Lasten kan være kritisk. Vurder avslutning av økten
• Rød pil: Last for høy for ytterligere planleggingsøkter

③
Begynn øktdeling hvis brukerinnstillingene tillater det
MERK: Denne funksjonaliteten er avhengig av de tilordnede brukerrolle-
ne til den spesifikke brukeren innenfor et sykehus. 

④

Vis klientkontroll- og støtteinformasjon:
• relevante brukerveiledninger
• ressursfiler
• koblinger til oppdatering av klientprogramvare

⑤ Logg av Origin Server-økten

⑥ Finn informasjon om støtte og se grunnleggende informasjon om Origin
Server-programvaren

ikke
re-
le-
van
t

Administrer brukerøkter på siden Session Manager (kun administratorer)
MERK: Denne funksjonaliteten er avhengig av de tilordnede brukerrolle-
ne til den spesifikke brukeren innenfor et sykehus. 
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Nr. Knapp Funksjon

ikke
re-
le-
van
t

Vis, last ned eller slett skjermdumper
MERK: Vises bare hvis et alternativ i iPlan-programmet er tilgjengelig. 

MERK: Startsiden kan også konfigureres til å vise ulike overskrifter eller deler etter behov. 

Om systemmonitor

①

③

④

②

Figur 56  

Systemmonitor viser belastningen på systemet til enhver tid. Åpne dialogboksen ved å klikke på
belastningspilsymbolet ①.
• Server Workload ② viser informasjon om serverbelastning og -hastighet.
• Sessions: ③ viser hvor mange økter som er i bruk for øyeblikket samt brukernavnet for hver

økt.
• Background Processes ④ viser programmer som aktivt utøver belastning på serveren. Selv

om forgrunnsprogrammer vanligvis ikke krever mye CPU-kraft, gjør aktive bakgrunnsprosesser
det.

Fargen på belastningspilsymbolet angir verdien for den aktive systembelastningen.
Standardkonfigurasjonen er:
• Under 60 % (grønn): Ingen ventetid
• 61–90 % (gul): Noe ventetid, og programforsinkelser kan forekomme
• Over 90 % (rød): Det er ikke anbefalt å bruke systemet for tidskritiske oppgaver

MERK: Prosentverdiene kan konfigureres basert på brukertilbakemeldinger. Kontakt Brainlab
support for mer informasjon. 

Om skjermdumper

Velg Screenshots-ikonet for å se alle skjermdumper som er opprettet i iPlan (f.eks. iPlan
Stereotaxy/View/CMF/Cranial/ENT/Flow/Spine, iPlan RT Image eller iPlan RT Dose) som er
tilgjengelige for deg med din pålogging via Origin Server. Alle skjermdumper vises med sine
grunnleggende filegenskaper.
Skjermdumper som opprettes ved bruk av Content Manager, Patient Browser og Viewer, kan
kun vises ved bruk av Viewer og vises ikke under Screenshots.
MERK: Diverse behandlingsrelatert innhold er også tilgjengelig i fanen Screenshots (for
eksempel i .pdf- og .txt-format). 

Grunnleggende programvarefunksjoner
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Skjermdumpalternativer

Figur 57  

Alternativer

For å vise en skjermdumpfil som er opprettet med iPlan velger du én av følgende:
• filens navn
• miniatyrbildet for skjermdumpen

MERK: Hvis bildefilene ikke er tilgjengelige, vises det ingen miniatyrbilder. 

Velg for å slette en skjermdump.
MERK: Sletting av filer kan ikke angres. 

Velg for å laste ned en skjermdump.
• Om du velger Save, blir du spurt om hvor du ønsker å lagre filen.
• Om du velger Open, åpnes skjermdumpen i ditt lokale standardprogram

for bildevisning.
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Om Client Check

① ③② ④

Nr. Overskrift Beskrivelse

① Client Check

Rapporterer om tilkoblingen oppfyller kravene og om visse funksjo-
naliteter er støttet. Gir informasjon om:
• Visningsportstørrelse (tilgjengelige piksler for programmer på

monitoren)
• Nettverksytelse mellom klientnettleseren og nettserveren
• HTML5-kompatibilitet (hvis ActiveX er deaktivert)
• Active Connection Mode (valgte modus- og konfigurasjonsegen-

skaper)
Hvis klientdatamaskinen ikke oppfyller kravene for en bestemt ver-
di, viser programvaren den anbefalte verdien.
Hvis du har problemer med å koble til, gå gjennom denne siden for
å løse problemet.
Se gjennom minimumskravene for Origin Server for å få mer infor-
masjon.

② System Information
Informasjon om klientsystemet:
• Operativsystem
• Nettleser

③ Resources

• Brukerveiledninger i PDF-format tilgjengelig for nedlasting
• Innstillingsfiler tilgjengelig for nedlasting

MERK: Konfigurert av Brainlab service. Innholdet her kan variere
fra din brukeropplevelse. 

④ Contact Brainlab
Support Kontakt Brainlab support.

Grunnleggende programvarefunksjoner
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Ikoner i Client Check

Figur 58  

Hvis klientdatamaskinen ikke oppfyller kravene for en bestemt verdi, viser programvaren den
anbefalte verdien og et varselsymbol.
MERK: Den anbefalte nettverkstilkoblingen skal være:
• Båndbredde ≥ 100 Mbit/s
• Maksimal latens: 20 ms 

Ikon Beskrivelse

Kontrollerer kravet: Resultatet vil snart vises.

Kravet OK: Tilkoblingskravet er tilstrekkelig.

Kravet utilstrekkelig: Brukervennligheten kan påvirkes.

Tilkoblingskvalitet

CONNECTION: Viser informasjon om kvaliteten på tilkoblingen mellom serveren og
klientdatamaskinen (f.eks. nedlastingshastigheten og responstiden) og gir grunnlaget for ytelsen.
Sjekk denne verdien hvis du opplever problemer med ytelsen.
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Kontakte Brainlab support

Figur 59  

Velg Contact Brainlab Support for å:
• kontakte Brainlab support direkte ved bruk av de angitte telefonnumrene
• sende en e-post til Brainlab ved å fylle ut feltene og klikke på SEND EMAIL

Grunnleggende programvarefunksjoner
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4.2.3 Åpne programmer

Bakgrunn

Når du har logget på, kan du åpne programmer på Origin Server via startskjermbildet.
Du kan åpne Brainlab Elements, bruke Brainlab-programvare og åpne pasientdata via HTML5 og
RDP (avhengig av programmer og arbeidsflyter som er installert) eller åpne iPlan via RDP.

Programmenes tilgjengelighet

Tilgjengelige programmer kan variere avhengig av brukertillatelser og lisensstatusen. Når et
program ikke er tilgjengelig, vises ikke den tilsvarende knappen.
Antall RDP-økter er forskjellig og begrenses vanligvis til tre økter per server. Hvis alle RDP-økter
er i bruk, vises det en lisensmelding når du prøver å starte en ytterligere RDP-økt.
Origin Server-startsiden behandler serverplattformlisensen og viser:
• lisensstatus
• totalt antall tillatte økter som pågår
• en feil hvis spørring om serverplattformlisens mislykkes

Klientvariasjoner

Skjermdumper og instruksjoner som presenteres i denne brukerveiledningen, kan variere fra din
spesifikke brukeropplevelse. Utallige variasjoner er mulig, avhengig av ordre, Windows-versjon,
nettlesertype og -versjon, serverkonfigurasjoner osv.

Hvordan få tilgang til programmer

④

①

②

③

Figur 60  

Trinn

1. Valgfritt: Select patient for å velge eller endre en pasient (pasienten kan endres når som
helst) ②
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Trinn

2. Velg ett av følgende alternativer:
• Velg Quick Viewing for å gjennomgå bilder fra en valgt pasient ③
• Velg enten Tools ④ (Export eller Video Editor)
• Start direkte inn i enhver planleggingsarbeidsflyt som er tilgjengelig på systemet ① ved

å velge den relevante

Slik åpner du et program ved bruk av en RDP-fil

MERK: Den foretrukne tilkoblingstypen for Internet Explorer er ActiveX. For andre nettlesere
foretrekkes HTML5. RDP anbefales hvis disse alternativene ikke er tilgjengelige. 

Ved bruk av Internet Explorer med RDP ActiveX-komponenten konfigurert kan brukeren starte
iPlan eller Brainlab Elements eksternt ved å velge programknappen som vises på Origin Server-
startsiden. Eksterne programmer startes umiddelbart ved bruk av den samme
brukerinformasjonen som brukes for påloggingen.

Trinn

1. Velg ønsket program.
Dialogboksen Open/Save (Åpne/lagre) vises:

2.

Velg Open with (Åpne i) og velg deretter OK. Windows velger automatisk programmet
som brukes til å åpne programmet.

Åpne programmer
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Trinn

3.

Hvis dialogboksen Remote Desktop Connection (Tilkobling til eksternt skrivebord) åp-
nes, kontroller at "Remote computer" (Ekstern datamaskin) er korrekt (f.eks. dindatama-
skin.net).

4. Velg Connect (Koble til).
Det valgte programmet åpnes.
MERK: Aktiver avmerkingsboksene for å sikre nødvendig tilgang til den eksterne datama-
skinen (f.eks. for å eksportere planer). 

5. Dialogboksen Remote Desktop Connection Verification (Bekreftelse av tilkobling til ek-
sternt skrivebord) åpnes. Bekreft at du ønsker å koble til ved å velge OK.
Programmet åpnes.

Om du ikke ønsker at denne dialogboksen skal vises, se anbefalinger for ActiveX-innstillinger.

Fullskjermmodus

①

Figur 61  

Programmer åpnes automatisk i fullskjermmodus. For å flytte programmet til en annen monitor
klikker du på Restore Down (Gjenopprett ned) ① på tilkoblingslinjen for å vise det i nettleseren.
Etter å ha flyttet nettleseren til den andre monitoren, kan du tilbakestille programmet til
fullskjermmodus ved å trykke tastekombinasjonen: Ctrl + Alt + Break.
MERK: Dette gjelder for kun for ActiveX- og RDP-tilkoblinger. HTML5-tilkoblinger åpner direkte i
nettleseren og kan flyttes lett. 

Roaming i en økt

Du kan vise samme økt fra ulike enheter. Slik gjør du dette:
• Logg på serveren med én datamaskin (f.eks. din vanlige datamaskin), og la økten være åpen

(dvs. ikke logg av).
• Logg på serveren med en annen klient (f.eks. iPad) før en forhåndsdefinert tidsperiode har

utløpt (f.eks. 15 minutter som standard).
Den opprinnelige økten på den første klienten åpnes i den nye klienten, med samme visning,
inkludert valgt pasient, åpnet datasett og oppsett i programmene.
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4.2.4 Informasjon om eksterne økter

Generell informasjon

En ekstern økt via RDP på Origin Server kan kun etableres ved å åpne ett av programmene i
Origin Server-portalen. Dette garanterer de korrekte tilkoblingsinnstillingene som er nødvendig
for iPlan eller Brainlab Elements-programvaren.
Når du åpner et program fra en annen klient, samtidig som en aktiv økt med det samme
programmet og samme bruker eksisterer andre steder, vil den forrige økten bli frakoblet og vises
på den nye klienten. Brukeren på den første klienten vil bli varslet om frakobling på Origin
Server-portalen.

Før du åpner et program

Brukere kan åpne flere programmer samtidig. Derimot er det kun mulig å åpne én økt per
program, per bruker.
Hvis du bruker en enhet uten et tastatur (f.eks. et nettbrett) og det kreves tastaturinndata under
planlegging, må du først aktivere Windows On-Screen keyboard (Skjermtastatur) før du åpner
iPlan eller planleggingsprogrammet.

Sikkerhetsvarsel

Når du åpner en økt, kan det være at varselet Remote Desktop Connection (Tilkobling til
eksternt skrivebord) vises.
Avhengig av sikkerhetsinnstillinger for ActiveX i nettleseren kan du bli bedt om å bekrefte
tilkoblingen av lokale diskstasjoner til den eksterne datamaskinen.
MERK: Det er ikke nødvendig å koble dine lokale diskstasjoner til den eksterne datamaskinen
hvis du ikke ønsker å eksportere en behandlingsplan. I så tilfelle kan du deaktivere det tilsvarende
hakemerket i dialogboksen Remote Desktop Connection (Tilkobling til eksternt skrivebord). 

MERK: Under en HTML5-tilkobling er eksport kun mulig til en nettverksmappe/-stasjon som er
konfigurert på serveren. Stasjoner på klienten (harddisk, USB, nettverksstasjoner) er ikke
tilgjengelige. 

Informasjon om eksterne økter
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4.2.5 Optimalisere ytelse

Optimalisere ytelse

Ytelsen kan forbedres ved å bevare serverressurser og optimalisere registeringsinnstillingene.

Serverressurser

① ②

Figur 62  

Den anbefalte metoden for å lukke et program er å bruke Exit i Brainlab Elements ① eller iPlan-
menyen ②.

Serverressurser og roaming

①

Figur 63  

Hvis du lukker et program ved å klikke på Close ① i nettleseren eller på Origin Server-
tilkoblingslinjen, vil økten forbli aktiv og fortsetter å forbruke serverressurser. Ved bruk av samme
påloggingsinformasjon kan du da få tilgang til den samme økten senere (for eksempel fra en
annen klient).
Dette kan være praktisk, men for å unngå blokkering av serverressurser bør du ikke bruke Close
med mindre du umiddelbart vil fortsette økten. Den anbefalte metoden for å lukke et program er å
bruke programavslutningssymbolet eller Exit i Brainlab Elements eller på iPlan-menyen.
Hvert program har et innstilt tidsavbrudd. Et program avsluttes etter at den innstilte
inaktivitetstiden har utløpt der økten var i en frakoblet tilstand.
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MERK: Inaktivitetstiden er frivillig og kan konfigureres. Ta kontakt med Brainlab support for videre
informasjon. 

Slik optimaliserer du registerinnstillinger for intranett eller Internett

Installer den tilsvarende registerfilen for å optimalisere innstillingene for bruk av intranett eller
Internett. Dette øker ytelseshastigheten ved å begrense antall tilgjengelige farger og bruke
standard oppdateringsfrekvens for musebevegelse.

Trinn

1.
Velg Client Check-ikonet.
Client Check åpnes.

2.

Under Resources velger og installerer du den relevante registerfilen.
• Optimized Settings for fast network connections (intranet)
• Optimized Settings for slow network connections (internet)

Sikkerhetsvarsel for registreringsinnstillinger

Figur 64  

Registreringsinnstillinger går ikke utover sikkerheten, da de kun justerer musens
bevegelsesrespons og fargetilgjengelighet.
MERK: Varselmeldinger for registerinnstillinger er spesifikke for nettleseren. Brukeropplevelsen
kan avvike fra det som er vist her. 

Trinn

Velg Save File (Lagre fil) for å installere registerfilen.

Optimalisere ytelse
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4.2.6 Øktdeling

Bruke øktdeling

Med Session Sharing kan to Origin Server-brukere dele en økt og samarbeide på en
behandlingsplan. Begge brukere vil ha full tilgang til alle programvarefunksjoner.

Advarsel
Før du deler en økt, bør du tenke over at begge brukerne vil ha tilgang til alle
programvarens funksjoner under Session Sharing.

Slik deler du en økt

Figur 65  

Trinn

1.
Velg Session Sharing på Origin Server-startsiden.
Dialogboksen Session Sharing åpnes.

2. Velg en økt og klikk deretter på Join Session.

Økteieren mottar en forespørsel om eksternkontroll, som kan vises ulikt avhengig av brukt
teknologi.

3. For å godkjenne øktdelingen må økteieren klikke på Yes.
Økten åpnes. Begge brukere kan bruke programmet samtidig og se alle trinnene som blir
utført av den andre brukeren.
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MERK: Gjestebrukeren har full interaktiv tilgang til programvaren i målsystemet mens økten er
aktiv. 

Slik forlater du en økt

Trinn

For å forlate den delte økten velger du knappen Koble fra nederst til høyre
på skjermen.
Programmet vil ikke lukke seg; du har kun forlatt den delte økten.

MERK: Knappen Koble fra avbryter ikke planleggings- eller visningsøkten, kun delingen. 

Øktdeling
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4.2.7 Feilsøking

Feilsøke Origin Server

Det følgende er typiske problemer brukere opplever med Origin Server og hvordan disse
problemene kan løses.

Uautorisert bruker

Figur 66  

Hvis denne advarselen vises, gir ikke påloggingsinformasjonen din tilgang til plattformen.
Be IT-administratoren om å legge deg til i Active Directory-gruppen eller Origin Server-
systemdatabasen.

Slik konfigurerer du Firefox for éngangspålogging

Trinn

1.

I Firefox legger du inn about:config. Når advarselen vises, velger du knappen for å
godta.

2.

Skriv network i søkeboksen.
Angi verdien example.net i:
• .negotiate-auth.delegation-uris
• .negotiate-auth.trusted-uris
• .automatic-ntlm.trusted-uris

Nå er alle servere i *.example.net aktivert for Windows Integrated Authentication
(Windows-integrert godkjenning).
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Alle økter er i bruk

Figur 67  

Hvis denne advarselen vises, er alle aktuelle økter i bruk. Dette betyr at du må vente til en bruker
lukker en økt. Du kan også kontakte Brainlab for informasjon om oppgradering av antallet
samtidige økter.

Krav er ikke oppfylt

Figur 68  

Feilsøking
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Hvis dette skjermbildet vises, betyr det at datamaskinen ikke oppfyller minimumskravene.
Velg Show the Client Check for å vise hvilke krav som ikke er oppfylt.

Sertifikatadvarsel

Figur 69  

Når du går til URL-adressen for Origin Server, kan det være at du mottar et
sikkerhetssertifikatvarsel. Dette indikerer at du bruker et uklarert sertifikat.

Alternativer

For å fortsette velger du Continue to this website (not recommended) (Fortsett til dette nett-
stedet (anbefales ikke)). Origin Server åpnes.

Du kan også installere et lokalt rotsertifikat på maskinen:
• Last ned sertifikatet
• Dobbeltklikk på sertifikatet for å installere det

Slik løser du svart skjerm på Apple Mac/iPad

Hvis du bare ser en svart/grå skjerm hver gang du logger på med MacOS eller iOS, er det
selvsignerte sertifikatet (sykehusets sertifikat) ikke riktig installert.

Trinn

1. Logg på enheten som administrator.

2. Last ned de klarerte rotsertifikatene.
Sertifikatene kan også sendes via e-post, eller skylagring kan brukes.

3. Velg den nedlastede filen, og installer den.

4. Bekreft advarselsmeldingen, og velg Install Now (Installer nå).

5. Velg Done (Ferdig) for å lukke skjermbildet Profile Installed (Profil installert).

6. For å slå på SSL-klarering for sertifikatet går du til: Settings (Innstillinger) > General (Ge-
nerelt) > About (Om) > Certificate Trust Settings (Klarert sertifikat-innstillinger). Aktiver
Full Trust for Installed Root Certificates (Fullstendig klarering for installerte rotsertifika-
ter).
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4.3 Ekstra funksjonalitet

Ekstra funksjonalitet

Origin Server gjør det også mulig med:
• Bruk med nettbrettenheter
• Dataoverføring
• Dataeksport

Ekstra funksjonalitet
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4.3.1 Bruk med nettbrettenheter

Bruke Origin Server på nettbrett

Origin Server gjør det mulig med nettbrettilkobling basert på HTML5-standarden. Nettleseren
som brukes på nettbrettenheten må oppfylle denne standarden for å være i stand til å opprette en
tilkobling.
Du må koble til Origin Server ved hjelp av en nettleser på nettbrettet.
MERK: Nettbrettet skal kun være til informasjon og ikke brukes til noen diagnostiske
planleggingsformål. 

Kompatibilitet

Origin Server er kompatibel med:
• HTML5-kompatible nettlesere
• iPad iOS 7.0 og nyere

MERK: Ved bruk av Safari eller Chrome på iPad for å åpne Origin Server og Brainlab Elements
kan nettleseren kalkulere feil visningsportstørrelse. Se til å slå av bruken av skrivebordsmodus i
hver nettleser, enten globalt eller for spesifikke nettsider. 

MERK: Det anbefales å bruke Safari på iPad for fullskjermsfunksjonalitet. 

MERK: Andre kompatible versjoner kan bli tilgjengelig etter utgivelsen av denne
brukerveiledningen. For spørsmål vedrørende kompatibilitet, kontakt Brainlab support. 

Anbefalinger for nettbrett

Ved bruk av Origin Server på et nettbrett anbefales følgende:
• Bruk en nettleser som kan vise fullskjerm
• Se brukerveiledningen fra produsenten

Trykk på kontrollene på iPad-en

Brainlab Elements som kjører på iPad, støtter ikke flerfingerbevegelser. Hvis du f.eks. ønsker å
zoome bildene, må du derfor bruke zoomknappen og deretter flytte fingeren opp eller ned.
Du må berøre skjermen ca. 1–2 sekunder før berøringsbevegelser overføres til programmet
(f.eks. når du skal velge å rulle, må du trykke på skjermen i 1–2 sekunder, og deretter rulle).
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Slik installerer du en snarvei på en iPad

Figur 70  

For optimalisert visning anbefaler Brainlab å vise Origin Server i fullskjermmodus.
Legg til serverens URL på startskjermbildet for å sikre at Origin Server åpner i fullskjermmodus
hver gang.

Trinn

1. Åpne Safari og legg inn server-URL.

2. Logg av for å vise siden LOGIN.

3.

Velg ② for å åpne dialogboksen.

4.
Velg Add to Home Screen (Legg til på startskjermbilde) ①.
Dialogboksen Add to Home (Legg til på startskjermbilde) vises.

5. Velg Add (Legg til) ③ i dialogboksen.
Det legges til et ikon på startskjermbildet ④.

Slik får du tilgang til Origin Server fra startskjermbildet

Trinn

Start Origin Server ved å velge ikonet du opprettet på startskjermbildet.

Bruk med nettbrettenheter
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Starte iPlan

Det anbefales å bruke en nettleser med fullskjermkompatibilitet til å vise Origin Server.

①
Figur 71  

Trinn

Skift mellom fullskjerm og standard skjerm ved bruk av ikonene på skjermen ①.

MERK: Nøyaktig visningsfunksjonalitet er nettleseravhengig, og det valgte programmet passer
ikke akkurat nøyaktig til størrelsen på skjermen. 

MERK: Ikke naviger frem og tilbake i nettleseren under kirurgiplanlegging. 
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Tastaturtilgang

Figur 72  

Trinn

Trykk med tre fingre nederst på berøringsskjermen for å åpne skjermtastaturet.

Slik starter du Brainlab Elements på iPad

① ②

Figur 73  

Trinn

1. Velg Brainlab Elements for å starte.
Programvaren åpnes automatisk.

Bruk med nettbrettenheter
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Trinn

2. Startskjermbildet er større enn iPads fysiske skjerm ①. Når du har startet et Brainlab Ele-
ment, klyper du sammen på skjermbildet for å zoome programvisningen slik at den pas-
ser til iPad-skjermen ②.

ORIGIN SERVER: SLUTTBRUKER

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.0 Origin Data Management Ver. 1.1 113



4.3.2 Dataoverføring og -eksport

Dataoverføring

Bruk iPlan eller Brainlab Elements for å importere data fra DICOM-format.
Definer så mange destinasjonsarkiver som nødvendig, og tildel dem forskjellige steder i
pasientens mappe.
MERK: Kun brukere med administrative rettigheter kan endre PatXfer-arkiver. Endringer normale
brukere gjør på innstillingene til PatXfer, lagres ikke etter avlogging. 

Dataeksport

Brukere kan definere plassering for eksport og deretter eksportere behandlingsplanen til et
lagringsmedium (f.eks. USB-flash-stasjon) eller til harddisken på klientmaskinen med iPlan eller
Brainlab Elements.
• Det må oppgis minst én eksportplassering for målplattformen (f.eks. Curve, Kick, Buzz).
• Med en HTML5-tilkobling er det ikke mulig å eksportere behandlingsplaner fra iPlan til en USB-

flash-stasjon på klientenheten. Verifiser gjeldende modus i Client Check. Du kan bare bruke
USB-stasjoner når du bruker en RDP-fil eller ActiveX-modus.
For behandlingsplaner som er opprettet med Brainlab Elements, bruk Export-funksjonen for å
laste ned.

• Når du eksporterer til en klientdatamaskin, forsikre deg om at avmerkingsboksene i popup-
boksen Remote Desktop Connection (Tilkobling til eksternt skrivebord), som vises ved åpning
av et program, er huket av.

MERK: Under en HTML5-RDP-tilkobling er eksport kun mulig til en nettverksmappe/-stasjon som
er konfigurert på serveren. Stasjoner på klienten (harddisk, USB, nettverksstasjoner) er ikke
tilgjengelige via HTML5. Dette er kun mulig i RDP- eller ActiveX-modus. Kontroller hvilken modus
som er aktiv i Client Check. 

USB-flash-stasjoner

Du kan bare få tilgang til USB-flash-stasjoner som er koblet til klienten når de settes inn før
ekstern tilkobling til serveren opprettes.

Slik eksporterer du en plan

Trinn

1. Sett lagringsmediet inn i klientdatamaskinen.

2. Åpne iPlan eller ønsket Brainlab Element via startskjermbildet.

3. Utfør ønsket oppgave.

4. Velg Save and Export i iPlan Navigator i programvaren for planlegging.

5. Velg Export Location fra listen i dialogboksen Export.
MERK: Om eksportplasseringen til din datamaskin ikke finnes i listen, ta kontakt med ser-
veradministrator for å aktivere din datamaskin for eksport av behandlingsplan. 

6. Når eksporten er fullført, må du fjerne lagringsmediumet fra klientdatamaskinen ved bruk
av Windows-funksjonen Safely Remove Hardware (Trygg fjerning av maskinvare).

Dataoverføring og -eksport
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5 ORIGIN SERVER:
ADMINISTRASJON

5.1 Origin Server-administrasjonsfunksjoner

Origin Server-administrasjon

Funksjonene til Origin Server-administratorer inkluderer:
• Brukerbehandling
• Administrerende domenegrupper
• Konfigurere opphevelseskontroller
• Konfigurering av nettleser
• Ekstern kundestøtte
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5.1.1 Server Desktop (Serverskrivebord)

Funksjonalitet og tilgang

Med funksjonen Server Desktop (Serverskriverbord) kan en administrator få ekstern tilgang til
serverskrivebordet med full funksjonalitet.
MERK: Administratoroppgaver kan ikke utføres fra iOS eller Mac-enheter. 

Kryptert tilgang

Origin Server støtter kommunikasjon over HTTPS. Dette gir mulighet for høye
sikkerhetsstandarder og derfor enklere brannmurkonfigurering (normalt ikke nødvendig) ved
tilkobling over Internett.
Hvis klientdatamaskinen bruker en privat brannmurprogramvare, må Origin Server-tilkoblingen
(f.eks. servernavn eller IP-adresse) legges til på listen over tillatte tilkoblinger.

Slik får du tilgang til serverskrivebordet

Trinn

1. Åpne Session Manager.

2. Velg serveren ved å klikke på servernavnet.
Det eksterne serverskrivebordet åpnes på skjermen.
MERK: Hvis det er nødvendig, velger du ønsket server fra listen som vises. 

Server Desktop (Serverskrivebord)
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5.1.2 Brukerbehandling

Dialogboks for Computer Management (Datamaskinbehandling)

Figur 74  

Du kan legge til eller fjerne brukere med tillatelse til å anvende visse Origin Server-funksjoner,
gjennom dialogboksen Computer Management (Datamaskinbehandling).

Slik legger du til en lokal bruker

Trinn

1. Velg Server Desktop (Serverskrivebord).

2. Åpne dialogboksen Computer Management (Datamaskinbehandling):
• Velg Control panel (Kontrollpanel) på startmenyen
• Velg Administrative tools (Administrative verktøy)
• Velg Computer Management (Datamaskinbehandling)

3. I det venstre panelet utvider du grenen Local Users and Groups (Lokale brukere og
grupper) og klikker på Users (Brukere).
MERK: Gå til trinn 7 hvis du bruker en server på et Windows-domene. 

4. I toppmenyen velger du Action (Handling), og deretter velger du New user (Ny bruker).

5. Oppgi brukernavn, beskrivelse og passord.

6. I det venstre panelet utvider du grenen Users and Groups (Brukere og grupper) og vel-
ger Groups (Grupper).
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Trinn

7. I det høyre panelet dobbeltklikker du på gruppen hvor du ønsker å legge til en bruker.
Velg for eksempel:
• BL_OriginSessionManager
• BL_OriginAdministrators
• BL_OriginUsers
• BL_OriginIheUsers
• Remote Desktop Users (Brukere av eksternt skrivebord)
• BL_All

MERK: Ikke alle brukere skal få administrative rettigheter. Normale brukere skal ha til-
gang til programmene i iPlan og skrivetilgang til kun pasientmapper. 

8. Velg Add (Legg til) og angi alle brukere som skal ha de tilsvarende grupperettighetene.

9. Velg OK for å bekrefte.

Brukerbehandling
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5.1.3 Domenegrupper

Domenegrupper

Hvis Origin Server er integrert i et Windows-domene, kan brukere administreres i Active
Directory.
I et typisk integreringsscenario for Origin Server er de følgende domenegruppene tilordnet i de
lokale Origin Server-gruppene:

Lokal gruppe Tilsvarende domenegruppe

BL_OriginSessionManager Sykehusets Origin-admingruppe: rettigheter til å avslutte hengende
økter

BL_OriginAdministrators Sykehusets Origin-admingruppe

BL_OriginIheUsers Sykehusets Origin-brukergruppe: kan kun ha tilgang til Origin Ser-
ver via IHE-kobling

BL_OriginUsers Sykehusets Origin-brukergruppe

Remote Desktop Users
(Brukere av eksternt skrive-
bord)

Alle Origin Server-domenegruppene er tilordnet den lokale Remo-
te Desktop Users (Brukere av eksternt skrivebord)-gruppen

Slik autoriserer du en domenebruker

Trinn

1. Åpne Active Directory Users and Computers (Active Directory-brukere og -datamaski-
ner) (f.eks. på domenekontrolleren).

2. Velg Users (Brukere) og høyreklikk på brukeren du vil autorisere.

3. Åpne User Properties (Brukeregenskaper), og velg deretter fanen Member of (Medlem
av).

4. Velg Add... (Legg til...) og velg de Origin Server-brukergruppene hvor brukeren skal ha
tilsvarende grupperettigheter.

5. Velg OK for å bekrefte.

Slik fjerner du en bruker

Trinn

1. I det høyre panelet i dialogboksen Computer Management (Datamaskinbehandling)
dobbeltklikker du på den relevante gruppen.

2. Velg bruker og klikk på Remove (Fjern).

3. Velg OK for å bekrefte.
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5.1.4 Session Manager

Bruke Session Manager

Figur 75  

Session Manager viser en liste over alle brukere som for tiden er pålogget systemet. En
administrator kan avslutte en av disse brukerøktene ved behov (f.eks. hvis økten ikke svarer).

Belastningsfordeling

Når mer enn én server er i bruk, optimaliserer Origin Server ytelsen automatisk gjennom såkalt
belastningsfordeling. Serverprioritet er definert i innstillingene for Origin Server.
Vi anbefaler bruk av identisk maskinvare- og programvarekonfigurasjon for alle servere for optimal
belastningsfordeling.
For å fininnstille systemeffektiviteten, kontakt Brainlab support.

Slik avslutter du en økt

Trinn

1.
Velg Session Manager-ikonet på startsiden.
Dialogboksen Session Manager åpnes.

2. Velg økten du ønsker å lukke, og klikk på Terminate.
Dialogboksen Session Manager lukkes.

MERK: Funksjonen Terminate skal bare brukes i særskilte tilfeller (f.eks. når programmet ikke
svarer og må startes på nytt). 

Session Manager
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5.1.5 Konfigurere opphevelseskontroller

Unngå forsinkelser under tilkobling

Hvis en klient ikke er koblet til Internett og sykehusets IT-avdeling ikke har konfigurert en
opphevelsesserver, kan du oppleve forsinkelser ved tilkobling til Origin Server. Dette skjer fordi
klienten forsøker å validere SSL-sertifikatet for utgiveren og opphevelseslisten.
Opphevelseskontrollen svikter og får tidsavbrudd uten tilkobling til Internett, noe som forårsaker
en forsinkelse på 15–20 sekunder.
Deaktiver opphevelseskontrollene på klienten for å unngå denne forsinkelsen.

Slik deaktiverer du opphevelseskontroller

①

Figur 76  

Windows har en lokal gruppepolicy for deaktivering av opphevelseskontroller.

Trinn

1. På Start-menyen i Windows velger du Run (Kjør) og skriver inn gpedit.msc.
Dialogboksen Group Policy (Gruppepolicy) åpnes.

2. Under Local Computer Policy (Lokal datamaskinpolicy) velger du Windows Settings
(Windows-innstillinger) og deretter velger du Security Settings (Sikkerhetsinnstillinger).

3. Velg Public Key Policies (Policyer for fellesnøkkel), og åpne deretter Certificate Path
Validation (Validering av sertifikatbane).
Dialogboksen Certificate Path Validation Settings (Valideringsinnstillinger for sertifikat-
bane) åpnes.

4. I fanen Network Retrieval (Nettverkshenting) deaktiverer du avmerkingsboksen Auto-
matically update certificates in the Microsoft Root Certificate Program (Oppdater
sertifikater automatisk i Microsofts rotsertifikatprogram) ①.

5. Velg OK.
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5.1.6 Konfigurering av nettleser

Klarerte tilkoblinger

Figur 77  

Alle nettlesere verifiserer sine sikkerhetssertifikater før de går inn på en ekstern server. Når du ser
denne meldingen, kan det være på grunn av følgende årsaker:
• Sertifikatet er utdatert og må fornyes
• Du får tilgang til serveren med det korte navnet i stedet for å spesifisere det fullstendige

kvalifiserte domenenavnet (FQDN) som en URL i nettleseren
• Sertifikatet ble opprettet med en utdatert hashingalgoritme (skal være minst SHA-2), og

sertifikatet må fornyes
• Du bruker et sertifikat (f.eks. selvsignert eller selvopprettet sertifiseringsinstans) som ikke

regnes som klarert av din klient

Slik legger du til et sikkerhetsunntak for nettleseren

Hvis du ønsker å ignorere denne advarselen om usikker tilkobling, og fortsette, kan du legge til et
sikkerhetsunntak i nettleseren. Hvis Active Connection Mode er RDP eller ActiveX, kan du
fortsette ved å gjøre det følgende:

Trinn

1. Verifiser at ekstern server er korrekt.

2. Velg I understand the Risks (Jeg forstår risikoene).

3. Velg Add Exception (Legg til unntak).

4. Merk Permanently store this exception (Lagre dette unntaket permanent).

5. Velg Confirm Security Exception (Bekreft sikkerhetsunntak).

Hvis Active Connection Mode er HTML5, må du legge til to sikkerhetsunntak.
• Det første unntaket er som beskrevet over.
• Det andre unntaket på legges til port 8080.

Dette gjør du ved å åpne nettstedet via følgende URL:
https://<servernavn>:8080
Se til at du bekrefter sikkerhetsunntaket én gang.

Konfigurering av nettleser
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Etter godkjenning vises en feildialogboks, og du omdirigeres til portalen. Derfra kan du fortsette å
jobbe som normalt.
MERK: Kontakt din nettverksadministrator for å endre sertifikatkonfigurasjonen eller for ytterligere
informasjon. 

Slik oppretter du en snarvei på skrivebordet

① ②

③

④ iPlanRT

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

Figur 78  

Ved å opprette snarveier kan du hoppe over programstartsiden og starte programmene direkte fra
serverskrivebordet.

Trinn

1. Høyreklikk med musen på skrivebordet og velg New (Ny).
Den utvidede dialogboksen åpnes.

2. Velg Shortcut (Snarvei) i den utvidede dialogboksen.
Dialogboksen Create Shortcut (Lag snarvei) åpnes.

3. Legg til / kopier den fullstendige serverplasseringen.
(f.eks. http://servernavn/Appportal/Login.aspx?apptype=iPlanRT)

4. Velg Next (Neste).
MERK: Navnet etter "apptype=" må være det samme som det som er spesifisert i innstil-
lingsfilen settings.xml.
 

MERK: Nøyaktig serverbane eller -plassering kan variere avhengig av krav. Hvis du er i
tvil, ta kontakt med IT-avdelingen. 

5. Legg til et navn for snarveien.
(f.eks. iPlanRT)
MERK: Navnet må samsvare med programnavnet som brukes i settings.xml.
 

6. Velg Finish (Fullfør).
Snarveien opprettes på skrivebordet.
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5.1.7 Eksportplasseringer

Definering av eksportkataloger

Eksportkataloger kan deles gjennom nettverket slik at de er tilgjengelig fra andre arbeidsstasjoner
eller planleggingsplattformer (f.eks. Buzz, Curve eller Kick).
Følgende instruksjoner bruker eksportkatalogen som et eksempel på pasientdata lagret på Origin
Server. Ved bruk av en filserver eller hvis eksportkatalogen er plassert et annet sted, tilpass
banen deretter.
Standardplasseringen for pasientdata er F:\PatientsData\.
Målkatalogen finnes under pasientens datakatalog, avhengig av eksporttype (f.eks. F:
\PatientsData\Navigation).
For å eksportere ved bruk av Patient Data Manager eller iPlan må det oppgis minst én
eksportplassering for målplattformen (f.eks Curve). Dette kan gjøres ved å starte Patient Data
Manager eller iPlan og definere en ny eksportnode i planleggingsprogramvaren under
eksporteringstrinnet.
MERK: Se til at det brukes en eksportlokasjon som identifiserer brukeren og datamaskinen det
eksporteres til, for å bedre identifisere eksportnoden i planleggingsprogramvaren. 

Lag en eksportmappe for hver målplattform.
MERK: Hvis du arbeider i RDP via ActiveX eller med en RDF-fil, må du sette lagringsmediet inn i
klientdatamaskinen før du åpner iPlan eller et Brainlab Elements-program. 

Slik deler du eksportkataloger

SERVERNAME\Navigation

Figur 79  

Eksportplasseringer
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Trinn

1. Åpne katalogegenskaper.

2. Velg Advanced Sharing (Avansert deling).
Deling kan også gjøres på det høyere katalognivået.

3. Still inn delingstillatelsene på den delte mappen.
Tilordne kun lesetillatelse for mappen.
Du må bare tilordne alle rettigheter for mappen hvis det er helt nødvendig.

MERK: Generelt er den delte mappen tilgjengelig fra andre datamaskiner på nettverket ved bruk
av UNC-banen: \\<Servernavn>\<Navn på delt ressurs>.
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5.1.8 iHelp (ekstern kundesupport)

Bruke iHelp

Hvis forespurt, kan Origin Server utstyres med ekstern tilgang til Brainlab support. Du kan
aktivere denne eksterne tilgangen ved å velge Start iHelp i Start-menyen til Windows.
MERK: Kontakt Brainlab support hvis du ønsker å bruke iHelp-funksjonen. iHelp må konfigureres
individuelt for systemet ditt. 

Start-meny

①

Når iHelp er aktivert, vises tilhørende ikoner i Start-menyen i
Windows ①.
Brainlab support kan nå få ekstern tilgang til Origin Server
(f.eks. for å utføre diagnostikk).
MERK: For å deaktivere ekstern tilgang velger du Stop iHelp
i Start-menyen i Windows. 

Slik fungerer iHelp

iHelp-programvaren, som er installert på Origin Server, pinger til iHelp-serveren på port 443 eller
17002. Begge er utgående forbindelser, der port 17002 er raskest. For hvert ping prøver Origin
Server å opprette en SSL-tunnel.
• For å få tilgang til din Origin Server kobler Brainlab support seg først til iHelp-serveren med en

SSL-tunnel.
• iHelp-serveren fusjonerer de to tunnelene, og Brainlab support kan få tilgang til din Origin

Server.

Installasjonskrav

Du trenger ikke foreta noen endringer i brannmurinnstillingene (med mindre du vil gi Brainlab
support raskere forbindelse til din Origin Server).
• Forutsatt at brannmuren din allerede tillater at Internett-forbindelser opprettes fra innenfor

nettverket ditt, vil iHelp kunne levere ekstern assistanse.
• Du må starte iHelp på din Origin Server for å sikre at Brainlab support har tilgang.
• Ingen pasientdata blir overført.

Kontakt iHelp.support@brainlab.com for å få mer informasjon.

iHelp (ekstern kundesupport)
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5.2 Opprette et nytt SSL-sertifikat

Bakgrunnsinformasjon

Dette kapitlet beskriver opprettelsen og installasjonen av et nytt SSL-sertifikat for Origin Server.
Ulike typer sertifikater kan installeres avhengig av hvordan serveren brukes. De følgende
metodene egner seg for opprettelse av et SSL-sertifikat for Origin Server:
• En offentlig sertifiseringsinstans slik som GlobalSign, Thawte, Comodo, EssentialSSL,

Symantec, DigiCert eller LetsEncrypt (muligens mot avgift)
• Et selvsignert sertifikat
• Din egen SSL-sertifiseringsinstans
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5.2.1 Om SSL-sertifikater

Bruk av en offentlig sertifiseringsinstans

Bruk av en offentlig sertifiseringsinstans gir fordelen at konfigurasjon kun er nødvendig på
serveren.
MERK: Origin Server-navnet (Windows datanavn) og servernavnet som er registrert i DNS-
serveren, må være det samme. 

På klientene er de fleste offisielle sertifikatene automatisk ansett som pålitelige (oppdateringer via
programvareoppdateringer fra det respektive operativsystemet). Videre foretrekkes et offisielt
sertifikat på grunn av den forbedrede sikkerheten og tilliten, spesielt hvis serveren kobles til
offentlig tilgjengelige nettverk eller Internett.
Når du søker om et sertifikat, forespør sertifiseringsinstansen visse trinn for å verifisere at
personen som ber om sertifikatet har rett til å betille et sertifikat for det respektive domenet.

Bruk av et selvsignert sertifikat

Selv om et offisielt signert sertifikat er foretrukket på grunn av den forbedrede sikkerheten og
tilliten, kan det være spesielle omstendigheter som krever bruk av et selvsignert sertifikat. For
eksempel kan et selvsignert sertifikat brukes hvis serveren eller klient-PC-en ikke har noen
Internett-tilkobling.
MERK: Ved bruk av selv-signerte sertifikater er det viktig å garantere at CA er kjent av den
tilkoblede klienten. 

Enkelte enheter eller nettlesere, slik som Apple iPad, tillater imidlertid ikke tilkobling til eksterne
stasjoner ved bruk av selvsignerte SSL-sertifikater. I dette tilfellet må et sertifikat fra din egen SSL-
sertifiseringsinstans eller et offisielt signert SSL-sertifikat brukes.
MERK: Visse nettlesere (f.eks. Firefox) har sin egen sertifikatbutikk som er separat fra Windows
sertifikatbutikk. 

Bruk av din egen SSL-sertifiseringsinstans

Selvadministrerte SSL-sertifiseringsinstanser for intranett-programmer finnes allerede for mange
nettverk. Mange av disse sertifiseringsinstansene har blitt opprettet basert på Active Directory
Certificate Services (Active Directory-sertifikattjenester) eller OpenSSL.
Det er kostnadsfritt å opprette din egen SSL-sertifiseringsinstans. Innsatsen, tiden som kreves for
oppsettet og den nødvendige kunnskapen er imidlertid høyere i begynnelsen (for første gangs
bruk) enn et selvsignert sertifikat.
Fordelen er at rotsertifikatet på klientene kun må legges inn ved første gangs bruk på intranett.
Hvert ekstra SSL-sertifikat krever ingen ekstra justering på klientene, da det allerede er klarert av
rotsertifikatet.
SSL-sertifikatet, samt rotsertifikatet kan distribueres automatisk via Active Directory Services
(Active Directory-tjenester) (ved bruk av Group Policies (Gruppepolicyer) eller skripter).

Gyldighet på SSL-sertifikater

SSL-sertifikater har en begrenset gyldighetsperiode. Ansvaret med å overvåke utløpsdatoen
ligger hos Origin Server serveradministrator. 
Ved bruk av offisielle sertifikater sender SSL-sertifiseringsinstansen vanligvis en påminnelse til en
registrert e-postadresse tre måneder før sertifikatet utløper. Ved bruk av selvsignerte sertifikater
eller din egen SSL sertifiseringsinstans skal en tidsfristpåminnelse stilles inn før utløpsdatoen.

Om SSL-sertifikater
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Beslutningsmatrise for valg av egnet sertifikat

Egenskaper/begrens-
ninger

Opprettelse-
sinnsats

Distribu-
sjonsinnsats

Kostnad

Selvsignert serti-
fikat

• Sertifikatet må konfi-
gureres på klientene

• Uegnet for iPad
Lav Middels Ingen

Din egen SSL-
sertifiseringsin-
stans

Sertifiseringsinstansen
må konfigureres på kli-
entene med det første
sertifikatet

Høy Lav Ingen

Offentlig sertifise-
ringsinstans

• Ved bestilling må au-
torisasjon verifiseres

• Krever Internett-til-
kobling

Middels Lav (kun på
serveren)

Avhengig av gyl-
dighetsperiode
og leverandør,
ca. 20–180 EUR
per år

For mer informasjon, ta kontakt med Brainlab support.
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5.2.2 Bruk av en offentlig sertifiseringsinstans

Generell informasjon

En offentlig sertifiseringsinstans kan forsyne oppretting og utforming av et sertifikat. Avhengig av
sertifiseringsinstansen og sertifikattypen må det gjennomføres ulike arbeidstrinn.
Dette er den typiske prosessen fra valg til installasjon av sertifikatet:

Nødvendige trinn Prosess

Velg sertifikat

• Velg et egnet sertifikat (f.eks. standard, joker)
• Bestem hvordan autoriseringen skal valideres (f.eks. domenevalidert,

organisasjonsvalidert, utvidet autorisasjon)
• Bestem gyldighetsperioden

Fyll ut forespørselen

• Fyll ut Certificate Signing Requests (CSR) (Forespørsler om sertifikat-
signering): med denne digitale forespørselen må kundespesifikke at-
tributter stilles inn (f.eks. det fullstendig kvalifiserte servernavnet i do-
menet, et navn på en kontaktperson, e-postadresse)

• En CSR kan opprettes direkte på Origin Server samt direkte på serti-
fiseringsinstansen (auto-CSR)

Verifiser autorisasjon

• Avhengig av leverandør finnes ulike mekanismer for å verifisere at sø-
keren har berettigelse til å søke om et sertifikat for dette domenet

• Med den vanligste metoden, domenevalidering, sendes en e-post
med en link til postmasteren for det respektive domenet

Betaling Ulike kostnader kan oppstå avhengig av den valgte leverandøren, meto-
den og validitetsperioden

Last ned sertifikatet

• Sertifikatet må lastes ned fra sertifiseringsinstansen via en sikker In-
ternett-forbindelse

• Vanligvis er sertifikatet kryptert med et passord som kan tilordnes fritt i
sertifikatprogrammet

Installer sertifikatet Sertifikatet kan nå installeres på Origin Server

Gyldige/anbefalte sertifikater for Origin Server

Alle sertifikater av typen TLS/SSL er egnet. Disse sertifikatene brukes generelt for sikring av
nettservere.
Origin Server støtter også joker-SSL-sertifikater som kan brukes til å sikre flere servere,
underdomener eller sikre selv et helt domene.
Bruk generelt kun sertifikater som er opprettet med minst SHA-2-mekanismer og har en minimum
nøkkellengde på 2 048 bit.

Tilleggsinformasjon om opprettelse og utforming av sertifikater

Leverandørene av offentlige sertifiseringsinstanser tilbyr ytterligere teknisk informasjon på
nettsidene sine:
• 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

Bruk av en offentlig sertifiseringsinstans
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5.2.3 Opprette et selvsignert SSL-sertifikat

Generell informasjon

Du kan opprette et selvsignert SSL-sertifikat hvis du har administratorrettigheter.

Slik oppretter du et selvsignert sertifikat

Trinn

1. Logg på Origin Server som en lokal administrator.

2. Start Windows PowerShell (høyreklikk på PowerShell-ikonet) og velg Run as Admini-
strator (Kjør som administrator).

3.

Utfør følgende kommando for å opprette sertifikatet:
New-SelfSignedCertificate -DnsName "despnode02.brainlab.net" -
CertStoreLocation "cert:\LocalMachine\My"
MERK: Endre parameteren -DnsName til det fullstendig kvalifiserte domenenavnet
(FQDN) til Origin Server. 

Denne kommandoen oppretter et selvsignert sertifikat med hashingalgoritmen SHA-2.

PowerShell-eksempler på eksport og import av selvsignerte sertifikater

Eksportere sertifikat til en fil:

Figur 80  

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
Importere sertifikat fra en fil (f.eks. på en klient eller en annen server):
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Figur 81  

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

Opprette et selvsignert SSL-sertifikat
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5.2.4 Aktivere et sertifikat for RDP, TS Gateway og Ericom HTML5

Generell informasjon

Du må ha administratorrettigheter for å aktivere et sertifikat. Metoden for å aktivere et sertifikat
avhenger av serverkonfigurasjonen.

Slik aktiverer du et sertifikat

Gjør følgende for å aktivere et sertifikat:

Trinn

1. Logg på Origin Server som en lokal administrator.

2. Med filleseren åpner du katalogen:
%BRAINLAB_PATH%\OriginDeployment\.

3. I denne katalogen starter du PowerShell-skriptet
ChangeOriginServerCertificate.ps1
ved å høyreklikke med musen og velge Run PowerShell (Kjør PowerShell).

4. Velg sertifikatet du ønsker å aktivere for Origin Server, fra listen i Windows PowerShell
som åpnes.

5. Legg inn det tilsvarende tallet til sertifikatet i Enter selection (Legg inn valg).

6. Skriptet konfigurerer og aktiverer det valgte sertifikatet for Origin Server.
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5.2.5 Klarere sertifikatet på klienter

Manuell installasjon eller automatisk distribuering av selvsignerte SSL-sertifikater

For manuelt å installere et selvsignert sertifikat logger du på en klient-PC med
påloggingsinformasjonen din.
• Hvis én PC brukes av flere brukere, må trinnene gjentas for hver bruker (alternativ 1).
• Ved bruk av mange delte klient-PC-er anbefales en automatisk distribusjon per policy for

Active Directory (alternativ 2).

Slik installerer du manuelt et selvsignert sertifikat

Trinn

1. Åpne nettleseren (f.eks. Internet Explorer) og legg inn nettadressen (URL) for din Origin
Server.
Advarselen for sikkerhetssertifikatet vises.

2. Velg Continue to this website (not recommended) (Fortsett til dette nettstedet (anbefa-
les ikke)).
Påloggingssiden for Origin Server vises.

3. Velg Certificate error (Sertifikatfeil) i nettleserens adresselinje.
Dialogboksen Untrusted Certificate (Ikke klarert sertifikat) vises.

4. Velg View certificates (Vis sertifikater).
Dialogboksen Certificate (Sertifikat) vises.

5. Velg Install Certificate... (Installer sertifikat...).
Certificate Import Wizard (Importveiviser for sertifikat) starter.
Følg trinnene for å laste ned sertifikatet, og velg deretter Finish (Fullfør).

6. En Security Warning (Sikkerhetsadvarsel) vises.
Bekreft sikkerhetsunntaket ved å velge Yes (Ja).

7. En melding vises når importen er fullført. Velg OK.

8. Lukk nettleseren og åpne den på nytt.
Sikkerhetsadvarselen vises ikke lenger, og symbolet med en låst hengelås vises. Hvis du
velger låsen, vises sertifikatstatusen som OK.

Slik distribuerer du automatisk i henhold til policy for Active Directory

Før du kan distribuere det selvsignerte sertifikatet til alle klienter via en domenegruppepolicy, må
du laste ned sertifikatet fra serveren. For dette formålet logger du på en klient som er tilkoblet
Origin Server, og utfører følgende trinn.

Trinn

1. Åpne nettleseren (f.eks. Internet Explorer) og legg inn nettadressen (URL) for din Origin
Server.
Advarselen for sikkerhetssertifikatet vises.

2. Velg Continue to this website (not recommended) (Fortsett til dette nettstedet (anbefa-
les ikke)).
Påloggingssiden for Origin Server vises.
Velg Certificate error (Sertifikatfeil) i nettleserens adresselinje.

3. Dialogboksen Untrusted Certificate (Ikke klarert sertifikat) vises.

4. Velg View certificates (Vis sertifikater).
Dialogboksen Certificate (Sertifikat) vises.

Klarere sertifikatet på klienter
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Trinn

5. Velg fanen Details (Detaljer) og velg Copy to File (Kopier til fil).
Certificate Import Wizard (Importveiviser for sertifikat) starter.
Følg trinnene for å laste ned sertifikatet, og velg deretter Finish (Fullfør).

6. En melding vises når importen er fullført. Velg OK.

7. Lukk dialogboksen Certificate (Sertifikat) ved å velge OK.
Det eksporterte sertifikatet vises på skrivebordet.

Distribuere sertifikatet

Når du har eksportert sertifikatet, må du kopiere det.

Alternativer

Koble til domenekontrolleren, og åpne Group
Policy Editor (Gruppepolicyredigering)

Importer sertifikatet til:
Computer Configuration (Datakonfigurasjon)
> Policies (Policyer) > Windows Settings
(Windows-innstillinger) > Security Settings
(Sikkerhetsinnstillinger) > Public Key Policies
(Fellesnøkkelpolicyer) > Trusted Root Autho-
rities (Klarerte rotinstanser)

Registrere på domenekontrolleren
Logge på med tilstrekkelige tillatelser og arbei-
de med Group Policy Management (Gruppepo-
licybehandling)

Slik tester du et nyopprettet eller nylig konfigurert gruppepolicyobjekt

Figur 82  

Endringer som gjøres på et Group Policy Object (gruppepolicyobjekt) finner sted på en Windows-
domenekontroller. Endringen repliseres i Active Directory innen 120 minutter etter utplassering.
Hvis du vil teste et nyopprettet eller nylig konfigurert gruppepolicyobjekt på klientsiden etter
opprettelse, bruker du kommandoen gpupdate /force. Dette utløser også
oppdateringsprosessen umiddelbart.

Trinn

Logg på en klient og oppdater policyene med kommandolinjen:
gpupdate /force
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5.2.6 Sikker tilgang til Origin Server-nettportalen

Generell informasjon

Bruk en kryptert hypertekstoverføringsprotokoll (https) for en sikrere tilkobling til Origin Server.
Etter endring av sertifikatet må Origin Server-portalen alltid kalles med det fullstendig kvalifiserte
domenenavnet (FQDN) som det nye sertifikatet ble opprettet for.
Eksempel: https://<servernavn>
Dette betyr at alle linker må oppdateres til den nye URL-en.

Slik omdirigerer du nye URL-adresser til tidligere adresse / kort navn på serveren (valgfritt)

Dette avsnittet beskriver trinnene for å sette opp en omdirigering for URL-adressen til Origin
Server fra URL-adressen, som nå inkluderer det fullstendig kvalifiserte domenenavnet (FQDN)
(f.eks. originserver.<servernavn>), til en tidligere adresse slik som originserver.

Trinn

1. Logg på Origin Server ved bruk av RDP som en bruker med lokale administratorrettighe-
ter.

2. Start IIS Manager (IIS-behandling).

3. Utvid elementet som hører til serveren (FQDN). Høyreklikk på Sites (Områder) og velg
Add Website… (Legg til nettsted...).

4. I dialogboksen Add Website (Legg til nettsted):
• Angi Site name/former address (Områdenavn / tidligere adresse) (f.eks.
originserver).

• Angi Physical path (Fysisk bane) (f.eks. opprett en katalog ved bruk av Create Folder
(Opprett mappe) eller opprett en tom mappe i Brainlab-banen).

• Angi vertsnavnet (f.eks. origin).

5. Bekreft med OK.

6. I IIS Manager (IIS-behandling) høyreklikker du på den nylig opprettede nettstedet (f.eks.
origin).
• Velg Edit Bindings… (Rediger bindinger...).
• Klikk på Add (Legg til) for å opprette en https-binding for origin.
• Endre typen til https og velg det nylig opprettede SSL-sertifikatet.

7. Bekreft med OK.

8. Velg origin igjen, og opprett en HTTP Redirect (HTTP-omdirigering) i IIS Manager
(IIS-behandling).

9. Konfigurer HTTP Redirect (HTTP-omdirigering).
Aktiver avmerkingsboksen for Redirect requests to this destination (Omdiriger fore-
spørsler til denne adressen) og legg til en målplassering i tekstfeltet.
Målplasseringen avhenger av FQDN på serveren:
• origin er det korte servernavnet, <dittdomenenavn> er eksempeldomenenavnet
• $S$Q aktiverer parametere (f.eks. QuickStartApp) som skal bevares under omdirigerin-

gen

10. Velg Apply (Bruk) øverst til høyre.

11. Test konfigurasjonen med følgende:
http://origin -> https://origin.<dittdomenenavn>
https://origin -> https://origin.<dittdomenenavn>

Sikker tilgang til Origin Server-nettportalen
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5.3 IHE-oppsett

Opprette en IHE-kobling

IHE er en standard for deling av helsepleieinformasjon. En IHE-kobling kan brukes til å hente frem
pasientdata.
Før oppsett av en IHE-kobling, les IHE-standarden: http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/
Radiology/IHE_RAD_Suppl_IID.pdf
MERK: Ved tilkobling til systemet gjennom en IHE-kobling vises kun den tilordnede pasienten. Du
kan ikke søke etter andre pasienter. 

Syntaks for kobling

En kobling er konstruert som følger:
https://<plassering>/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&Parameter=Verdi& Parameter=Verdi&…

Verdi Merknader

https://<plassering> IHE-serveren du ønsker å koble til.

IHEInvokeImageDisplay Skiller mellom små og store bokstaver.

requestType
Skiller mellom små og store bokstaver. Mulige
verdier:
• PATIENT
• STUDY

Parameter=Verdi Parameterne som er tilgjengelige for hver type,
er oppført nedenfor.

Eksempel:
https://thisnode.brainlab.com/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=PATIENT&patientID=033
Hvis en studie/pasient ikke blir funnet eller ikke eksisterer i PACS, vises feilen 404 Not Found
(404 Ikke funnet).

Flere parametere

Hvis du ønsker å søke etter flere verdier for én parameter (f.eks. flere StudyUID), kan du bruke
enten:
• en IHE-standardmetode ved bruk av et komma for å separere søkeverdiene, eller
• gjenta parameter- og verdiparene separert av symbolet &

Følgende eksempel viser hvordan de to ulike metodene skal brukes:
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,...

Parametere for forespørseltype = PATIENT

Denne tabellen beskriver parameterne for forespørselstypen PATIENT i IHE-koblingen, som
støttes av Origin Server. Denne tabellen er en delvis referanse fra tabell 4.106.4.1.2-1 i IHE-
standarden.
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Parameter REQ Beskrivelse Merknader

PatientID R

Identifiserer pasienten i studie-
ne som forespørres. Verdien
skal inkludere identifisering av
tilordningsmyndighet.

Skal formateres som HL7®

CX-datatype i henhold til
kravene som er spesifisert
for Patient Identity Feed-
transaksjonen (se ITI TF-2a:
3.8.4.1.2.3).

patientName O

Bidrar i identifiseringen av pa-
sienten i studiene som fore-
spørres, i tilfelle patientID ikke
gjenkjennes.

Skal være kodet i DICOM
PN-format.

lowerDateTime O
Brukes til å begrense søket
iht. tidligste studiedato/-tids-
punkt.

Skal være kodet i XML pri-
mitivt dato-klokkeslett-for-
mat.

upperDateTime O
Brukes til å begrense søket
iht. seneste studiedato/-tids-
punkt.

Skal være kodet i XML pri-
mitivt dato-klokkeslett-for-
mat.

mostRecentResults O
Antallet nyligste studier som
skal inkluderes i søkeresulta-
tene.

Utelatelse av denne para-
meteren betyr at serveren vil
bestemme hvor mange eller
hvor få resultater som skal
returneres.

modalitiesInStudy O

Dette attributtet identifiserer
én eller flere modaliteter som
forespørres, gjennom komma-
separerte DICOM-modalitets-
verdier.

Velger enhver studie som in-
neholder en serie med en av
de spesifiserte modalitets-
verdiene.

Parametere for forespørseltype = STUDY

Denne tabellen beskriver parameterne for forespørselstypen STUDY i IHE-koblingen, som støttes
av Origin Server. Denne tabellen er en delvis referanse fra tabell 4.106.4.1.2-2 i IHE-standarden.

Parameter REQ Beskrivelse Merknader

studyUID C Identifiserer én eller flere DI-
COM-studier som forespørres.

Skal inneholde en komma-
separert liste med UID-verdi-
er for studieforekomster.

accessionNumber C Identifiserer én eller flere DI-
COM-studier som forespørres.

Skal inneholde en komma-
separert liste med akse-
sjonsnummerverdier. Kreves
hvis studyUID ikke er til ste-
de. Skal ellers ikke brukes.

MERK: To ekstra parametere (diagnosticQuality, keyImagesOnly) er støttet av IHE-standarden,
men ikke av Origin Server. 

Parametere for forespørseltype = Type visningsporgram

Det er mulig å definere et standardprogram som startes med den angitte pasienten. Dette
avhenger av de tilgjengelige programmene som er installert på serveren og det kundespesifikke
oppsettet av integrasjonsscenarioet.
Kontakt Brainlab support for mer informasjon.

IHE-oppsett
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5.4 Feilsøking av administrasjon

Tiltenkt målgruppe

Informasjonen i delen Feilsøking er rettet mot serveradministratorer for å assistere med vanlige
spørsmål du kan møte på ved bruk av Origin Server.
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5.4.1 Vanlige spørsmål om tilgang til Origin Server

Vanlige spørsmål om tilgang til Origin Server

Vanlige spørsmål Forslag

Når jeg har gått inn på Origin
Server sin URL-adresse, lastes
ikke siden. 

URL-en må løses enten via DNS eller være angitt i den lokale
vertsfilen på datamaskinen. Ping servernavnet og kontroller at
navnet kan gjøres til en IP-adresse.
Det må være nettverkskobling mellom klienten og serveren.
Serveren må svare på et ping av serverens IP-adresse. For
noen nettverk er ICMP deaktivert så et ping ikke kommer gjen-
nom.
Det må ikke finnes noen brannmur som blokkerer port 443.
Kontroller at du kan koble til port 443 via telnet.

Den første tilkoblingen til Ori-
gin Server tar lang tid (15–20
sekunder). Det vises ingen feil
eller advarsel. 

I løpet av SSL-koblingen er opphevelsen av alle sertifikater
som inkluderer rotinstanser kontrollert.
Hvis klienten ikke har Internett-tilkobling, feiler opphevelses-
kontrollene etter tidsavbrudd. For å unngå denne forsinkelsen
må opphevelseskontroller deaktiveres.

Når jeg åpner Origin Server-
portalen får jeg en advarsel om
at sertifikatet ikke er gyldig.

Klikk på låssymbolet i nettleseren for å se hvorfor sertifikatet er
ugyldig. Mulige årsaker er:
• Det vanlige navnet til sertifikatet tilsvarer ikke nettservernav-

net. Du kan enten endre det løste navnet i DNS eller vertsfi-
len, eller endre sertifikatet på serveren til Origin Server
(kontakt Brainlab support).

• Det mangler en kobling i listen over Certification Authorities
(Sertifiseringsinstanser). Klienten må kobles til Internett slik
at Certification Authorities (Sertifiseringsinstanser) kan opp-
dateres.

• Sertifikatet er utdatert og må fornyes. Ta kontakt med Brain-
lab support for fornyelse av sertifikat.

Last ned og installer sertifikatfilen for å fjerne denne advarse-
len.

Logge på Origin Server

Vanlige spørsmål Forslag

Jeg ser siden Login, men jeg
kan ikke logge på.

Du må angi en gyldig domenebruker eller en gyldig lokal bru-
ker i feltet User name. Hvis det ikke fungerer å logge på med
et domenebrukernavn, forsøk å logge på din Windows-klient.
Ingen advarsler om utgått passord må være synlig.
Hvis du ikke får logget på din lokale datamaskin, ta kontakt
med IT-administratoren for å nullstille brukerinformasjonen din.

Jeg ser ingen programknapper
etter å ha logget på.

Kontoen din er ikke autorisert for bruk av Origin Server. Kon-
toen din må legges til i gruppen OriginUsers.
Hvis dette problemet gjelder alle brukere, er ikke User Mana-
gement (Brukeradministrasjon) konfigurert riktig.

Jeg ser en advarsel om at
skjermoppløsningen er util-
strekkelig etter jeg har logget
inn.

Det finnes et minimumskrav for skjermoppløsning for hvert
konfigurerte program.
Økten starter selv om oppløsningen er utilstrekkelig, men du vil
se rullefelt på programmets sider. Visningen av medisinsk bil-
dedata er ikke endret eller deformert.

Vanlige spørsmål om tilgang til Origin Server
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5.4.2 Vanlige spørsmål om Origin Server-programmer

Vanlige spørsmål om programfunksjoner

Vanlige spørsmål Forslag

Programmet starter ikke etter å
ha klikket på programknappen.

Brukeren må legges til i gruppen Remote Desktop Users
(Brukere av eksternt skrivebord). Dette kan gjøres direkte eller
via en Active Directory group (Active Directory-gruppe).

Maksimalt antall tilgjengelige
økter vist i Origin Server-por-
talen er lavere enn antall kjøpte
lisenser.

Serverne er nede eller ikke er tilgjengelig via nettverket.
Kontroller konfigurasjonsfilen til Origin Server for å se om alle
serverne er oppgitt og om belastningsfordeling er aktivert.

Client Check viser en feil med
Remote Desktop Connection
(Tilkobling til eksternt skrive-
bord).

Denne feilen kan vises hvis du bruker en annen nettleser enn
Internet Explorer.
Kontroller nettleseren din og sikkerhetsinnstillingene i henhold
til prosedyren.

Programytelse

Vanlige spørsmål Forslag

Ytelsen til valgt program er lav.

Kontroller hvor mange økter som kjører, i Origin Server-porta-
len. For mange økter kan svekke ytelsen til nettleseren. Hvis
det er nødvendig, kan administratorer bruke Session Manager
til å avslutte ubrukte økter som ble lukket på feil måte.

På siden Client Check sjekker du Connection Quality for å
kontrollere at nedlastingshastigheten og responstiden er ak-
septabel.
Hvis koblingen gjøres gjennom lokalt nettverk/intranett og re-
sultatene fra Client Check ikke er tilstrekkelige, kontakter du
IT-administratoren din for forbedring av nettverkstilkoblingen.
Hvis resultatene fra Client Check er akseptable, kan du for-
bedre programmets ytelse ved å aktivere innstillingene opti-
mert for intranett.
Hvis koblingen gjøres over Internett, kan ytelsesproblemer på
grunn av treg Internett-tilkobling løses ved å aktivere innstillin-
gene optimert for Internett. Å abonnere på et "rask bane"-alter-
nativ tilbudt av mange Internett-leverandører kan også forbed-
re responstiden.

Origin Server-økten kjører,
men programmet åpnes ikke el-
ler en feilmelding vises.

Hvis Origin Server viser en feilmelding, må du lese meldingen
nøye for å få en forklaring. Mulige feil er:
• En lisensfeil som følge av for mange åpne økter.
• Baner er ikke tilstrekkelig konfigurert i konfigurasjonsfilen til

Origin Server.
• Brukeren har ikke tilstrekkelige tilgangsrettigheter i program-

mappen.
• I et belastningsfordelingsmiljø: Identisk servermaskinvare el-

ler en identisk VM-konfigurasjon samt identiske Origin Ser-
ver programvareversjoner må installeres. Alle installerte pro-
grammer må være på samme installasjonsbane og de konfi-
gurerte filene på begge serverne må være identiske.

Programmet starter kun riktig
på én server.

Kontroller at programmene er likt installert på alle servere i far-
men. Programmappen må ha tilstrekkelige tilgangsrettigheter
på alle servere.
Konfigurasjonsfilen til Origin Server må også være identisk på
alle servere.

ORIGIN SERVER: ADMINISTRASJON

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.0 Origin Data Management Ver. 1.1 141



Vanlige spørsmål Forslag

Etter å ha klikket på en pro-
gramknapp, vises en sertifikat-
sadvarsel.

Les detaljene i varselsdialogboksen. Mulige årsaker til denne
advarselen er:
• Konfigurasjonsfilen for Origin Server må være det samme

som det "vanlige navnet" i sertifikatet. Kontakt Brainlab sup-
port for endring av servernavnet eller det vanlige navnet. Kli-
enten må kunne løse endrede servernavn via DNS eller
vertsfil.

• Det mangler en kobling i listen over Certification Authorities
(Sertifiseringsinstanser). Koble klienten til Internett for å opp-
datere Certification Authorities (Sertifiseringsinstanser).

• Sertifikatet er utdatert og må fornyes. Kontakt Brainlab sup-
port for sertifikatfornyelse.

Øktdeling og dataoverføring

Vanlige spørsmål Forslag

Jeg vil eksportere data til eller
importere data fra min lokale
stasjon eller USB-flash-enhet,
men jeg ser ikke de lokale sta-
sjonene.

Sørg for at USB-flash-stasjonen er koblet til før du begynner
den eksterne økten.
MERK: Dette støttes ikke hvis du bruker HTML5-tilkoblinger. 

Hvis en RDP-file eller ActiveX-tilkoblingsmodus brukes kan
brukerne få til gang til flyttbare stasjoner på klientmaskinen,
men den flyttbare stasjonen må kobles til før den eksterne til-
koblingen opprettes.

Vær sikker på at du har aktivert alternativet for eksport til lokale
stasjoner i dialogboksen Remote Desktop Connection (Til-
kobling til eksternt skrivebord).

Jeg får ikke tilordnet nettverks-
stasjoner med pasientdata etter
å ha begynt en økt.

Kontroller at brukeren har rettigheter til å lese og skrive på
nettverksstasjonen.

Forsøk å få tilgang til nettverksstasjonen gjennom banen med
Universal Naming Convention (UNC) (universell navnekonven-
sjon) (Det vanlige navnet i sertifikatet er ikke det samme som \
\<Servernavn>\<Navn på delt ressurs>).

Enkelte ganger bruker påloggingsskriptet for lang tid på å til-
ordne en nettverksstasjon til en stasjonsbokstav. Konfigurer
stasjonstilordningen i konfigurasjonsfilen til Origin Server slik
at programvaren tilordner stasjonen hver gang en økt startes, i
stedet for påloggingsskriptet.

Målet tilkobles ikke automatisk
når jeg starter øktdeling.

Mulige årsaker er:
• Domeneretningslinjer har overskrevet konfigurasjoner for lo-

kal terminalserver.
• Brukeren av måløkten aksepterte ikke forespørselen om de-

ling.
• I et belastningsfordelingsmiljø: Brannmur har blokkert de-

lingsforespørselen til økten på den andre serveren. Måløkten
blir da frakoblet.

Vanlige spørsmål om Origin Server-programmer
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SSL-sertifisering ved bruk av andre nettlesere

Vanlige spørsmål Forslag

Jeg får en sikkerhetsadvarsel
for sertifikat når jeg åpner en
økt i Google Chrome.

Mulige løsninger:
• Kontroller nettleser-/OS-kompatibilitet.
• Opprett et selv-signert sertifikat basert på lokale interninnstil-

linger.

Jeg får en sikkerhetsadvarsel
for sertifikater når jeg åpner en
økt i Firefox.

Firefox inneholder en separat sertifikatliste utenfor den OS
som du bruker. Du må legge domenet til listen manuelt. Gjør
dette ved bruk av et fullstendig kvalifisert domenenavn (FQDN)
(<servernavn>.<domene>.com).

SSL-sertifisering ved bruk av nettbrett

Vanlige spørsmål Forslag

Jeg får en sikkerhetsadvarsel
for sertifikat når jeg åpner en
økt i Google Chrome.

Mulige løsninger: Hvis Origin Server bruker et selvsignert ser-
tifikat, må du sørge for at sertifiseringsinstansen er kjent av kli-
entmaskinen ved å sjekke den lokale datamaskinens sertifikat-
lager (Trusted Certification Authorities (Klarerte sertifiseringsin-
stanser)).
MERK: Selv ved bruk av et gyldig selvsignert sertifikat vil
Google Chrome alltid vise en advarsel hvis sertifikatet ikke in-
kluderer et servernavn som er kompatibelt med FQDN (full-
stendig kvalifisert domenenavn). 

Safari for Windows

Vanlige spørsmål Forslag

Nettleser-/OS-kompatibiliteten
kunne ikke godkjennes i Safari
for Windows.

Denne konfigurasjonen har ikke blitt testet ordentlig.
Bruk Internet Explorer med Windows for best mulig bruk.

Utskriving i HTML5

Vanlige spørsmål Forslag

Jeg får ikke skrevet ut når jeg
bruker en HTML5-kobling.

Du må velge Ericom AccessNow Printer på listen over til-
gjengelige skrivere.
Hvis valget ikke er tilgjengelig, kontakt Brainlab support.
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