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1 ALLMÄN INFORMATION
1.1 Kontaktuppgifter

Support

Om du inte hittar den information du behöver i denna handbok, eller om du har frågor eller
problem, kan du kontakta Brainlabs support:

Område Telefon och fax E-post

USA, Kanada, Central- och
Sydamerika

Tel: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

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

Storbritannien Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tel: +34 900 649 115

Frankrike & fransktalande om-
råden Tel: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Euro-
pa

Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 5811

Japan
Tel: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Förväntad livslängd

Brainlab tillhandahåller fem års support för denna produkt. Under denna period erbjuds
uppdateringar av programvara samt support på fältet.

Feedback

Trots noggrann granskning kan denna användarhandbok innehålla fel. Kontakta oss på
user.guides@brainlab.com om du har förslag på förbättringar.

Tillverkare

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

ALLMÄN INFORMATION
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1.2 Juridisk information

Upphovsrätt

Denna handbok innehåller information om äganderätt som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av
denna handbok får reproduceras eller översättas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Brainlab.

Brainlabs varumärken

• Brainlab® är ett varumärke som tillhör Brainlab AG.
• Brainlab Elements® är ett varumärke som tillhör Brainlab AG.
• Brainlab NodeTM är ett varumärke som tillhör Brainlab AG.
• BuzzTM är ett varumärke som tillhör Brainlab AG.
• CurveTM är ett varumärke som tillhör Brainlab AG.
• iHelp® är ett varumärke som tillhör Brainlab AG.
• iPlan® är ett varumärke som tillhör Brainlab AG.
• Kick® är ett varumärke som tillhör Brainlab AG.

Varumärken som inte tillhör Brainlab

• Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc., registrerat i USA och andra länder.
• Apple™, iPad®, Mac® och macOS™ är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA

och andra länder.
• Google Chrome™ är ett varumärke som tillhör Google, Inc. iOS™ är ett varumärke eller

registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.
• Microsoft®, Windows®, Active Directory®, Internet Explorer® och ActiveX® är varumärken som

tillhör Microsoft Corporation, registrerat i USA och andra länder.
• Mozilla Firefox® är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Mozilla Foundation,

registrerat i USA och andra länder.

Patentinformation

Denna produkt kan omfattas av ett eller flera patent eller pågående patentansökningar. För
detaljer se: www.brainlab.com/patent.

DICOM-överensstämmelse

DICOM-överensstämmelsedeklarationer finns på Brainlabs webbplats på: www.brainlab.com/
dicom.

Integrerad programvara från tredje part

Denna programvara är delvis baserad på följande arbete. Du finner information om motsvarande
tredjepartslicens i instruktionsbladet Origin Data Management Integrated Third Party Software
(Integrerad tredjepartsprogramvara i Origin datahantering).
• 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 information
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• xerces-c++\3.2.2

Rapportera incidenter gällande produkten

Du måste rapportera varje allvarlig incident som kan ha inträffat i samband med denna produkt till
Brainlab, och inom Europa även till din motsvarande nationella behöriga myndighet för
medicintekniska produkter.

Försäljning i USA

Enligt federal lag i USA får denna produkt endast köpas av eller på order av läkare.

ALLMÄN INFORMATION
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1.3 Symboler

Varningar

Varning
Varningar anges med triangulära varningssymboler. De innehåller säkerhetskritisk
information om möjliga skador, dödsfall eller andra allvarliga konsekvenser som är
förknippade med användning eller felaktig användning av utrustningen.

Försiktighetsuppmaningar

Försiktighetsuppmaningar anges med runda försiktighetssymboler. De innehåller viktig
information om potentiella funktionsfel på utrustningen, fel på utrustningen, skador på
utrustningen eller skador på egendom.

Anmärkningar

OBS: Anmärkningar är formaterade i kursiv stil och påvisar ytterligare praktiska råd. 

Produktsymboler

Symbol Förklaring

Tillverkarens serienummer

Referensnummer (artikelnummer)
OBS: Anger Brainlabs produktnummer. 

Tillverkare

Se bruksanvisningen

Symboler
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1.4 Använda systemet

Bakgrund

Origin Data Management är en uppsättning programvarukomponenter som körs ovanpå
Windows-operativsystemet för att kunna tillhandahålla grundinfrastrukturen för Brainlabs program.
Med hjälp av detta kan du välja och hantera patientdata och starta särskilda arbetsflöden och/eller
program. Det möjliggör anslutning mellan flera olika system och plattformar. Origin Data
Management gör det också möjligt att styra videosignaler anslutna till ett system till de tillgängliga
bildskärmarna. På serversystem möjliggör den fjärråtkomst till program som är installerade på
servern.
Beroende på plattformen finns olika komponenter tillgängliga.
På arbetsstationssystem (t.ex. Buzz, Kick, Curve) är följande komponenter installerade:
• Content Manager (program- och arbetsflödeshantering)
• Patient Selection
• Data Selection

På serversystem (t.ex. Brainlab Node eller andra serversystem) är följande komponenter
installerade:
• Origin Server (fjärrsessioner, program- och arbetsflödeshantering)
• Patient Selection
• Data Selection

Avsedd användning: Origin Server

Den avsedda användningen är att få tillgång till både HTML5 eller WPF Elements eller äldre
programvaror på en enda plattform. Ingen behandlingsplanering, behandling eller diagnos kan
utföras med endast Origin Server 3. Därmed släpps Origin Server 3 som en icke-medicinteknisk
produkt.

Avsedd användning: Patient Selection och Data Selection

Programmet är avsett för att läsa in patientdata från och exportera patientdata till anslutna
nätverksplatser (som fildelning och PACS) samt flyttbara medier.

Avsedd användning: Content Manager

Programmet är avsett att starta andra program (som Brainlabs planerings- och
navigeringsprogram) och att styra program och anslutna videokällor till bildskärmar som är
anslutna till det system som kör samma program. Programvaran är också avsedd för att kunna
ansluta två Brainlab-system med varandra via ett nätverk.

Användningsplats

Användningsplatsen är fastställd till inomhus, vanligtvis i sjukhusmiljö eller klinisk miljö.

Användarprofiler

Systemet används i allmänhet av sjukvårdspersonal. Det är avsett för medicinskt utbildad
personal på sjukhus, exempelvis läkare som neurokirurger, ryggrads- och traumakirurger,
ortopediska kirurger och andra som behöver starta andra Brainlab-program (t.ex. Brainlabs
navigeringsprogram) och operationspersonal (däribland ovannämnda läkare) som ansvarar för att
styra videor och/eller program till tillgängliga bildskärmar.

ALLMÄN INFORMATION
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Avsedd patientgrupp

Detta system kräver inte någon speciell patientgrupp.

Avsedd användningsmiljö

Systemet är utformat för att användas på Brainlab-plattformar i eller utanför operationssal eller på
vanliga datorer.
Se även respektive plattforms dokumentation för primära användningsfunktioner på den plattform
som används.

Primära användningsfunktioner

Riskrelaterad primär användningsfunktion: välja patientdata.
Ofta använda primära användningsfunktioner:
• Granska och styra anslutna videosignaler
• Välja patientdata
• Starta program (t.ex. Brainlabs planeringsprogram)

Se även respektive plattforms dokumentation för primära användningsfunktioner på den plattform
som används.

Användningsscenarion

Programmet kan installeras på olika system, bland annat Brainlab Buzz, Curve och Kick,
planeringsstationer samt Node-plattformar. Det möjliggör start av program som Brainlab
Elements. De primära användningsscenariona blir när en användare vill göra följande:
• Starta ett navigeringsprogram med antingen förplanerad data, data utan planeringsinnehåll

eller utan bilddata
• Starta planeringsprogram med patientdata
• Visa anslutna videosignaler före eller under en navigeringsprocess
• Exportera data från systemet, antingen för dokumentations- eller behandlingsändamål

Rimlighetsgranskning

Varning
Innan en patient behandlas ska rimligheten för allt in- och utflöde av information till och
från systemet granskas.

Använda systemet
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1.5 Kompatibilitet med medicinsk utrustning och
programvara

Kompatibla medicinska plattformar

Origin Data Management är kompatibelt med:
• Buzz 1.x, 2.x
• Curve 1.x, Ceiling-Mounted, Navigation
• Kick 1.x, 2.x
• Node Server 4.x, 5.x
• Planeringsstation 6.x, 7.x, 8.x, 9.x

OBS: Ytterligare kompatibla plattformar från Brainlab kan bli tillgängliga efter utgivningen av
denna användarhandbok. Kontakta Brainlabs support om du har frågor om kompatibilitet. 

Utrustning som inte kommer från Brainlab

Varning
Att använda kombinationer av medicintekniska produkter som inte har godkänts av
Brainlab kan påverka säkerheten och/eller effektiviteten hos enheterna negativt, samt
utsätta patient, användare och/eller miljön för fara.

Kompatibel medicinsk programvara från Brainlab

Endast medicinsk programvara från Brainlab som specificerats av Brainlab får installeras och
användas med systemet. Kontakta Brainlabs support för upplysningar kring kompatibiliteten med
Brainlab-programvara.

Kompatibel programvara som inte tillhör Brainlab

Origin Data Management är kompatibelt 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

OBS: För information om andra kompatibla program som inte tillhör Brainlab ska du kontakta
Brainlab support. 

Programvara som inte kommer från Brainlab

Endast behöriga anställda vid Brainlab får installera programvara i Brainlab-systemet. Inga
programvaror får installeras eller avinstalleras.

ALLMÄN INFORMATION
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Uppdateringar

Varning
Uppdateringar av operativsystemet (snabbkorrigeringar) eller tredjepartsprogram ska
göras utanför klinisk arbetstid och i en testmiljö för att verifiera korrekt drift av Brainlab-
systemet. Brainlab övervakar utgivna Windows Hotfixes (Windows snabbkorrigeringar) och
kommer att känna till, för vissa uppdateringar, om problem kan förväntas. Kontakta
Brainlabs support vid problem med snabbkorrigeringar av operativsystemet.

Virusscanning och illasinnad programvara

Brainlab rekommenderar att systemet skyddas med den senaste antivirusprogramvaran.
Tänk på att vissa inställningar för skyddsprogram mot illasinnad programvara (t.ex. virusscannrar)
kan påverka systemets prestanda negativt. Om realtidsscanningar utförs och varje filtillgång
övervakas kommer till exempel inläsning och sparande av patientdata att gå trögt. Brainlab
rekommenderar att realtidsscanningar inaktiveras och att virusscanningar utförs under icke-klinisk
tid.

Varning
Se till att ditt antivirusprogram inte modifierar några Brainlab-kataloger, specifikt:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Varning
Ladda inte ned eller installera uppdateringar under behandlingsplanering.
Kontakta Brainlab support för mer information om dessa frågor.

Microsoft säkerhetsuppdateringar för Windows och uppdateringar av drivrutiner

Brainlab medger endast installation av säkerhetspatchar. Installera inte några servicepaket eller
frivilliga uppdateringar. Verifiera dina inställningar för att se till att uppdateringar laddas ned och
installeras korrekt och vid en lämplig tidpunkt. Uppdatera inte drivrutinerna på Brainlab-
plattformar.
Se Brainlabs webbplats för mer information om inställningar och en lista över
säkerhetsuppdateringar från Microsoft som blockerats av Brainlabs support.
Adress: www.brainlab.com/updates
Lösenord: WindowsUpdates!89

Kompatibilitet med medicinsk utrustning och programvara
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1.6 Utbildning och dokumentation

Brainlab-utbildning

Alla användare måste innan de använder systemet delta i ett obligatoriskt utbildningsprogram som
hålls av Brainlabs auktoriserade representant för att säkerställa säker och lämplig användning.

Handlett stöd

Innan systemet används för kirurgiska procedurer där datorledd navigering anses kritiskt, ska ett
tillräckligt antal fullständiga procedurer utföras tillsammans med en representant från Brainlab.

Ansvar

Varning
Detta system ger endast assistans till kirurgen, och ersätter inte kirurgens erfarenhet och/
eller ansvar under användningen av det. Det måste alltid vara möjligt för användaren att
fortsätta utan hjälp av systemet.
Endast utbildad medicinsk personal får använda systemets komponenter och tillhörande
instrument.

Förlängd operationstid

Brainlabs navigeringssystem utgör känslig teknisk utrustning. Beroende på installationen i
operationssalen, patientpositioneringen, beräkningarnas varaktighet och komplexitet kan
operationens varaktighet när navigering används variera. Användaren ska avgöra om en potentiell
förlängning är acceptabel för respektive patient och behandling.

Att läsa användarhandböcker

I denna handbok beskrivs komplex medicinsk programvara eller medicinsk utrustning som måste
användas med försiktighet.
Det är därför viktigt att alla användare av systemet, instrumentet eller programvaran:
• Läser denna handbok noggrant innan de hanterar utrustningen
• Alltid har tillgång till denna handbok

ALLMÄN INFORMATION
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2 VAL AV PATIENT OCH
DATA

2.1 Patienthantering

Om patienthantering

I Patient Selection kan du söka efter och välja en patient, redigera patientinformation, slå
samman dubbletter och radera patienter.

VAL AV PATIENT OCH DATA
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2.1.2 Välja och hantera patientdata

Om Patient Selection

I Patient Selection kan du söka efter och välja en patient, redigera patientinformation, slå
samman dubbletter och radera patienter.
Patient Selection öppnas efter att du loggat in i ditt system eller efter att du öppnat det önskade
arbetsflödet.

Sökalternativ

Nr Förklaring

① Sökfält: Ange patientens namn eller annan
identifierande information.

②

③

④

⑤

①

⑥

⑦

②
Välj filtret Local för att visa patienter som är
tillgängliga på den lokala DICOM-proxylag-
ringen.

③ Välj filtret PACS för att visa patienter som är
fjärrtillgängliga på valfritt konfigurerat PACS.

④

Välj filtret XBrain för att visa patienter som
är fjärrtillgängliga i valfri konfigurerad XBrain-
katalog.
OBS: XBrain-data (Brainlabs äganderätts-
skyddade format) kommer att konverteras till
DICOM. 

⑤ Välj filtret CD/USB för att visa patienter som
är tillgängliga på insatt CD-/USB-medium.

⑥

Välj filtret Browse för att visa patienter som
är tillgängliga i den aktuella valda katalogen.
OBS: Filtret Browse är inte tillgängligt på
alla enheter (t.ex. Curve, Kick eller Buzz).
Filtret kan bara aktiveras om data importera-
des med Browse. 

⑦

Välj filtret Marked för att enbart visa patien-
ter som du markerade i den aktuella sessio-
nen.
OBS: Detta kan specialkonfigureras av
Brainlab. Kontakta Brainlab support för mer
information. 

Jokertecken

Jokertecken kan användas i sökfältet för att hämta en lista med patienter. Till exempel:

Söks-
träng

Resultat

b Alla patienter vars efternamn börjar på ”b”

^b Alla patienter vars förnamn börjar på ”b”

Välja och hantera patientdata
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Ikoner för lagringsplatser

Ikoner i Patient Selection anger var patientdata har lagrats. Om uppgifter har sparats på fler än
en plats visas flera ikoner. Om uppgifter bara har sparats på den lokala enheten visas ingen ikon.

Ikon Datalagringsplats

Anpassad lagringsplats (t.ex. Browse...)

Lagringsplats i XBrain (Brainlabs äganderättsskyddade format)

PACS

Quentry

Ansluten USB-enhet

Insatt CD/DVD

Uppströms DICOM-lagring (t.ex. central Brainlab-server)

OBS: Brainlabs lagringsplats, Quentry och PACS-ikoner visas endast om sökfältet användes. 

Hur man inkluderar Quentry-patienter i en sökning

Steg

Sök efter en patient med hjälp av sökfunktionen.
Patientdata på Quentry.com som matchar sökkriterierna ingår i sökresultaten.
OBS: Integrationen med Quentry Gateway beror på din licens och systemkonfiguration. Mer in-
formation finns i Användarhandbok för programvara, Quentry Gateway. 

VAL AV PATIENT OCH DATA

Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 Origin Data Management Ver. 1.1 17



Avancerad sökning

Figur 1  

Steg

Använd Advanced Search för att ta med fler sökkriterier och begränsa din patientsökning.

Så här väljer du patient med Browse...

Steg

Välj Browse... för att importera DICOM-data från en annan filplats. 
Windows Explorer (Utforskaren) öppnas och uppmanar dig att välja en
mapp.

Välja och hantera patientdata
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Hur man väljer patient

①

Figur 2  

Steg

1. Välj önskad patient från listan.
Patienten markeras.

2. Välj Select ①.
OBS: Du kan bli ombedd att välja patientdata. 

VAL AV PATIENT OCH DATA
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Hur man kommer åt all patientdata

①

Figur 3  

Om Worklist är konfigurerat som ditt standardfilter och är valt, visas bara patienterna på denna
Worklist.
OBS: Filter konfigureras av Brainlabs support och kan variera beroende på din installation. 

För att komma åt all patientdata, endast i en nödsituation, ska du utföra följande:

Steg

1. Aktivera All Patients ①.

2. Ange dina användaruppgifter om du uppmanas göra detta.
OBS: Alla åtgärder loggas av systemet från och med denna punkt. 

3. Välj önskad patient i listan.

Sjukdomsklassificering

Beroende på arbetsflöde kan du uppmanas att välja en sjukdomsklassificering. Om patientdatan
redan innehåller en sjukdomsklassificering är den senaste klassificeringen förvald.
I vissa Brainlab-program används informationen som angetts i detta steg för att automatiskt välja
relevanta datauppsättningar, instrument och/eller visningslayouter.
OBS: Hoppa över detta steg genom att trycka på Skip innan du gör ett val. 

Välja och hantera patientdata
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Hur man väljer en sjukdomsklassificering

① ② ③ ④ ⑤

⑥
Figur 4  

Steg

1. Välj område på kroppen ①.

2. Välj organsystem ②.

3. Välj typ av specifik sjukdom ③.

4. Valfritt: Välj kategori för specifik sjukdom ④.

5. Valfritt: Välj specifik sjukdom ⑤.

6. Välj Done ⑥.

OBS: Du måste välja sjukdomsklassificeringen från vänster till höger. 

VAL AV PATIENT OCH DATA

Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 Origin Data Management Ver. 1.1 21



Hur man skapar en ny patient

①
Figur 5  

Steg

1.

Under Manage väljer du New.

2. Ange patientnamn, födelsedatum, kön och ID.
Välj Done ①.
Den nya patienten sparas och väljs.

Välja och hantera patientdata
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Hur man slår samman dubbletter av patienter

①

②

Figur 6  

Steg

1.

Under Manage väljer du Merge ① överst på huvudskärmen i verktygsfäl-
tet.

2. Välj den/de patienter du vill exportera i Patient List och välj Merge ②.

3.

Välj målpatienten i dialogen.
OBS: Efter sammanslagningen lagras all data under det valda namnet och ID:t. Om en
patient har valts innan är den patienten automatiskt målpatienten. 

4. Välj OK för att bekräfta.

5.

Välj när som helst Restore för att ångra sammanslagningen.

VAL AV PATIENT OCH DATA
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Hur man markerar en patient

①

Figur 7  

Det är möjligt att markera en patient så att den patientens data förhandsladdas till systemet.

Steg

Välj stjärnkonturen bredvid patientnamnet.
Patienten markeras med en stjärna ①.
OBS: Patienten förblir markerad tills sessionen stängs. 

Hur man sorterar efter kolumner

①

Figur 8  

Steg

1. Sortera Patient List genom att välja pilen bredvid rubriken (t.ex. DATE OF BIRTH ①).

2. Välj DATE OF BIRTH för att sortera patientlistan i kronologisk ordning.

OBS: Patient List kan sorteras efter rubrikerna NAME, DATE OF BIRTH, GENDER, ID. 

Välja och hantera patientdata

24 Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 Origin Data Management Ver. 1.1



Hur man redigerar patientinformation

①
Figur 9  

Steg

1. Välj patient.

2.

Under Manage väljer du Edit.

3. Välj det fält som du vill redigera.

4. Redigera patientinformationen och välj sedan Done ① för att spara.
OBS: Även om ändringarna är synliga i Patient Selection, ändras själva uppgifterna först
vid export. Om du inte exporterar uppgifterna tillämpas inte ändringarna. 

5.

Välj knappen Restore för att ångra ändringar av patientinformationen.

Hur man går tillbaka till patientlista

Steg

När du skapar eller redigerar en patient väljer du Patient List för att återgå
till val av patient.

VAL AV PATIENT OCH DATA
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Hur man raderar en patient

③

①

②

Figur 10  

Steg

1.

Öppna nedrullningsmenyn Manage i verktygsfältet.
Välj Delete ③.

2. Välj den/de patienter du vill radera från Patient List ①.

3.

Välj Delete högst upp på huvudskärmen ②.

4.

Välj Delete i dialogrutan för att bekräfta raderingen.

Välja och hantera patientdata
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Steg

5.

En dialogruta öppnas som bekräftar att radering skett.
OBS: Patienten raderas endast från det lokala systemet. Den raderas inte från det anslut-
na lagringsmediet eller sjukhusets nätverk. 

Hur man exporterar flera datauppsättningar

③

①

②

Figur 11  

Steg

1. I Patient Selection, välj Export ③ i nedrullningsmenyn Manage i verk-
tygsfältet.
Du uppmanas välja en eller flera patienter.
OBS: När du exporterar data i Patient Selection kopieras alla lokala pa-
tientdata till önskad plats. Genom att välja Export i Content Manager kan
du välja vilka data från den aktuella patienten som ska exporteras. 

2. Välj den/de patienter du vill exportera i Patient List ①.

3.

Välj Export högst upp på huvudskärmen ②.

VAL AV PATIENT OCH DATA
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Steg

4. Välj ett exportmål.
En förloppsindikator indikerar exportstatus.

5.

En dialogruta visar när exporten är klar.

Relaterade länkar

Dataexport på s. 54

Ytterligare import- och exportfunktioner för DICOM-data

Ytterligare import-, export- och raderingsfunktioner finns i Patient Selection under Manage.
Tillgängligheten till dessa funktioner beror på systemkonfigurationen. För att aktivera eller
inaktivera dessa funktioner ska du kontakta Brainlabs support.

Knapp Data Funktion

Import
All

Importerar alla DICOM-data från ansluten USB-enhet och sparar dem
lokalt.

Export
All Exportera alla lokalt sparade DICOM-data till ansluten USB-enhet.

Delete All Raderar alla lokalt sparade DICOM-data.

Välja och hantera patientdata
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2.2 Dataurval

Allmän information

Data Selection listar data kronologiskt och kan väljas antingen efter val av en patient, eller när du
öppnar ett Brainlab-program (se motsvarande Användarhandbok för programvara).

② ③ ④
①

⑤

Figur 12  

Data Selection visar patientdata med en tidslinjevy.

Nr Förklaring

① Tidslinjevyn visar patientdata i kronologisk ordning. Den senaste patientdatan visas till hö-
ger.

② Välj pilen för att ladda ytterligare data från ett tidigare datum till tidslinjen. Så länge det
finns ytterligare data tillgänglig visas pilen.

③
Datauppsättningar organiseras i datakluster efter patientens associerade anatomiska till-
stånd.
SUGGESTED DATA visar den data som programvaran anser vara mest relevant.

④ See All Data visar en mer detaljerad vy av all tillgänglig data inom det dataklustret.

⑤ Verktygsfält.

VAL AV PATIENT OCH DATA
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Funktioner i verktygsfältet

④

⑤

①

②

③

⑥

Figur 13  

Nr Komponenter

① Genom att markera patientens namn kommer du till Patient Selection.

②
När du väljer Disease kommer du till programmet för sjukdomsklassificering.
OBS: Om denna funktion är tillgänglig eller inte beror på systemkonfigurationen. Kon-
takta Brainlabs support för mer information. 

③ Filter: Använd pilen för att filtrera data till Plans only istället för all data.

④

New Event: Skapa en ny händelse för att dokumentera en förändring av patientens
behandlingshistorik eller patientens anatomi.
Händelser kan användas för att dela upp datakluster vid en viss tidpunkt (t.ex. när en
operation ägde rum).

⑤ Combine Plans: använd denna funktion för att kombinera planer.

⑥

• Välj Add Data för att slå samman patientdata. Detta kan också väljas för att sam-
manfoga en ytterligare patient.

• Välj Refresh för att manuellt få DICOM-proxyn att fråga efter data igen.
OBS: Om dessa funktioner är tillgängliga eller inte beror på systemkonfigurationen.
Kontakta Brainlabs support för mer information. 

Dataurval
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Datafunktioner

③

①

②

Figur 14  

Nr Komponenter

①

Välj stjärnan för att favoritmarkera data. När stjärnikonen är markerad visas data auto-
matiskt i standardvyn Data.
OBS: Data som har stjärnan aktiverad filtreras alltid till föreslagen data och visas först i
planen eller dataavdelningen. 

② Välj för att visa mer detaljerad information om data (löst innehåll och planer).

③ Välj för att dölja data.

VAL AV PATIENT OCH DATA
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Se all data (detaljerad vy)

③

①

②
Figur 15  

Om du väljer See All Data visas en mer detaljerad vy av all tillgänglig data för det motsvarande
klustret, däribland:
Olika sektioner som kan fällas ihop eller expanderas med hjälp av pilen:
• Plans (patientdata och autosparad plan, RT-planer)
• Tissue Models (endast tillgängligt för RT)
• Images (snittuppsättningar, fjärrserier, bildsamlingar, studieinformation)
• Objects
• Trajectories
• Points
• Angio Bundles
• DTI Studies
• Screenshots
• Videos
• Documents

Du kan också välja Select All ①.
Du kan också skriva in särskilda sökord i sökfältet för att hitta den korrekta datan du behöver ②.
Varje datatyp har sitt eget sökfält och visas när tio eller fler objekt är tillgängliga.
Du kan också bläddra genom de tillgängliga dataobjekten eller söka resultat med pilarna ③, om
det finns 10 eller fler dataobjekt i avdelningen.

Dataurval
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Hur man väljer data

①

② ③

④

Figur 16  

Steg

1. Välj den data (planeringsdata eller plan) som du vill använda.
Vald data blir markerad (färgad) ①. Om du vill avmarkera den väljer du den igen så att
den inte längre är markerad.
OBS: Om du väljer en plan blir allt datainnehåll som ingår i planen valt och markerat. Om
du tar bort valet av planen blir allt innehåll avmarkerat. 

2. SELECTED DATA ger en översikt av all data som har valts ②. Du kan fortfarande avmar-
kera data som finns här genom att välja X ③.
OBS: Om du tar bort eller lägger till innehåll i en plan, visar SUGGESTED DATA att den
har ändrats. 

3. Välj Next ④ för att gå vidare.

VAL AV PATIENT OCH DATA
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Hur man visar ytterligare information

①②
Figur 17  

Steg

Välj infoknappen ①.
En dialogruta öppnas ② där det visas ytterligare information och tillhöran-
de data.

OBS: Informationen kan skilja sig mellan planernas infoknapp och enskilda dataobjekt (de
fusioner som syns som blå hakparenteser runt bilddata visas t.ex. bara i planer). I allmänhet
innehåller infoknappen vidare information om data (planer och enskilda objekt) som inte är synliga
i förhandsvisningen av data. 

Hur man skapar en ny händelse

Genom att skapa händelser kan en användare sortera data baserat på en tidslinje.

Steg

1.

Välj Manage från verktygsfältet, sedan New Event.
En dialogruta öppnas.

Dataurval
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Steg

2.

Välj en händelsetyp med hjälp av rullgardinsmenyn.

3. Du kan uppdatera det förifyllda namnfältet och som tillval lägga till en beskrivning.

4. Välj OK när du är färdig.
En händelse skapas på tidslinjen och objekt grupperas om i nya kluster i enlighet med
detta, om det är tillämpligt.

Hur man kombinerar planer

Steg

Aktivera Combine Plans från verktygsfältet.
Om det inte finns någon data i konflikt (t.ex. revisioner, fusioner etc. i konflikt) och planerna kom-
bineras som de ska, visas den senast valda planen som vald men ändrad.

OBS: Denna funktion är inte heller möjlig med programspecifika planer; då visas en dialogruta.
För att lägga till ytterligare data till en programspecifk plan väljer du först den programspecifika
planen och sedan de ytterligare data som behövs. 

VAL AV PATIENT OCH DATA
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Hur man återställer dolda objekt

①

②

Figur 18  

Om du döljer data oavsiktligt går det att återställa, eftersom data aldrig tas bort permanent utan
bara döljs. För att återställa data:

Steg

Välj antingen Unhide för att ta fram ett visst objekt ② eller välj Unhide All ① om du vill återstäl-
la alla dolda objekt.
Objektet återställs tillbaka till det ursprungliga dataklustret.

Planer

①

②

Figur 19  

Beroende på typen av plan visas en kort beskrivning av innehåll och tillgängliga ytterligare
funktioner. Se följande:

Dataurval
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Nr Beskrivning

①
RT-plan/
programspe-
cifik plan

Skärmar:
• Särskild ikon av plan (t.ex. SRS).
• Kort beskrivning av planen.
• Datum och tid för skapande.
• Godkännandestatus och namn på godkännare (t.ex. Approved/

Unapproved).

② Allmän plan

Skärmar:
• Kort beskrivning av planen.
• Datum och tid för skapande.
• Antal bilder.
• Annan data (t.ex. antal objekt).
• Planer som är Autosaved skapas automatiskt om innehållet inte har

sparats manuellt och innehåller namnet på arbetsflödet, men är be-
roende av det valda arbetsflödet.

OBS: Normala planer skapas antingen under export av data eller via
Save As i Content Manager. 

Uppdatering av plan

①

Figur 20  

När du väljer en plan som har ändrats men inte sparats, blir uppdateringsknappen aktiverad ①.
Den ursprungliga planen visas alltid med sin ursprungliga data, eftersom planen aldrig blir
automatiskt överskriven. Den kan fortfarande uppdateras genom att man väljer
uppdateringsknappen.

Figur 21  

Så snart uppdateringsknappen är vald uppmanas du genom en dialogruta att bekräfta
uppdateringen.
OBS: Om du vill spara planen med det nya objektet behöver du spara det med en ny plan. Om du
uppdaterar objektet och genast börjar navigera används det nya objektet. 

I infoavdelningen kommer det också information om det finns en nyare version tillgänglig
(information visas när uppdateringsknappen visas).

VAL AV PATIENT OCH DATA
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Använda konverterade filer

①

Figur 22  

Planer som är markerade med en ”*” ① har konverterats automatiskt från Brainlab Advanced File-
formatet till DICOM.
Planeringsinnehållet måste granskas noga före användning.

Hur enskild data kombineras med en plan

Figur 23  

Om du väljer lös eller enskild data (t.ex. bild eller objekt) och sedan väljer en plan som inte
innehåller dess data, kommer en dialogruta fram.
OBS: Denna dialogruta visas bara om data väljs före planen. 

Steg

Välj ett av följande:
Cancel: för att behålla det första valet
Combine: för att kombinera både data (t.ex. objekt) och en plan (så länge det inte blir några
konflikter)
Continue: ersätter den data som först valdes med den plan som valdes senast
OBS: I vissa fall (t.ex. fusioner i konflikt, revideringar av data) är Combine inte möjligt p.g.a.
data i konflikt och en dialogruta visas där det står att planerna inte kan kombineras p.g.a innehåll
i konflikt. Välj OK för att behålla ursprunglig data vald. 

OBS: Om denna funktion är tillgänglig eller inte beror på systemkonfigurationen. Kontakta Brain-
labs support för mer information. 

Dataurval
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3 CONTENT MANAGER
3.1 Komma igång med Content Manager

Om Content Manager

Content Manager är ett program som hanterar bildskärmar och andra program. I allmänhet
fungerar Content Manager som en startskärm för användaren, som öppnas vid uppstart och när
man trycker på hemknappen på en bildskärm. Det är systemets centrala punkt. I Content
Manager finns knappar för att starta patienturval, program, export och videokällor, och det
innehåller också avslutningsalternativ som systemnedstängning, men även en översikt av
bildskärmar. Med Content Manager visualiseras de installerade programmen och kan startas och
skiftas mellan bildskärmar. Content Manager visar också tillgängliga bildskärmar och aktiverar
skärmfunktioner. Det är möjligt att ta skärmdumpar av bildskärmar.

CONTENT MANAGER
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3.1.1 Inledning

Om Content Manager

Den avsedda användningen av Content Manager är:
• Visualisering av tillgängliga program
• Starta program
• Växla mellan program
• Kommunikation med program
• Konfiguration av skärminnehåll i flerskärmsscenarion

Hur man öppnar program och källor

②

①
Figur 24  

Steg

1. Använd Content Manager för att välja önskad skärm ①, välj sedan en program- eller käl-
likon ②.

2. Dra en program- eller källikon ② till önskad skärm.

OBS: För att visa källor, se till att de är anslutna till systemet och att kabeldragningen är rätt
konfigurerad. Se Användarhandbok för system eller kontakta Brainlabs support för mer
information. 

Inledning
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Hur du väljer mellan flera versioner av ett program

Om det finns flera versioner installerade av samma program, uppmanas du att välja en version. 

Figur 25  

Steg

1. Välj START.
Ingen standardversion är vald.

2. Om tillgängligt väljer du Start by default för att markera den versionen som standard och
väljer sedan START.
OBS: Efter att du har valt en standardversion kan du ändra den genom att högerklicka på
programmet för att öppna dialogrutan Multiple Versions Available igen. 

Filtrera program och starta förkonfigurerade arbetsflöden

Beroende på din systemkonfiguration kan urvalsskärmen variera:
• Urvalsskärmen kan visa de typer av procedurer som finns tillgängliga i systemet. För att se ett

filtrerat urval av relevanta program, väljer du knappen för motsvarande procedur.
• Om förkonfigurerade arbetsflöden är installerade i ditt system, väljer du motsvarande knapp för

att öppna uppgiften eller uppsättningen av uppgifter som ska utföras i en definierad ordning.
Om det endast finns ett alternativ tillgängligt i ditt system, startar det automatiskt.
OBS: För att öppna huvudskärmen för Content Manager trycker du på hem-knappen. 

CONTENT MANAGER
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Hur man filtrerar och startar förkonfigurerade arbetsflöden

Figur 26  

Steg

Välj ikonen för det relevanta arbetsflödet.
• Ett filtrerat urval av installerad programvara öppnas i Content Manager
• För ett guidat arbetsflöde: Det första steget i det förkonfigurerade arbetsflödet öppnas i rele-

vant program

Inledning

42 Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 Origin Data Management Ver. 1.1



3.1.2 Översikt över arbetsflödet

Primära uppgifter

Figur 27  

Om det inte finns några förkonfigurerade arbetsflöden i ditt system, öppnas huvudskärmen
Content Manager vid start.
Content Manager är gränssnittet för att öppna Patient Selection och andra installerade program
eller anslutna videokällor.
Nedan finns exempel på arbetsflöden för att utföra primära uppgifter. Det kan finnas ytterligare
arbetsflöden tillgängliga beroende på din licens och systemkonfigurationen.
Beroende på din licens och dina användarinställningar är vissa av stegen i arbetsflödet
utbytesbara, och vissa är kanske inte tillämpliga.

Hur man startar Brainlab-program från Content Manager

Följande process gäller för alla Brainlab-program.

Steg

1. Välj patient.

2. Välj skärm.

3. Välj program.

Hur man läser in data för avancerad planering med Brainlab-program

Följ dessa steg för att läsa in alla Brainlab planeringsprogram.

Steg

1. Välj patient.

2. Välj uppgifter.

3. Starta planeringsprogrammet (t.ex. iPlan, SmartBrush, Image Fusion).

CONTENT MANAGER
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OBS: Innehåll som skapats med Brainlab Elements konverteras automatiskt till Brainlab
Advanced File-formatet vid start av iPlan i syfte att möjliggöra ytterligare planering med iPlan
programvara. Planer som skapats av iPlan konverteras automatiskt tillbaka till DICOM.
Konverterade planer måste granskas noga innan de används. 

Varning
Objekt som valts för iPlan RT samplas om till den ursprungliga upplösningen och
riktningen på den ursprungliga bilduppsättningen som användes för att beskriva
strukturerna.
Granska strukturer i iPlan RT varsamt, eftersom volym och/eller form kan ändras.

Hur man läser in patient och data för navigering

Starta navigeringsprogrammet med följande steg.

Steg

1. Välj patient.

2. Välj data vid behov.

3. Starta navigeringsprogrammet (t.ex. Cranial/ENT).

Hur man planerar och överför data för navigering

Utför följande steg för att planera och överföra data för navigering.

Steg

1. Välj en patient.

2. Öppna Data Selection.

3. Välj bilduppsättningar och förplanerat innehåll.

4. Välj Done i Data Selection.

5. Starta navigeringsprogrammet.

Hur man överför intraoperativa data för navigering (alternativ 1)

Utför följande steg för att överföra intraoperativa data för navigering.

Steg

1. Öppna datainläsningsfunktionen i navigeringsprogrammet.
OBS: Detta steg varierar beroende på navigeringsprogrammet. 

2. Välj relevant patientdata.

3. Välj Done.

Hur man överför intraoperativ data för navigering (alternativ 2)

Alternativt kan du utföra följande steg för att överföra intraoperativ data för navigering.

Steg

1. Välj Home för att komma till huvudskärmen.

2. Välj Data och välj relevant data och redigera innehållet efter behov.

3. Välj Done.

Översikt över arbetsflödet
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Hur man använder ett navigeringssystem med en ansluten Buzz

Steg

1. Anslut videokällor och sätt på systemen.

2. Välj patient och relevant data.

3. Välj navigeringsprogram.

CONTENT MANAGER
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3.1.3 Content Manager huvudskärm

Hur man får åtkomst till Content Manager huvudskärmen

Åtkomsten till huvudskärmen i Content Manager varierar beroende på Brainlab-system och vilken
programvara som används.

Knapp Beskrivning

Om ditt Brainlab-system har en Hem-maskinvaruknapp på framsidan av skär-
men, kan du när som helst trycka på den.

På Brainlab-system som inte har en Hem-maskinvaruknapp kan du när som
helst välja den flyttbara Home-knappen.

Välj Home-knappen i programmet.

Layout

①

②

③

Figur 28  

Content Manager huvudskärm

46 Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 Origin Data Management Ver. 1.1



Huvudskärmen i Content Manager är indelad i tre delar:

Nr Område Funktioner

① Verktygsfält

Sök patienter, välj data, exportera data, justera inställningar, välj sjuk-
domsklassificeringar, skapa layouter, öppna programvaruinformation och
stäng ner.
OBS: Tillgängligheten till alternativ i verktygsfältet kan variera beroende
på vilket arbetsflöde du valt. 

② Program och
källor

Starta Brainlab-programmet, starta program, visa videokällor.
OBS: Om det är för många ikoner för att få plats på skärmen, visas pilar
som gör att du kan bläddra till vänster eller höger. 

③ Skärmhanter-
ing

Styra direktuppspelning och inspelning, växla eller klona skärmar, hante-
ra visat innehåll, välja layouter och förinställningar.
OBS: Om det är för många ikoner för att få plats på skärmen, visas pilar
som gör att du kan bläddra till vänster eller höger. 

Knappar i verktygsfältet

Knapp Namn Funktion

Patient Öppnar val av patient.

Disease Öppnar sjukdomsklassificeringssteget.

Data Öppnar datavalet.

Connect
Öppnar möjligheter att ansluta till extra skärmar och system.
OBS: Connect finns i navigationssystemen och datorer i opera-
tionssalen med PDM installerat. 

Save As
Öppnar dialogrutan Save as Plan.
OBS: Om knappen är tillgänglig beror på systemkonfigurationen. 

Export Öppnar dialogrutan Export.

Settings Öppnar menyn för programvaruinställningar.

CONTENT MANAGER
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Knapp Namn Funktion

Help
Öppnar kontaktuppgifter till Brainlab och låter dig aktivera iHelp. I
menyn Help finns även installerade program och anslutna sy-
stem, samt möjlighet att frånkoppla system.

Minimize
Minimerar Content Manager när du använder en planeringssta-
tion eller dator.
OBS: Om knappen är tillgänglig beror på systemkonfigurationen. 

Finish Öppnar en rullgardinsmeny där man väljer mellan att avsluta eller
byta arbetsflöde.

Switch work-
flow Tar dig tillbaka till sidan för val av arbetsflöde i Content Manager.

New treat-
ment Loggar ut den aktuella användaren och öppnar en ny behandling.

Restart Startar om systemet.

Shut down Stänger ner systemet.

Exit Stänger Content Manager.

Standby Stänger ner systemet, men sparar det aktuella läget för att åter-
ställas i nästa session när ett navigeringssystem används.

OBS: I vissa arbetsflöden kan knapparna Save As och Export vara inaktiverade eller dolda. Utför
i så fall dessa funktioner i den relevanta programvaran som du kör. 

Content Manager huvudskärm
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Hur man manuellt sparar en plan

①

Figur 29  

Steg

1. Efter att ha gjort ändringar av patientdata trycker du på Save As på huvudskärmen i Con-
tent Manager. 
Dialogrutan Save as Plan öppnas.

2. Om så önskas väljer du Plan name för att redigera plannamnet.

3. Välj Save As ①.
Planen sparas till patienten.

OBS: Du kan manuellt spara så många planer du önskar. Dessutom sparas ändringar automatiskt
med jämna mellanrum och lagras för patienten (t.ex.: vid byte till en annan patient eller när du
avslutar programmet). 

Hur du aktiverar iHelp

iHelp ger fjärråtkomst till Brainlabs support. Kontakta Brainlabs support innan du går in på iHelp,
eftersom aktivering krävs innan du kan använda funktionen.
OBS: Internetuppkoppling är nödvändig för att använda iHelp. 

Steg

1. Välj Help i verktygsfältet.

2. Välj iHelp i menyn som öppnas.

3. För att avaktivera iHelp väljer du knappen igen.

Hur du använder menyn Help

Steg

Välj Help i verktygsfältet för att öppna menyn Help.

CONTENT MANAGER
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Menyn Help

①

② ③

Figur 30  

Nr Innehållsförteckning

①

• Version och statusinformation för Content Manager, Patient Selection och Data
Selection

• Version och statusinformation för installerade program i aktuellt arbetsflöde
• Version och statusinformation för andra installerade tjänster och utförare
• Licensinformation
• CE- och GTIN-information och bakgrundsprogram/-tjänster

OBS: För CE- och GTIN-information om arbetsflödesprogrammen uppmanas du
starta programmet och kontrollera informationsdialogen (genom att välja Brainlab-lo-
gotypen i det nedre högra hörnet i programmet). 

• Länkar till användarhandböcker online

②
• Kontaktuppgifter till Brainlabs support
• Anslutningar till andra Brainlab-system, inklusive avstängningsfunktion

③
• Information om tillverkaren
• iHelp-anslutning
• IP-adress

Content Manager huvudskärm
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3.1.4 Menyn Settings

Menyn Settings

①

②
④

③

Figur 31  

Nr Komponent Förklaring

①
Kryssrutan Always Feet
to Head - Supine (LPH)
for DICOM Viewer

Välj för att åsidosätta standardorienteringen i programvaran
Viewer.

② View Orientation
Välj vyorientering.
OBS: Standardvyn och tillgängligheten beror på det valda ar-
betsflödet. 

③ Presets Spara den aktuella routingen av appar och källor till bildskär-
mar under en förinställning. Välj befintliga förinställningar.

④ Language
Ändrar språk för alla program med en motsvarande översätt-
ning tillgänglig.
Starta om systemet för att slutföra ändringen.

Hur man skapar förinställningar

Skärmens layout och routningskonfiguration kan sparas med hjälp av Presets. Dessa skapas via
dialogen Settings i Content Manager. Spara den aktuella routningskonfigurationen som en ny
förinställning.

Steg

1.

Välj Settings.
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Steg

2.

Välj Create New.

3. Lägg till ett namn när du uppmanas göra detta.

4. Välj OK.

Spara en tillfällig inställning

När du sparar en tillfällig inställning sparas din aktuella routing under namnet Display Setup at
(timestamp). Du kan välja denna inställning igen under sessionen.
OBS: Den tillfälliga inställningen blir kvar så länge som sessionen varar. Om Save temporary
setup väljs igen, blir den tidigare sparade inställningen överskriven. 

Hur man väljer förinställningar

①

Figur 32  

Steg

1. Aktivera rullgardinsmenyn genom att välja skärmområdet ① i Content Manager.

2. Välj din förinställning.
OBS: Rullgardinsmenyn är endast tillgänglig om du redan har sparade förinställningar. 

Källikoner

Ikoner för tillgängliga källor visas när utrustning ansluts till systemet och sätts på.

Menyn Settings
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Om en ansluten källa inte visas väljer du ikonen Refresh för att aktualisera anslutna
källor.
OBS: Videokällor som körs kan flimra eller tillfälligt stanna när källor uppdateras. 
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3.1.5 Dataexport

Export av planerat innehåll

Export till ett mål med Brainlab Advanced File-format utlöser konvertering av DICOM-data till
Brainlab Advanced File-formatet. På samma sätt kan Brainlab Advanced File-formatet konverteras
tillbaka till DICOM.
Objekt som valts för export samplas om till den ursprungliga upplösningen och riktningen på den
ursprungliga bilduppsättningen som användes för att beskriva strukturerna.
Granska exporterade strukturer noga, eftersom volym och/eller form kan ändras.

Quentry-data

För att ladda upp eller hämta patientdata på quentry.com väljer du Quentry. Se instruktionerna på
skärmen eller Användarhandbok för programvara, Quentry Gateway för vidare instruktioner.

Anonymiserad data

Viktigt. Anonymisering tar inte hänsyn till konfidentiell information i bildens pixeldata (t.ex.
patient-ID eller födelsedatum).
Anonymisering ändrar DICOM-taggar med identifierande information (t.ex. patientnamn, ID,
födelsedatum och adress). Kontakta Brainlabs support för att få en fullständig lista med DICOM-
taggar som ändras under anonymisering eller vidare information.
Om det behövs strängare anonymisering (t.ex. att också ta bort privata DICOM-taggar), kontakta
då Brainlabs support. Tänk på att en starkare anonymiseringsprofil kan göra att det innehåll som
skapas av Brainlab-programvaran blir oläsligt efter anonymisering.
Anonymisering kan inte göras av skärmdumpar, pdf-filer eller videor. Du blir ombedd att ta bort
skärmdumpar (om sådana finns) under exporten.
OBS: Videor och pdf-filer hoppas alltid över under export. 

Export av DICOM RT-data

Exportfunktionen för DICOM radioterapi (RT) konverterar DICOM-data till ett DICOM RT-specifikt
format och exporterar denna data till ett förkonfigurerat DICOM-nätverkslagringsmål för ytterligare
bearbetning med tredjepartssystem.
DICOM RT-export använder DICOM-sammanslagningsbiblioteket som överföringsprotokoll till
tredjepartssystem. DICOM underlättar den allmänna interoperabiliteten mellan olika leverantörers
system. DICOM RT-export tillhandahåller den senaste delen av DICOM-objekt för att underlätta
överföring av specifika digitalbilds-, grafiska- och icke-bilddata mellan två eller fler system.
DICOM lagrar ett visst antal punkter i rymden som används för att rekonstruera konturer. På grund
av olika algoritmer som används av olika system kan den faktiska representationen av konturerna
variera med mycket hög sannolikhet, men endast i liten skala. Ändå kan dessa olika tolkningar
leda till smärre deformationer av konturerna och skillnader i storleken på volymen. Därför ska du
noga kontrollera strukturerna efter import till ett tredje-parts system.
OBS: Detaljerad information och den senaste DICOM-överensstämmelsedeklarationen hittar du
på https://www.brainlab.com/dicom. 

Varning
Den DICOM-konfiguration som tillhandahålls av Brainlab kan inte garantera att
interoperabiliteten alltid är korrekt. Det är viktigt att verifiera att utrustningen är fullt
funktionell och skapar riktiga resultat.

Dataexport
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Exportera 3D-objekt och annoteringspunkter

Under exporten konverteras 3D-objekt och annoteringspunkter till det så kallade ”DICOM RT
Structure Set”-formatet, under vilka objekt samplas om i enlighet med den tillhörande
bilduppsättningen eller en sammanfogad bilduppsättning som finns i det aktuella urvalet.
Konfigurationerna för export av 3D-objekt och annoteringspunkter är:
• Standardkonfiguration: Alla objekt exporteras inom ramen för den ursprungliga

bilduppsättningen som de skapades i. Om den ursprungliga bilduppsättningen inte är vald
bland data för export, väljs den senaste CT-bilduppsättningen som är sammanfogad med den
ursprungliga bilduppsättningen som den grundläggande bilduppsättningen för exporten. Om du
bara valde MR-bilduppsättningar, väljs uppsättningen med störst volym och minsta
voxelstorlek. Om du inte valde några fusionerade bilduppsättningar för export, avbryts
exporten.

• Alla objekt skapas i de senaste CT-data som valts för export. Om objekt är markerade som inte
är sammanfogade med denna CT-bilduppsättning, så exporteras dessa objekt inte. Om du vill
ändra standardkonfigurationen ska du kontakta Brainlab support.

Varning
När objekt samplas om till den ursprungliga eller sammanfogade bilduppsättningen kan
viss information försvinna. Därför ska du noga kontrollera strukturerna efter import till ett
tredjepartssystem.

Tolkning av konturer

Varning
Konturer i RT-strukturset kan tolkas på olika sätt beroende på systemet.
Därför kan oönskade ändringar när det gäller justering eller riktning, eller en vändning eller
spegling av bildkonturer förekomma. Dessutom kan, beroende på systemet, form och
volym av dessa strukturer skilja sig något på grund av användningen av olika algoritmer
för att kunna representera konturer. Därför ska du noga kontrollera strukturerna efter
import till ett tredjepartssystem.

Varning
Brainlab lagrar konturer med hög precision. På grund av en begränsning som ålagts av
DICOM-standarden kan noggrannheten av konturpunktpositioneringen försämras innan
konturinformationen skrivs till DICOM RT Structure Set. Beroende på antalet
konturpunkter, kan noggrannheten minskas från 10E-9 m till 10E-5 m.

Exportera inbrända datauppsättningar

Exportfunktionen för DICOM Burned-In Dataset integrerar permanent ett segmenterat objekts
konturer i en DICOM MR-bildserie, och skapar därmed en ny DICOM-bildserie. Denna funktion är
endast tillgänglig för exakt ett segmenterat objekt som kombinerats med exakt en DICOM MR-
bildserie. Tredjepartsprogram som uppfyller DICOM kan läsa in dessa bilder och återskapa
innehållet (t.ex. med användning av tröskelalgoritmer).
När exporten är klar går den nyskapade DICOM-bildserien lätt att känna igen genom dess
seriekommentar ”BURNED-IN”, och den placeras tillsammans med ursprunglig patientdata.

Varning
Exportfunktionen för Burned-In Dataset skapar en ny DICOM-bildserie som innehåller en
permanent förändring av pixelvärdena. Strukturer som ligger under Burned-In-konturen går
inte att komma åt senare. Använd Burned-In-bildserier endast tillsammans med den
ursprungliga MR-bildserien.

Varning
Storleken och formen på det exporterade objektet kan se annorlunda ut i den resulterande
bildserien. Brainlab lagrar konturer med en mycket hög precision. På grund av
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rasterisering och omsampling av konturerna till bilder med lägre upplösning uppstår
informationsförlust. Det rekommenderas att en högupplöst bildserie används för att få
bästa möjliga utresultat. Granska de skapade bilderna noga och jämför dem med den
ursprungliga bildserien innan du exporterar dem till en tredjepartsenhet.

Varning
DICOM underlättar den allmänna interoperabiliteten mellan olika leverantörers system. Den
DICOM-konfiguration som tillhandahålls av Brainlab kan emellertid inte garantera att
interoperabiliteten alltid är korrekt. Det är viktigt att verifiera att utrustningen är fullt
funktionell och skapar riktiga resultat.

Varning
De skapade bilderna kan se annorlunda ut om de används på tredjepartssystem. Beroende
på tredjepartssystemets tolkning av bilden kan bildintensiteterna visas på ett annorlunda
sätt. Granska de skapade bilderna noga och jämför dem med den ursprungliga bildserien
före fortsatt användning.

Relaterade länkar

Hur man exporterar flera datauppsättningar på s. 27

Exportdestination

②

③

⑤

④

⑥

①

⑦

Figur 33  

Nr Mål

① Införd CD/DVD- eller USB-lagring.

② Förkonfigurerad nätverksplats.

③ DICOM RT-nätverkslagringsplats.

④ Ladda upp till Quentry-kontot.

Dataexport
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Nr Mål

⑤
Välj kryssrutan Anonymize för att exportera anonymiserad patientdata.
OBS: Data på det lokala systemet förblir oförändrad. Om patientinformation är synlig i
själva bilden, är den inte anonymiserad med den här funktionen. 

⑥ Välj kryssrutan DICOM Burned-In Export för att spara DICOM data lokalt och till valt
mål.

⑦ Använd Browse... för att välja en mapp i Windows Explorer (Utforskaren) och exportera
planer, skärmdumpar, videoklipp och PDF-filer.

Hur man exporterar data

Figur 34  

Steg

1.

Välj Export på huvudskärmen.
Data Selection öppnas.

2. Välj de datauppsättningar du vill exportera.
Välj Export längst ned på skärmen.
OBS: Endast datauppsättningar som omges av en orange ram kommer att
exporteras. 

3. Välj ett exportmål.
En förloppsindikator indikerar exportstatus.
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Hur man exporterar krypterade data

Figur 35  

Om du behöver skicka data till Brainlabs support måste den krypteras för att bevara
patientsekretessen. Utför följande steg för att skapa krypterade data:

Steg

1.

Välj Export på huvudskärmen.
Data Selection öppnas.

2. Välj de datauppsättningar du vill exportera.
Välj Export längst ned på skärmen.
OBS: Endast datauppsättningar som omges av en orange ram kommer att
exporteras. 

3.

Ange en krypteringsnyckel enligt uppmaningen i dialogen.

4. Välj ett exportmål.
En förloppsindikator indikerar exportstatus.

Dataexport
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3.1.6 Avsluta programmet

Hur man avslutar programmet

Figur 36  

Välj Finish för att öppna dialogrutan med avslutningsalternativ.

Alternativ

Välj Switch workflow för att återgå till arbetsflödesvalet.

Välj New treatment för att logga ut aktuell användare och starta en ny behandling.

Välj Restart för att starta om systemet.

Välj Shut down för att stänga av systemet.

Välj Exit för att stänga Content Manager.

Välj Standby för att stänga ner systemet men spara den aktuella sessionsstatusen.

OBS: Alternativen kan variera beroende på licens. 
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3.2 Skärmhantering

Om skärmhantering

Display Management är den del av Content Manager som hanterar displayer och
displaylayouten. De installerade programmen visualiseras och kan startas och skiftas mellan
displayer. Det går också att ta skärmdumpar av dessa displayer. Olika displayfunktioner kan
också aktiveras här.
Den avsedda användningen av Display Management är:
• Konfiguration av displayinnehåll i multidisplayscenarion och displaylayout (PiP, PaP, Quad)
• Spara routingkonfigurationer (information om displaylayouter och information om routing)

Skärmhantering
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3.2.1 Skärmlayout

Allmän information

Skärmlayout och visat innehåll kan ändras på huvudskärmen i Content Manager.

② ③

①

Figur 37  

Nr Komponent

① Tillvalsfunktioner

② Vald skärm (anges med pilen)

③
Skärmetikett
OBS: Etiketter visas om fler än två skärmar används. Skärmarna tilldelas standardetiket-
ter som alternativt kan ändras av Brainlabs support. 

Snabbkommandon

• Använd Alt + tab för att minimera Content Manager
• Använd Windows-logotypen + m för att minimera Content Manager

Det går inte att uppdatera

①

Figur 38  
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En ikon ① visas över en skärm för att påvisa när det visade innehållet inte uppdateras för
närvarande.
• En skärm uppdateras inte om du öppnar Content Manager ovanpå ett program, såvida inte

programmet är öppet på en annan skärm.
• För inspelningar och strömmar ser du bara en stående bild nedanför ikonen.

Hur man växlar skärmar

Steg

1. Du kan ändra ordningen på skärmarna genom att trycka på och håll ned den skärm du vill
flytta.
Skärmen blir lite större för att visa att den kan växlas.

2. Dra skärmen till den nya platsen och släpp.

OBS: Det går bara att byta skärmar på samma system. 

Hur man ändrar vilken skärm som tar kontroll

①

Figur 39  

Handen med TOUCH TO TAKE CONTROL hand ① visas om ett program är öppet samtidigt på
två pekskärmar (t.ex. två Curve-skärmar). Den skärm som innehåller handen är i skrivskyddat
läge.

Steg

1. Tryck en gång på handen ① eller var som helst på skärmen för att ta kontroll.

2. Bildskärmen kan nu användas för att styra programvaran.
Handen försvinner och förflyttar sig till den andra bildskärmen.

Skärmlayout
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Val av layout

①
Figur 40  

Välj mellan fyra möjliga visningslayouter ①:
• Enkel vy
• Sida vid sida
• Bild i bild
• Fyrdelad vy

OBS: Du kan inte routa program eller verktyg, endast källor (på inbyggda skärmar med en aktiv
layout). Om du använder Clear tas routningen bort, men den valda layouten behålls. 

OBS: Om denna funktion är tillgänglig eller inte beror på din systemkonfiguration. Kontakta
Brainlabs support för mer information. 

Hur man ändrar bildskärmens layout på en skärm med navigation

För att ändra layouten på en bildskärm när navigering är routat måste du först ta bort aktuell
routing.

CONTENT MANAGER

Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 Origin Data Management Ver. 1.1 63



Figur 41  

Steg

1. Välj den bildskärm vars layout du vill ändra.

2. Om navigation redan är routat på bildskärmen visas en dialog med meddelandet This ap-
plication supports full screen layout only.
Alla layouter utom helskärm och alternativet Clear är otillgängliga.

3. För att ändra layouten väljer du Clear.

4. Välj bildskärmen på nytt och välj den layout du vill ha.

Skärmlayout
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3.2.2 Klona skärmar

Inkompatibel skärmupplösning

Om en ansluten skärm har en inkompatibel upplösning, och du försöker visa navigeringsprogram,
indikerar en ikon att en inkompatibel upplösning har upptäckts.
OBS: Streaming och inspelningsfunktioner kan vara begränsade på bildskärmar med inkompatibla
upplösningar. 

Hur man klonar skärmar

När en skärm klonas kan du interagera med båda skärmarna med full funktionalitet.

①②

Figur 42  

Steg

1. Tryck och dra källskärmen ① med fingret till målskärmen ②.

2. Lyft fingret från skärmen.
Skärmen klonas.
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3.2.3 Suddig skärm

Allmän information

En klonad skärm visas suddigt om den primära skärmen inte uppdateras. Om detta inträffar, stäng
Content Manager på huvudskärmen.

Figur 43  

Följande är möjliga scenarion där suddiga skärmar kan förekomma:
• Klonade skärmar: Om Content Manager öppnas ovanpå ett program som körs på den primära

skärmen, visas den klonade skärmen suddigt.
• Skärmar i anslutna system (t.ex. Buzz anslutet till Curve): Om Content Manager öppnas

ovanpå ett program som körs på den primära skärmen, visas skärmen för det anslutna
systemet suddigt. Om däremot programmet körs på en annan skärm som inte täcks av
Content Manager, visas inte den anslutna skärmen suddigt.

Suddig skärm
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3.2.4 Stereobildskärmar med 3D-objekt

Allmän information

①

Figur 44  

Anslutna 3D-stereobildskärmar visas med en 3D-ikon ①. Stereoskopiska volymåtergivningar i 3D
kan endast visas på bildskärmar med denna ikon.
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3.2.5 Direktuppspelningsfunktioner

Direktuppspelning

Du kan direktuppspela det som visas på skärmen och visa det via Live Stream Portal.
OBS: Direktuppspelningsfunktionens tillgänglighet och flexibilitet beror på din licens och
systemets konfiguration. Kontakta Brainlabs support för mer information. 

OBS: Direktuppspelningen av video har en fördröjning på flera sekunder och är komprimerad.
Direktuppspelat innehåll ska inte användas för diagnostiska ändamål. 

Hur man direktuppspelar video

Steg

1.

Tryck på Stream under vald skärm.
En orange ram visar vilken skärm som direktuppspelas på ett fjärrsystem.

2. Tryck på Stream igen för att avsluta direktuppspelningen.

Direktuppspelningsfunktioner
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3.2.6 Skapa skärmdumpar

Lagra och exportera skärmdumpar

När du har valt en patient sparas alla skärmdumpar från sessionen till patientdata.
Du kan komma åt skärmdumpar på distans via OR Portal så länge systemet är påslaget och
anslutet till sjukhusets nätverk.
Du kan också exportera skärmdumpar till ett USB-minne eller en nätverksplats via menyn Export.

Hur man tar en skärmdump

Steg

Screenshot

Välj Screenshot för att ta en skärmdump av vald skärm.
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3.2.7 Inspelningsfunktioner

Inspelning

Det är möjligt spela in det som visas på en skärm för exportering för senare visning.
OBS: Inspelningsfunktionens tillgänglighet och flexibilitet beror på din licens och systemets
konfiguration. Kontakta Brainlabs support för mer information. 

Lagra och exportera inspelningar

Alla inspelningar från en session sparas i patientdata.
Inspelningar är tillgängliga genom webbläsaren via Origin Server-miljön så länge den har
konfigurerats av Brainlabs support.
Det går också att exportera inspelningar till ett USB-minne via menyn Export.

Hur man spelar in video

Steg

1.

Tryck på Record under vald skärm.
Skärmen får en orange ram som visar att den spelas in.

2. Tryck på Record igen för att avsluta uppspelningen.

Inspelningsfunktioner
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3.2.8 Live strömmingsportal

Allmän information

Du kan använda Live Stream Portal med vissa program.

Timeout-funktion

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.
För att justera längden på timeout-intervallet, kontakta Brainlabs support.

Hur man visar liveströmmar

Figur 45  

Steg

1. Ange webbadressen till Live Stream Portal i webbläsaren.

2. Logga in med din servers inloggningsuppgifter.

3. Välj strömmen som du vill visa i förhandsvisningen.
Strömmen öppnas.
Välj strömmen som du vill visa i helskärmsformat.

4. För att avsluta, välj var som helst i strömmen för att minimera, och tryck sedan på Back.
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3.3 Ansluta system

Om att ansluta system

Navigeringssystemet eller en dator i operationssalen med PDM installerat kan anslutas till ett
annat system. Detta möjliggör:
• Användning av en extra pekskärm
• Möjlighet att använda alla installerade program på endera systemet
• Visning av alla videokällor som är anslutna till endera systemet

Möjliga anslutningar

• Navigering till Curve (Curve med ODM installerat, ingen kamera eller installerade
navigeringsprogram)

• Navigering till Buzz
• Buzz till en dator i operationssalen med PDM installerat

Ansluta system
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3.3.1 Anslutningsfunktion

Bilduppdateringshastighet

Bilduppdateringshastigheten beror på nätverksanslutningens kvalitet. Hög användarbelastning i
nätverket kan göra att bilduppdateringshastigheten försämras.

Anslutning i en integrerad operationssal

I en integrerad operationssal med ett takmonterat navigeringssystem och ett Buzz-system är
vanligtvis de två systemen uppkopplade hela tiden när de är påslagna.
Det krävs inga manuella anslutningssteg för att ansluta systemen.

Anslutningsknappar

Knapp Funktion

• Öppnar en lista över tillgängliga Buzz-system.
• Välj relevant Buzz-system från listan för att ansluta systemen.

OBS: Anslutningar kan endast startas från navigeringsstationen eller datorn i ope-
rationssalen med PDM installerat. 

Avbryter en anslutningsbegäran innan anslutningen godkänns/avvisas på Buzz-sy-
stemet.

Välj Accept på Buzz för att slutföra anslutningen.
OBS: Anslutningen måste godkännas på Buzz för att anslutningen ska slutföras. 

Välj Reject på Buzz för att avvisa anslutningen.

Välj Settings för att granska aktuella anslutningar samt för möjligt att koppla ifrån.
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3.3.2 Användning av anslutna system

Hur man kör program

Programmet kan startas från endera enheten, men det måste alltid köras på det system där det är
installerat.
Program som är installerade i ett navigeringssystem (t.ex. Viewer) kan bara köras på Buzz när
anslutna system används. Program som är installerade på endast det ena av de båda systemen
kommer endast att köras där de är installerade.

Begränsningar

• Om fler än ett Buzz-system installeras kan endast ett åt gången anslutas till
navigeringssystemet.

• Content Manager kan endast visas på en skärm åt gången. Välj hem-knappen för att öppna
Content Manager på den aktuella skärmen. Det stängs på den föregående aktiva skärmen.

• Planerings- och navigeringsprogrammen måste visas på både Buzz och ett navigeringssystem.

Köra programmet med Windows 10

Med hjälp av den virtuella bildskärmen kan programmen förefalla att köras på endast ett system.

Visa videokällor

Videokällor kan visas på en eller båda enheterna, oavsett var videokällan är tillkopplad.

Användning av anslutna system
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3.3.3 Anslutning och bortkoppling av system

Anslutning och bortkoppling

I detta avsnitt beskrivs hur du ansluter till och kopplar bort Buzz eller Curve.

Anslutning till system utan Content Manager

För att ansluta ett fjärrsystem till ett navigeringssystem som inte har Content Manager installerat
måste anslutningen konfigureras av Brainlabs support. När den har konfigurerats ansluter du
genom att trycka på motsvarande ikon i Content Manager.
Beroende på konfiguration:
• Du kan behöva bekräfta anslutningen
• Du kan ha endast visning eller full kontroll över navigeringssystemet

Routing

Det rekommenderas att källorna ansluts till navigeringssystemet, inte till fjärrsystemet. Om en
timglassymbol visas ska tidskritiska program (t.ex. navigering) routas till den lokala bildskärmen.

Hur man ansluter till ett fjärrsystem

Steg

1.

På navigeringssystemet trycker du på Connect på huvudskärmen i Con-
tent Manager.

2. Välj relevant fjärrystem i listan.

3.

Välj Accept på fjärrsystemet.
Systemen är anslutna.

Hur man kopplar ifrån systemen

Steg

1. Välj Settings.

2. Välj Disconnect under Connections.
OBS: Alternativt kan du koppla ifrån genom att välja Exit och sedan New treatment. 
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3.3.4 Dator i operationssalen med PDM installerat

Allmän information

Det går att ansluta en dator i operationssalen med PDM installerat med ett Buzz-system.
När den är ansluten:
• Skrivbordet på datorn i operationssalen med PDM installerat kan visas på de interaktiva

pekskärmarna.
• Buzz-systemet, planeringsprogrammet och funktionerna inspelning/direktuppspelning kan

samtliga styras via datorn i operationssalen med PDM installerat.
OBS: Tillgängligheten till denna funktion beror på licensen. 

Operationssalsikon

När anslutningen är gjord visas ikonen för datorn i operationssalen med PDM installerat under
TOOLS på huvudskärmen i Content Manager.
Använd denna ikon för att visa skrivbordet på datorn i operationssalen med PDM installerat på en
annan skärm.

Minimeringsfunktion

Content Manager kan minimeras på datorn i operationssalen med PDM installerat genom att
trycka på minimeringsknappen.
OBS: Content Manager och andra program minimeras också med tangentbordsgenvägen Alt +
tab. 

Hur man ansluter och kopplar ifrån

Steg

1.

För att ansluta till ett Buzz-system trycker du på Connect på datorn i ope-
rationssalen med PDM installerat.

2. För att koppla ifrån stänger du Content Manager på datorn i operationssalen med PDM
installerat.

Dator i operationssalen med PDM installerat
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3.3.5 Fjärrkontroll

Om fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen gör att du kan styra ett Buzz-system via en surfplatta.

Kompatibilitet

Det rekommenderas att använda en surfplatta med en skärmstorlek på minst 7 tum.

Innan du börjar

Det är användarens ansvar att se till att surfplattan är ordentligt förberedd för en
operationssalsmiljö och att enheten används på rätt sätt.

Begränsningar

• Navigeringsprogrammet kan inte installeras på en surfplatta.
• Fjärrkontrollens funktion kan bara vara aktiv på en surfplatta åt gången.

Hur du ansluter fjärrkontrollen

Figur 46  

Steg

1. Välj ikonen Remote Control på huvudskärmen för Content Manager.
Instruktioner för nästa steg finns i dialogrutan REMOTE CONTROL.

2. Anslut surfplattan till det WiFi-nätverk som identifieras i ikonen på fältet WIFI NAME.
OBS: Motsvarande lösenord kan visas eller döljas beroende på konfigurationen som
gjorts av Brainlab-supporten. 

3. Öppna den identifierade URL-adressen i surfplattans webbläsare för att starta fjärrkontrol-
lsanslutningen.
Content Manager kan nu styras via surfplattan och Buzz.

OBS: Fjärrkontrollen kan endast startas via dialogrutan REMOTE CONTROL på Buzz. Det är inte
möjligt att ansluta enbart via surplattan. 
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Hur man frånkopplar fjärrkontrollen

Figur 47  

Steg

1. Välj ikonen Remote Control på huvudskärmen för Content Manager.

2. Välj Disconnect i dialogrutan REMOTE CONTROL.

Fjärrkontroll
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3.3.6 Videokonferenser

Allmän information

Med funktionen videokonferenser kan två parter uprätta en röst- och videoanslutning via:
• Buzz till Buzz
• Buzz till en dator
• Dator till dator

Kompatibilitet

Videokonferenser på en dator är endast kompatibla med webbläsaren Google Chrome.

Hur man startar funktionen videokonferenser

• Buzz: Efter att du har loggat in är du automatiskt tillgänglig för videokonferenser.
• Dator: För att starta videokonferenser på en dator anger du åtkomst-URL:en i Chrome-

webbläsaren. Dina inloggningsuppgifter är samma som dina inloggningsuppgifter för OR Portal.
OBS: På en dator kan du bli ombedd att välja tillhörande mikrofon och kamera. Det är möjligt att
ringa från en dator även om den inte har en videokamera. 

Mikrofon- och kamerareglage

Reglage Funktion

Skjut reglaget Microphone åt vänster för att stänga av din mikro-
fon.

Skjut reglaget Camera åt vänster för att inaktivera kameran.
• Ditt videofönster visas nedtonat på din sida
• Din kontakt kan inte längre se din video

Hur man ringer ett samtal

Figur 48  
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Steg

1. Tryck på ikonen Video Conferencing på huvudskärmen för Content Manager (endast
Buzz).

2. Välj den önskade kontakten från kontaktlistan.
OBS: Endast kontakter som är online visas i kontaktlistan. Kontakter är Windows-använ-
dare och konfigureras av sjukhusets IT-avdelning. 

3. Tryck på Call.
Du kopplas när din kontakt svarar.

Hur man svarar på eller avvisar inkommande samtal

En ljudsignal aviserar att du har ett inkommande samtal.

Figur 49  

Steg

1. Tryck på ikonen Video Conferencing på huvudskärmen för Content Manager (endast
Buzz).

2. När ljudtonen hörs kan du:
• Välja Answer för att ta emot det inkommande samtalet
• Välja Decline för att avvisa det inkommande samtalet

Hur man avslutar ett samtal

Steg

Tryck på End Call.
Videokonferensen kopplas bort.

Videokonferenser
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4 ORIGIN SERVER:
SLUTANVÄNDARE

4.1 Komma igång

Åtkomstinformation

Figur 50  

Origin Server ger tillgång till planeringsprogram via din webbläsare.
Standardåtkomstadressen utgår från det fullständigt kvalificerade domännamnet (FQDN):
https://<FQDNserver>.<hospitaldomain>
Åtkomstadressen kan dock variera beroende på kundspecifikationer.

Origin Server låter andra Brainlab-applikationer ansluta till sjukhusets PACS-system. På så
sätt behöver endast en Brainlab-specifik DICOM-nod införas i PACS-systemet och den
sammanlagda query/retrieve-konfigurationen för Brainlab-applikationer förenklas. Endast
Brainlab-applikationer kan ansluta till denna tjänst.
Om du vill begränsa tillgången till sjukhusets PACS-system ytterligare för Brainlab-
applikationer (t.ex. om du vill ange varje Brainlab-applikation som en separat DICOM-nod
eller om du vill begränsa tillgången till vissa maskiner), ska du kontakta Brainlab support.

Klientvariationer

De skärmdumpar och den ”gör så här”-information som presenteras i denna användarhandbok
kan skilja sig från vad du upplever som användare. Det finns många olika möjliga variationer
beroende på din beställning, Windows-version, typ och version av webbläsare,
serverkonfigurationer m.m.

ORIGIN SERVER: SLUTANVÄNDARE
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4.1.1 Minimikrav

Krav på klientdatorn

Origin Server kräver en dator med internetanslutning och muspekare. Klientdatorn måste även
uppfylla följande minimikrav:

Krav Minimum

Operativsystem Windows 7, eller nyare Microsoft-plattformar

RDP 7.0 eller senare

Webbläsare
• Internet Explorer version 11.0 eller senare
• Mozilla Firefox version 56 eller senare
• Google Chrome version 61 eller senare

Skärm

Upplösning på klientskärmen: 1 280 x 1 024 pixlar (full HD rekommende-
ras för nyare Elements-planering: 1 920 x 1 080 pixlar)
• I de flesta webbläsare visas rullningslister om webbläsaren används på

en skärm med lägre upplösning
• En vertikalt justerad monitor med en minsta skärmupplösningsbredd på

1 024 pixlar stöds också
• Den maximalt stödda skärmupplösningen (enligt definitionen i RDP 6.0)

är 4 096 x 2 048
Rekommenderat färgdjup: 32 bitar
Minsta färgdjup: 24 bitar
OBS: En klientdator med en bildskärm med färgdjup lägre än 24 bitar kan
fortfarande användas. Användaren kommer att se ett varningsmeddelan-
de med information om det låga färgdjupet. 

CPU-frekvens 1 GHz (för optimal grafisk prestanda rekommenderar vi frekvenser högre
än 1 GHz)

Krav på nätverksanslutningen

För att få åtkomst till program via en fjärrsession i Origin Server krävs en god nätverksanslutning
för att säkerställa att programmet är optimalt användbart.
Kraven definierar bara nedströmsanslutningen, som krävs för att användbarheten för
fjärrprogrammets åtkomst ska vara tillfredsställande. De avser inte dataöverföringen från
klientarbetsstationen till serverns plattform.

Åtkomst Minimivärde Rekommenderat värde

LAN (Lokalt nätverk) 100 Mbit LAN, mindre än 20 ms
latens 1 Gbit LAN, mindre än 20 ms latens

Internet 1,5 Mbit (nedströms), mindre än
100 ms latens

4 Mbit (nedströms), mindre än 50 ms
latens

Kundkrav på operativsystem och terminaltjänster

När Internet Explorer används för att komma åt Origin Server och starta fjärrprogram måste
ActiveX-kontroller vara aktiverade. Om dessa inte är tillgängliga kräver Windows-
klientarbetsstation följande för att öppna program via RDP via Origin Server portalen:
• Microsoft Terminal Service Advanced Client, version 6.3 eller senare och registrering av

ActiveX-komponenten på klientarbetsstationens OS
• Windows 7, Windows 8/8.1 eller Windows 10

Minimikrav
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4.1.2 Monitorupplösning och färgdjup

Standardupplösning på monitorn

Om du använder två eller fler monitorer med RDP via ActiveX eller RDP-fil (t.ex. en bärbar dator
med en extern monitor ansluten) styrs monitorupplösningen av den primära monitorn. Även om
webbläsaren öppnas på den sekundära monitorn upprättas fjärrsessionen via ActiveX med
användning av den primära monitorns upplösning.
Det går att manuellt definiera bildskärmsupplösningen som en ingångsparameter på serverns
webbadress.
Följande rekommenderas också:
• Börja åtkomst till Origin Server från den primära monitorn
• Använd Firefox eller Chrome, eftersom ett annat anslutningsläge används och dessa

webbläsare kan känna igen upplösningen på den monitor som används
OBS: Kontrollera att monitorn är inställd på 100 % för upplösningsinställningen (Windows: Control
Panel (Kontrollpanelen) > All Control Panel Items (Alla objekt på Kontrollpanelen) > Display
(Bildskärm)) på klientdatorn. 

Vertikalt justerade monitorer

Vertikalt justerade monitorer med en minsta bredd på 1 024 pixlar stöds.

Litet färgdjup

Om du använder en monitor med ett färgdjup som är mindre än 24 bitar visas en varning om att
färgdjupet är för litet.
Det är möjligt att öppna program, men prestandan kan vara påverkad.

Maximal skärmupplösning

En skärmupplösning på högst 4 096 x 2 160 pixlar (4K) stöds.
Du kan manuellt definiera bildskärmsupplösningen som en ingångsparameter på webbadressen
för serverns plattform.

Hur man tar bort rullningslisterna

Om din applikation öppnas i helskärmsläge med rullningslister kan du ta bort rullisterna genom att
manuellt ange en lägre upplösning för monitorn i webbadressen.

Steg

1. Skriv in bildskärmens upplösning i slutet av inloggnings-URL innan du loggar in.
För att använda en monitor som har 1 280 x 1 024 pixlar skulle du ange följande URL:
https://<dittservernamn>/login.aspx?
ScreenResX=1280&ScreenResY=1024:
• ScreenResX= identifierar skärmbredden
• ScreenResY= identifierar skärmhöjden

2. När du angett URL:en visas de nya upplösningsvärdena i Client Check.
Om rullningslisterna fortfarande visas efter att du angett de nya värdena för upplösning
kan du försöka igen med lägre värden. De aktuella önskade värdena kan variera, efter-
som varje klientkonfiguration är olika.

OBS: Detta gäller inte om applikationen har ett krav på lägsta upplösning som är högre än det
som specificerats manuellt (anges med en röd asterisk på applikationsknappen). 

ORIGIN SERVER: SLUTANVÄNDARE

Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 Origin Data Management Ver. 1.1 83



4.1.3 Inställningar för webbläsare och säkerhet

Allmän information

För att få åtkomst till webbsidan med Origin Server och starta Brainlab-applikationerna måste
korrekta inställningar för webbläsaren och säkerhet vara inställda.
Med hjälp av Internet Explorer med komponenten RDP ActiveX konfigurerad, kan användarna
fjärrstarta applikationen på servern genom att välja den erforderliga applikationsknappen.
Fjärrapplikationen startar omedelbart, med hjälp av användaruppgifterna som krävs för att logga
in på servern.
För webbläsare som inte har stöd för RDP ActiveX-komponenten används HTML5-klienten eller
RDP. Användaren kan fjärrstarta applikationen på servern genom att välja applikationsknappen.
OBS: USB-flashenheter känns inte igen vid användning av en HTML5-klient. 

För RDP måste användaren ange sitt användarnamn och lösenord för att logga in på servern.
Detta är en känd begränsning med RDP-metoden.

Så här kontrollerar du inställningarna för Internet Explorer

Steg

1. Välj Internet Options (Internetalternativ) i menyn Tools (Verktyg) i Internet Explorer.

2. Välj fliken Security (Säkerhet).

3.
I listan med webbzoner klickar du på ikonen Trusted Sites (Betrodda plat-
ser).

4. Lägg till URL:en för Origin Server i listan.

5. Gå tillbaka till ikonen Trusted Sites (Betrodda platser) för att konfigurera inställningarna
för ActiveX.

6. Välj knappen Custom level... (Anpassad nivå...).

7.

Välj följande alternativ i inställningslistan: 
• Download signed ActiveX controls (Hämta signerade ActiveX-kontroller): Enable (Akti-

vera) eller Prompt (Fråga)
• Run ActiveX controls and plug-ins (Kör ActiveX-kontroller och plugin-program): Enable

(Aktivera)
• Script ActiveX controls marked safe for scripting (Kör skript på ActiveX-kontroller som

markerats som säkra): Enable (Aktivera)

Inställningar för webbläsare och säkerhet
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Så här verifierar du säkerhetsinställningarna

Om du har en personlig brandvägg i din dator måste du testa dina säkerhetsinställningar.

Steg

1. Lägg till URL-adressen för Origin Server (servernamn eller IP-adress) i listan över be-
trodda webbplatser.

2. ActiveX-kontroller får inte vara blockerade för några typer av säkerhetsprogram.

3. Ge om möjligt webbplatsen Origin Server behörighet att ladda ned och köra ActiveX-
kontroller.

Certifikatvarning

När du går till URL:en för Origin Server kan det hända att du får en säkerhetscertifikatvarning.

Figur 51  

Steg

Välj Continue to this website (not recommended) (Fortsätt till denna webbplats (rekommen-
deras ej)) för att fortsätta.
Origin Server-portalen öppnas.

ActiveX säkerhetsvarning

När du använder Internet Explorer under den första starten av en fjärrsession kan du få ett
säkerhetsvarningsmeddelande, beroende på ActiveX-säkerhetsinställningarna. Användaren
måste säkerställa att ActiveX är tillgängligt och aktiverat för att kunna gå vidare.

Steg

1. Om du får ett meddelande väljer du Yes (Ja) och följer sedan stegen.
Ett popup-meddelande med en säkerhetsvarning visas.
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Steg

2.

Välj Yes (Ja) för att fortsätta till Origin Server-portalen.

3.

Alternativt kan en dialogruta med Internet Explorer - Security Warning (Internet Explorer -
säkerhetsvarning) visas.
Välj Install (Installera) och fortsätt enligt uppmaning.

Inställningar för webbläsare och säkerhet
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4.1.4 Webbläsarkrav

Krav på webbläsare för RDP

För att öppna webbportalen via RDP kan alla webbläsare som stöder javascript användas. Detta
är möjligt via ActiveX, RDP-fil eller HTML5 (även känd som Ericom AccessNow).
Beroende på operativsystem, webbläsarversion och serverplattforminställningar, kan vissa
webbläsare komma åt serverplattformens alla funktioner.
Vilken webbläsare som stöds beror på konfigurationen av serverprogramvaran. Enligt den
nuvarande konfigurationen måste Client Check-sidan visa om webbläsaren stöds eller inte.
Andra webbläsare än Internet Explorer stöder inte RDP ActiveX-komponenten. Därför kommer
andra webbläsare att använda RDP-filer eller HTML5-klienten. Applikationerna startas omedelbart
med samma användaruppgifter som behövs vid inloggning.
För att öppna RDP-filer, använd funktionen ”open with” (öppna med).

Arbeta med webbläsartillägg

Webbläsartillägg kan förhindra arbete med Origin Server och installerad programvara. Det
rekommenderas att använda webbläsare utan några tillägg.

Kompatibla webbläsare

Dessa webbläsare kan visa webbsidorna på portalen:
• Microsoft Edge version 25 eller senare
• Microsoft Internet Explorer version 11 eller senare
• Mozilla Firefox version 56 eller senare
• Google Chrome version 61 eller senare
• Safari version 9 eller senare

Figur 52  

OBS: Om en bärbar Windows-dator med stöd för pekfunktion används med Chrome, känns inte
pekåtgärderna igen även om Windows pekmarkör är tillgänglig, eftersom ett tangentbord är
anslutet. För att aktivera pekfunktion:
• I webbläsaren Chrome skriver du in chrome://flags i adressfältet
• Bläddra till Touch Events API (Touchhändelse-API)
• Välj Enabled (Aktiverad) i rullgardinsmenyn
• Starta om Chrome 
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4.2 Använda Origin Server och få åtkomst till
program

Om Origin Server

Med hjälp av Origin Server kan du:
• Välja en server eller domän (vid behov)
• Ändra användare utan att logga ut Windows-användaren

Ange dina uppgifter för att logga in på Origin Server.

Använda Origin Server och få åtkomst till program
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4.2.1 Origin Server-portalen

Skärmlayout

③

④

②

①
Figur 53  

Nr Komponent Funktion

① Client Check
Välj för anslutnings- och systeminformation och även län-
kar till relevanta användarhandböcker för programvara och
e-post till kundsupport

② Inloggningsuppgifter Logga in eller ändra användare

③ AUTO LOGIN Logga in snabbt när dina inloggningsuppgifter finns i syste-
met

④ Brainlabs logotyp Välj för kontaktuppgifter till kundsupport

Inloggningsalternativ

Inloggningssidan visas automatiskt eftersom de skyddade sidorna kräver en användarinloggning.
Detta inträffar också om tiden har gått ut för inloggningen eller den har upphört.

Alternativ

• Om servern är integrerad i ditt nätverks Active Directory väljer du AUTO LOGIN för att använ-
da nätverksuppgifter och enkel inloggning. Det här alternativet är inte tillgängligt för fristående
servrar. Kontakta din IT-administratör för serverintegration.

• Du kan också logga in med ett annat användarnamn genom att välja Use other login creden-
tials.
OBS: I händelse av att en annan användare utöver den som är inloggad i Windows på klien-
tarbetsstationen loggar in, bör man välja Use other login credentials. Detta gör att den aktu-
ella inloggade användaren loggas ut. 

• Om det behövs, välj en domän från listrutan Log in to:. Detta gör att du kan välja mellan nät-
verk (t.ex. sjukhusnätverk, avdelningsnätverk eller lokala maskiner).

• Din IT-administratör kan konfigurera detta eller kontakta Brainlab-supporten för ytterligare in-
formation.
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Så här loggar du in på Origin Server-portalen

①

②

RADIOLOGY

Figur 54  

Steg

1. Ange relevant URL-adress för att få åtkomst till Origin Server.

2. Ange ditt användarnamn och lösenord i fälten som tillhandahålls.

3. Välj en domän i nedrullningslistan ① om det behövs.
OBS: Detta stöder även betrodda domäner för autentisering. Detta måste konfigureras i
inställningsfilen. Kontakta Brainlabs support för mer information. 

4. Välj LOGIN ②.
OBS: Om din session löper ut måste du logga in på nytt. 

OBS: Du kan ändra användare utan att manuellt logga ut Windows-användaren. Förfa-
randet är detsamma som vid den initiala inloggningen.  

Origin Server-portalen
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4.2.2 Grundläggande programfunktioner

Skärmlayout

④ ⑤

①

② ③

⑥
Figur 55  

Efter inloggning visas ett antal funktioner:

Nr Knapp Funktion

① Select patient

②

Visa systemmonitor:
• Grön pil: Belastning OK.
• Orange pil: Belastningen kan vara kritisk. Överväg att skjuta upp ses-

sion.
• Röd pil: Belastningen för hög för ytterligare planeringssessioner.

③
Inled sessionsdelning, om dina användarinställningar tillåter detta
OBS: Denna funktion beror på vilka användarroller som är tilldelade till
en viss användare på ett sjukhus. 

④

Visa klientkontroll och supportinformation:
• Relevanta användarhandböcker
• Resursfiler
• Länkar till klientprogramuppdateringar

⑤ Logga ut ur Origin Server-sessionen

⑥ Hitta supportinformation och visa grundläggande information om Origin
Server
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Nr Knapp Funktion

n/a

Hantera användarsessioner på sessionshanteringssidan (endast admini-
stratörer)
OBS: Denna funktion beror på vilka användarroller som är tilldelade till
en viss användare på ett sjukhus. 

n/a
Visa, ladda ned eller radera skärmdumpar
OBS: Visas endast om ett iPlan-program är tillgängligt. 

OBS: Startsidan kan också konfigureras för att visa olika rubriker eller sektioner, efter behov. 

Om systemmonitor

①

③

④

②

Figur 56  

Systemmonitorn visar belastningen på systemet vid varje vald tidpunkt. Klicka på ikonpilen ① för
att öppna dialogrutan.
• Server Workload ② ger information om serverbelastning och hastighet.
• Sessions: ③ visar hur många sessioner som används och användarnamn för varje session.
• Background Processes ④ visar program som aktivt belastar servern. Medan program i

förgrunden vanligtvis inte använder mycket processorkraft, så gör bakgrundsprocesser det när
de är aktiva.

Färgen på pilikonen för belastning indikerar det genomsnittliga belastningsvärdet för systemet.
Standardkonfigurationen är:
• Under 60 % (grönt): Inga väntetider
• 61-90 % (gult): Viss väntetid eller en fördröjning i program kan uppstå
• Över 90 % (röd): Det rekommenderas inte att systemet används för tidskritiska uppgifter

OBS: Procentvärden kan konfigureras baserat på användarens återkoppling. Kontakta Brainlabs
support för mer information. 

Om skärmdumpar

Välj ikonen Screenshots för att se alla skärmdumpar skapade i iPlan (t.ex. iPlan Stereotaxy/
View/CMF/Cranial/ENT/Flow/Spine, iPlan RT Image eller iPlan RT Dose) som är tillgängliga för
dig med din inloggning via Origin Server. Alla skärmdumpar visas med sina grundläggande
filegenskaper.
Skärmdumpar som skapats med Content Manager, Patient Browser och Viewer kan endast
visas med Viewer och visas inte under Screenshots.
OBS: Olika behandlingsrelaterade innehåll (t.ex. i .pdf och .txt-format) finns också under
Screenshots. 

Grundläggande programfunktioner
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Skärmdumpsalternativ

Figur 57  

Alternativ

För att visa en skärmdumpsfil som skapats med iPlan väljer du något av följande:
• Filens namn
• Miniatyrbilden av skärmdumpen

OBS: Inga miniatyrbilder visas om bildfiler inte är tillgängliga. 

Välj för att radera en skärmdump.
OBS: Det går inte att ångra en filradering. 

Välj för att hämta en skärmdump.
• Om du väljer Save, uppmanas du att ange var du vill spara filen.
• Om du väljer Open, kommer skärmdumpen att öppnas i ditt lokala stan-

dardprogram för bildgranskning.
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Om klientkontroll

① ③② ④

Nr Rubrik Beskrivning

① Client Check

Rapporterar om din anslutning uppfyller kraven och om det finns
stöd för vissa funktioner. Ger information om:
• Storlek på visningspunkt (tillgängliga pixlar för program på moni-

torn)
• Nätverksprestanda mellan klientwebbläsaren och webbservern
• HTML5-kompatibilitet (om ActiveX är inaktiverat)
• Active Connection Mode (valt läge och konfigurationsegenska-

per)
Om klientdatorn inte uppfyller kraven för ett visst värde visar pro-
grammet det rekommenderade värdet.
Granska denna sida för att korrigera problemet om du har svårt att
ansluta.
Granska minsta krav för Origin Server för mer information.

② System Information
Information om ditt klientsystem:
• Operativsystem
• Webbläsare

③ Resources

• Användarhandböcker som PDF-filer finns att hämta
• Inställningsfiler finns att hämta

OBS: Konfigurerad av Brainlab-service. Innehåll som visas här kan
skilja sig från din användarupplevelse. 

④ Contact Brainlab
Support Kontakta Brainlabs support.

Grundläggande programfunktioner
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Ikoner vid klientkontroll

Figur 58  

Om klientdatorn inte uppfyller kraven för ett visst värde visar programmet det rekommenderade
värdet och en varningssymbol.
OBS: Den rekommenderade prestandan för nätverksanslutningen är:
• Bandbredd ≥ 100 Mbit/s
• Maximal latens: 20 ms 

Ikon Beskrivning

Kontrollerar kraven: Resultaten kommer snart att visas.

Kraven OK: Anslutningskraven är uppfyllda.

Kraven otillräckliga: Användbarheten kan påverkas.

Anslutningskvalitet

CONNECTION: Ger information om anslutningskvaliteten mellan servern och klientdatorn (t.ex.
nedladdningshastighet och svarstid) och utgör grunden för anslutningens prestanda. Kontrollera
detta värde om du har prestandaproblem.
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Kontakta Brainlabs support

Figur 59  

Välj Contact Brainlab Support för att:
• Kontakta Brainlab support direkt med hjälp av de angivna telefonnumren
• Skicka ett e-postmeddelande till Brainlab genom att fylla i fälten och välj SEND EMAIL

Grundläggande programfunktioner
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4.2.3 Åtkomst till program

Bakgrund

När du har loggat in kan du öppna program på Origin Server från startskärmen.
Du kan öppna Brainlab Elements, använda Brainlab-program och få tillgång till patientdata via
HTML5 och RDP (beroende på vilka program och arbetsflöden som är installerade) eller komma
åt iPlan via RDP.

Tillgänglighet för applikationer

Tillgängliga program kan variera beroende på användarbehörigheter och licensstatus. När en
applikation inte är tillgänglig visas inte den tillhörande knappen.
Antalet RDP-sessioner är olika och brukar vara begränsade till tre per server. Om alla RDP-
sessioner används, visas ett licensmeddelande när du försöker starta ännu en RDP-session.
Startsidan för Origin Server hanterar serverns plattformslicens och visar:
• Licensstatus
• Antalet tillåtna aktiva sessioner totalt
• Ett fel om licensförfrågan till serverns plattform misslyckades

Klientvariationer

De skärmdumpar och den ”gör så här”-information som presenteras i denna användarhandbok
kan skilja sig från vad du upplever som användare. Oräkneliga variationer är möjliga, beroende på
din beställning, Windows-version, typ och version av webbläsare, serverkonfigurationer m.m.

Hur man får åtkomst till program

④

①

②

③

Figur 60  

Steg

1. Valfritt: Select patient för att välja eller ändra en patient (patient kan ändras när som
helst) ②

ORIGIN SERVER: SLUTANVÄNDARE

Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 Origin Data Management Ver. 1.1 97



Steg

2. Välj ett av följande alternativ:
• Välj Quick Viewing för att gå igenom bilder av en vald patient ③
• Välj något av verktygen, Tools ④ (Export eller Video Editor)
• Börja direkt med valfritt arbetsflöde som är tillgängligt i systemet ① genom att välja det

relevanta

Hur man öppnar ett program med hjälp av en RDP-fil

OBS: Den föredragna anslutningstypen för Internet Explorer är ActiveX. För andra webbläsare
föredras HTML5. RDP rekommenderas när dessa alternativ inte är tillgängliga. 

När man använder Internet Explorer med en konfigurerad RDP ActiveX-komponent kan
användare fjärrstarta iPlan eller Brainlab Elements genom att välja programknappen som visas
på startsidan för Origin Server. Fjärrapplikationerna startas omedelbart med samma
användaruppgifter som användes vid inloggning.

Steg

1. Välj den önskade applikationen.
Dialogrutan Open/Save (Öppna/Spara) öppnas:

2.

Välj Open with (Öppna med) och välj sedan OK. Windows väljer automatiskt det program
som applikationen ska öppnas med.

Åtkomst till program
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Steg

3.

Om dialogrutan Remote Desktop Connection (Anslutning till fjärrskrivbord) öppnas, kon-
trollera att ”Remote computer” (Fjärrdator) är korrekt (t.ex. yourcomputer.net).

4. Välj Connect (Ansluta).
Din valda applikation öppnas.
OBS: Aktivera kryssrutor för att säkerställa nödvändig åtkomst av fjärrdatorn (t.ex. för ex-
portera planer). 

5. En dialogruta Remote Desktop Connection Verification (Verifiering av anslutning till
fjärrskrivbord) öppnas. Verifiera att du vill ansluta genom att välja OK.
Din applikation öppnas.

Om du inte vill att denna dialogruta ska visas, se rekommendationer för ActiveX-inställningar.

Helskärmsläge

①

Figur 61  

Applikationerna öppnas automatiskt i helskärmsläge. Om du vill flytta applikationen till en annan
skärm klickar du på Restore Down (Återställ nedåt) ① i anslutningsfältet för att visa den i
webbläsaren.
När du flyttat webbläsaren till den andra skärmen kan du återställa applikationen till
helskärmsläge genom att trycka på tangentkombinationen: Ctrl + Alt + Break.
OBS: Detta gäller endast för ActiveX- och RDP-anslutningar. HTML5-anslutningar öppnas direkt i
webbläsaren och kan enkelt flyttas. 

Sessionsroaming

Du kan visa samma session från olika enheter. Gör så här:
• Logga in på servern från en dator (t.ex. din vanliga dator) och lämna sessionen öppen (dvs.

logga inte ut).
• Logga in på servern från en annan klient (t.ex. iPad) innan en förinställd tidsperiod har

passerats (t.ex. 15 minuter som standard).
Din ursprungliga session på den första klienten öppnas i den nya klienten, med samma bild,
inklusive den valda patienten, öppnade datauppsättningar och layout i programmen.
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4.2.4 Information om fjärrsession

Allmän information

En fjärransluten session via RDP på Origin Server kan endast skapas genom att öppna ett av
programmen i Origin Server-portalen. Detta garanterar att korrekta anslutningsinställningar som
krävs för iPlan- eller Brainlab Elements-program används.
När man öppnar ett program från en andra klient samtidigt som en aktiv session med samma
program och användare finns någon annanstans, kopplas den första sessionen ifrån och visas på
den nya klienten. Användaren på den första klienten får ett meddelande om frånkopplingen i
Origin Server-portalen.

Innan du öppnar ett program

Användare kan öppna flera program samtidigt. Det är dock endast möjligt med en session per
program för varje användare.
Om du använder en enhet utan tangentbord (t.ex. en läsplatta) och tangentinmatning krävs under
planeringen, ska du aktivera Windows On-Screen keyboard (Skärmtangentbordet) innan du
öppnar iPlan- eller planeringsprogrammet.

Säkerhetsvarning

När du öppnar en session kan varningen Remote Desktop Connection (Anslutning till
fjärrskrivbord) visas.
Beroende på säkerhetsinställningarna för ActiveX i din webbläsare kan du få en uppmaning att
bekräfta anslutningen av dina lokala diskenheter till fjärrdatorn.
OBS: Det är inte nödvändigt att ansluta dina lokala diskenheter till fjärrdatorn om du inte vill
exportera en behandlingsplan. I så fall kan du inaktivera motsvarande kryssmarkering i
dialogrutan Remote Desktop Connection (Anslutning till fjärrskrivbord). 

OBS: Under en HTML5-anslutning går det bara att exportera till en nätverksmapp/-enhet som har
konfigurerats på servern. Enheter på klienten (hårddisk, USB, nätverksenheter) är inte åtkomliga. 

Information om fjärrsession
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4.2.5 Optimera prestandan

Optimera prestandan

Prestandan kan förbättras genom att spara på serverns resurser och optimera dina
registerinställningar.

Serverresurser

① ②

Figur 62  

Den metod som rekommenderas för att avsluta ett program är genom att använda Exit inom
Brainlab Elements ① eller i menyn iPlan ②.

Serverresurser och roaming

①

Figur 63  

Om du stänger ett program genom att välja Close ① i webbläsarfältet eller på anslutningsfältet i
Origin Server, förblir sessionen aktiv och fortsätter att använda serverresurser. Genom att
använda samma inloggning kan du då gå till samma session senare (t.ex. från en annan klient).
Detta kan vara bekvämt, men för att undvika att resurser på servern blockeras bör du inte
använda Close om du inte planerar att fortsätta din session inom kort. Den rekommenderade
metoden för att stänga ett program är via programmets symbol för avsluta eller Exit i Brainlab
Elements eller i menyn iPlan.
Varje program har en fast tidsgräns för vilotid. Programmet stängs av när den fasta tidsgränsen
för vilotid har passerat när sessionen varit frånkopplad.
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OBS: Vilotid är tillval och kan konfigureras. Kontakta Brainlabs support för mer information. 

Så här optimerar du registerinställningar för intranätet eller internet

För att optimera dina inställningar för intranät eller internetanvändning ska du installera
motsvarande registerfil. Detta ökar prestandahastigheten genom att begränsa antalet tillgängliga
färger och använda det förinställda uppdateringsintervallet för musrörelser.

Steg

1.
Välj ikonen Client Check.
Client Check öppnas.

2.

Under Resources väljer du och installerar den relevanta registerfilen:
• Optimized Settings for fast network connections (intranet)
• Optimized Settings for slow network connections (internet)

Säkerhetsvarning för registerinställningar

Figur 64  

Registerinställningarna är inte avgörande för säkerheten, eftersom de endast används för att
justera responsen på musrörelser och tillgången till färger.
OBS: Varningsmeddelanden för registerinställningar är specifika beroende på webbläsare.
Användarens upplevelse kan skilja sig från vad som visas här. 

Steg

Klicka på Save File (Spara fil) för att installera registerfilen.

Optimera prestandan
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4.2.6 Sessionsdelning

Användning av Session Sharing

Med hjälp av Session Sharing kan två användare av Origin Server dela en session och
samarbeta kring en behandlingsplan. Båda användarna har fullständig åtkomst till samtliga
programfunktioner.

Varning
Innan du delar en session måste du tänka på att båda användarna kommer att ha åtkomst
till programmets alla funktioner under Session Sharing.

Så här delar du en session

Figur 65  

Steg

1.
Välj Session Sharing från startsidan för Origin Server.
Dialogrutan Session Sharing öppnas.

2. Välj en session och välj sedan Join Session.

Sessionsägaren får en begäran om fjärrstyrning, som kan se olika ut beroende på vilken
teknik som används.

3. För att acceptera sessionsdelning måste sessionsägaren välja Yes.
Sessionen öppnas. Båda användarna kan använda programmet samtidigt och se alla
steg som den andra användaren utför.
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OBS: Gästanvändaren har full interaktiv åtkomst till programvaran på målsystemet, medan
sessionen är aktiv. 

Så här lämnar du en session

Steg

För att lämna en delad session väljer du knappen Koppla från längst ned
till höger på skärmen.
Applikationen stängs inte av, du har bara lämnat den delade sessionen.

OBS: Frånkopplingen avbryter inte planeringen eller granskningssessionen, utan endast
delningen. 

Sessionsdelning
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4.2.7 Felsökning

Felsökning av Origin Server

Följande beskriver typiska problem som användare kan uppleva med Origin Server och hur man
löser dem.

Obehörig användare

Figur 66  

Om denna varning visas är dina uppgifter inte behöriga för att komma åt plattformen.
Kontakta din IT-administratör för att lägga till dig i Active Directory-gruppen eller i
systemdatabasen för Origin Server.

Så här konfigurerar du Firefox för enkel inloggning

Steg

1.

I Firefox anger du about:config. När varningen visas, väljer du knappen för att god-
känna.

2.

Skriv network i sökrutan.
Ange värdet example.net i:
• .negotiate-auth.delegation-uris
• .negotiate-auth.trusted-uris
• .automatic-ntlm.trusted-uris

Nu är alla servrar i *.example.net aktiverade för Windows Integrated Authentication
(Windows-integrerad autentisering).
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Alla sessioner i bruk

Figur 67  

Om denna varning visas är alla samtidiga sessioner i bruk. Detta innebär att du måste vänta tills
en användare avslutar en session. Du kan också kontakta Brainlab om att uppgradera antalet
samtidiga sessioner.

Krav som inte uppfyllts

Figur 68  

Felsökning
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Om den här skärmen visas, betyder det att datorn inte uppfyller minimikraven.
Välj Show the Client Check för att visa vilka krav som inte uppfylls.

Certifikatvarning

Figur 69  

När du går till URL:en för Origin Server kan det hända att du får en säkerhetscertifikatvarning.
Detta anger att du använder ett otillförlitligt certifikat.

Alternativ

Välj Continue to this website (not recommended) (Fortsätt till denna webbplats (rekommen-
deras ej)) för att fortsätta. Origin Server öppnas.

Som ett alternativ kan du installera ett lokalt rotcertifikat på maskinen:
• Hämta certifikatet
• Dubbelklicka på certifikatet för att installera

Hur man åtgärdar en svart skärm på Apple Mac/iPad

Om du bara ser en svart/grå skärm när du loggar in med MacOS eller iOS är det självsignerade
certifikatet (sjukhusets) inte korrekt installerat.

Steg

1. Logga in på enheten som administratör.

2. Ladda ner de betrodda rotcertifikaten.
Alternativt kan du skicka certifikaten via e-post eller använd en molnlagringstjänst.

3. Välj den nedladdade filen och installera den.

4. Bekräfta varningsmeddelandet och välj Install now (Installera nu).

5. Välj Done (Klar) för att avsluta skärmen Profile Installed (Profil installerad).

6. För att aktivera SSL-förtroende för certifikatet, gå till: Settings (Inställningar) > General
(Allmänt) > About (Om) > Certificate Trust Settings (Inställningar för betrott certifikat).
Aktivera Full Trust for Installed Root Certificates (Fullständigt betrodda rotcertifikat).
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4.3 Ytterligare funktioner

Ytterligare funktioner

Origin Server möjliggör också:
• Användning med surfplattor
• Dataöverföring
• Dataexport

Ytterligare funktioner
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4.3.1 Användning med surfplattor

Användning av Origin Server med surfplattor

Origin Server möjliggör anslutning av surfplatta baserat på HTML5-standarden. Webbläsaren
som används på surfplattenheten måste uppfylla denna standard för att kunna upprätta en
anslutning.
Du måste ansluta till Origin Server med hjälp av en webbläsare på din surfplatta.
OBS: Användningen av surfplattan ska bara vara för information och inte för diagnostiskt
planeringssyfte. 

Kompatibilitet

Origin Server är kompatibelt med:
• HTML5-kompatibla webbläsare
• iPad iOS 7.0 och högre

OBS: När Safari eller Chrome används på iPad för att få åtkomst till Origin Server och Brainlab
Elements kan webbläsarna beräkna en felaktig visningspunktstorlek. Se till att stänga av
användningen av skrivbordsläge i varje webbläsare, antingen heltäckande eller för vissa
webbplatser. 

OBS: För helskärmsfunktion rekommenderas användning av Safari på en iPad. 

OBS: Andra kompatibla versioner kan tillkomma efter utgivningen av denna handbok. Kontakta
Brainlabs support för frågor kring kompatibilitet. 

Rekommendationer för surfplattor

När du använder Origin Server på en surfplatta rekommenderas det att du:
• Använder en webbläsare med funktion för helskärm
• Ser i tillverkarens användarhandbok

Pekkontroll på iPad

Brainlab Elements som körs på iPad har inte stöd för rörelser med flera fingrar. Om du vill zooma
in bilderna, använder du i stället zoomknappen och flyttar sedan fingret uppåt eller neråt.
Du måste vidröra skärmen i ungefär 1-2 sekunder innan pekrörelser överförs till programmet (t.ex.
välj rullning, tryck på skärmen i ungefär 1-2 sekunder och rulla sedan).
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Så här installerar du en genväg på en iPad

Figur 70  

För bästa möjliga vy rekommenderar Brainlab att man visar Origin Server i helskärmsläge.
Lägg till serverns webbadress på startskärmen för att se till att Origin Server öppnas varje gång
i helskärmsläge.

Steg

1. Öppna Safari och ange serverns webbadress.

2. Logga ut för att visa sidan LOGIN.

3.

Välj ② för att öppna dialogrutan.

4.
Välj Add to Home Screen ① (Lägg till på startskärmen).
Dialogrutan Add to Home (Lägg till i hem) öppnas.

5. Väl Add ③ (Lägg till) i dialogrutan.
En ikon läggs till på startskärmen ④.

Hur man kommer till Origin Server från startskärmen

Steg

Starta Origin Server genom att välja den ikon du skapade från startskär-
men.

Användning med surfplattor
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Starta iPlan

Det rekommenderas att du använder en webbläsare med funktion för helskärm när du visar
Origin Server.

①
Figur 71  

Steg

Växla mellan hel- och standardskärm med hjälp av ikonerna på skärmen ①.

OBS: Den exakta visningsfunktionen är beroende av webbläsaren, och den valda applikationen
passar kanske inte alltid exakt med skärmens storlek. 

OBS: Navigera inte bakåt och framåt i webbläsaren när du planerar för kirurgi. 
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Tangentbordsåtkomst

Figur 72  

Steg

För att öppna tangentbordet trycker du med tre fingrar på den nedre delen av pekskärmen.

Hur man startar Brainlab Elements på iPad

① ②

Figur 73  

Steg

1. Välj Brainlab Elements för att starta.
Programvaran öppnas in automatiskt.

Användning med surfplattor
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Steg

2. Välkomstskärmen är större än iPads fysiska skärm ①. Efter att ha startat ett Brainlab Ele-
ment, använder du en dra ihop-rörelse för att zooma ut applikationsvyn så den passar
iPad ②.
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4.3.2 Dataöverföring och export

Dataöverföring

Använd iPlan eller Brainlab Elements för att importera data från DICOM-format.
Definiera så många destinationsarkiv som behövs och tilldela dem till olika platser i
patientkatalogen.
OBS: Endast användare med administrativa rättigheter kan ändra PatXfer-arkiven. Ändringar som
görs av PatXfer-inställningarna av normala användare sparas inte efter utloggningen. 

Dataexport

Användarna kan definiera exportdestinationen och därefter exportera behandlingsplanen till ett
lagringsmedium (USB-minne) eller till hårddisken på klientdatorn med hjälp av iPlan eller Brainlab
Elements.
• Minst en exportdestination måste vara definierad för målplattformen (t.ex. Curve, Kick, Buzz).
• Med en HTML5-anslutning är det inte möjligt att exportera behandlingsplaner från iPlan till ett

USB-minne på klientenheten. Verifiera nuvarande läge i Client Check. Du kan bara använda
USB-enheter när du använder en RDP-fil eller ActiveX-läge.
För behandlingsplaner skapade med Brainlab Elements används Export-funktionen för att
ladda ner.

• Vid export till en klientdator måste du se till att kryssrutorna i popup-rutan Remote Desktop
Connection (Anslutning till fjärrskrivbord) som visas när man öppnar en applikation, är
markerade.

OBS: Under en HTML5-RDP anslutning går det bara att exportera till en nätverksmapp/-enhet
som har konfigurerats på servern. Enheter på klienten (hårddisk, USB, nätverksenheter) är inte
åtkomliga via HTML5. Detta är bara möjligt i RDP- eller ActiveX-läge. Kontrollera vilket läge som
är aktivt i Client Check. 

USB-minnen

USB-mninnen som är anslutna till klienten är endast tillgängliga från servern när de sätts in innan
fjärranslutningen till servern upprättas.

Så här exporterar du en plan

Steg

1. Anslut lagringsmediet på klientdatorn.

2. Öppna iPlan eller önskat Brainlab Element från startskärmen.

3. Utför uppgiften som du vill genomföra.

4. Välj Save and Export i iPlan Navigator i planeringsprogrammet.

5. Välj din Export Location i listan i dialogrutan Export.
OBS: Om exportdestinationerna i din dator inte finns med i listan kontaktar du serverad-
ministratören för att aktivera din dator för export av behandlingsplaner. 

6. När exporten är klar tar du ut lagringsmediet ur klientdatorn med hjälp av funktionen Safe-
ly Remove Hardware (Säker borttagning av maskinvara) i Windows.

Dataöverföring och export
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5 ORIGIN SERVER:
ADMINISTRATION

5.1 Administrationsfunktioner för Origin Server

Administration av Origin Server

Origin Server-administratörerna har följande funktioner:
• Hantering av användare
• Hantering av domängrupper
• Konfiguration av återkallningskontroller
• Konfiguration av webbläsare
• Kundsupport på distans
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5.1.1 Server Desktop (Serverskrivbordet)

Funktioner och åtkomst

Med hjälp av funktionen Server Desktop (Serverskrivbord) kan en administratör få åtkomst till
serverskrivbordet på distans, med full funktionalitet.
OBS: Administratörsuppgifter kan inte utföras från iOS- eller Mac-enheter. 

Krypterad åtkomst

Origin Server stöder kommunikation över HTTPS. Detta ger möjlighet till en hög
säkerhetsstandard och därmed en enklare brandväggskonfiguration (behövs normalt ej) vid
anslutning över internet.
Om klientdatorn använder personliga brandväggar måste Origin Server-anslutningen (t.ex.
servernamn eller IP-adress) läggas till i listan över tillåtna anslutningar.

Så här kommer du åt Server Desktop (Serverskrivbordet)

Steg

1. Öppna Session Manager.

2. Välj server genom att klicka på motsvarande namn eller ikon.
Serverskrivbordet på distans öppnas på skärmen.
OBS: Om det är tillämpligt väljer du den önskade servern från listan som visas. 

Server Desktop (Serverskrivbordet)
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5.1.2 Hantering av användare

Dialogrutan Computer Management (Datorhantering)

Figur 74  

Du kan lägga till eller ta bort användare som tillåts använda vissa Origin Server-funktioner via
dialogrutan Computer Management (Datorhantering).

Så här lägger du till en lokal användare

Steg

1. Välj Server Desktop (Serverskrivbordet).

2. Öppna dialogrutan Computer Management (Datorhantering):
• Välj Control panel (Kontrollpanelen) på startmenyn
• Välj Administrative tools (Administrationsverktyg)
• Välj Computer Management (Datorhantering)

3. På vänsterpanelen expanderar du grenen Local Users and Groups (Lokala användare
och grupper) och klickar på Users (Användare).
OBS: Om du arbetar med en server på en Windows-domän går du till steg 7. 

4. I den översta menyn klickar du på Action (Åtgärd) och väljer New user (Ny användare).

5. Ange användarnamn, en beskrivning och lösenord.

6. På vänsterpanelen expanderar du grenen Users and Groups (Användare och grupper)
och väljer Groups (Grupper).
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Steg

7. I högerpanelen dubbelklickar du på den grupp som du vill att användaren ska tillhöra.
Välj till exempel:
• BL_OriginSessionManager
• BL_OriginAdministrators
• BL_OriginUsers
• BL_OriginIheUsers
• Remote Desktop Users (Fjärrskrivbordsanvändare)
• BL_All

OBS: Alla användare ska inte beviljas administratörsrättigheter. Normala användare ska
endast ha åtkomst till programmen i iPlan samt skrivåtkomst till patientkatalogerna. 

8. Välj Add (Lägg till) och infoga alla användare som ska ha motsvarande grupprättigheter.

9. Välj OK för att bekräfta.

Hantering av användare
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5.1.3 Domängrupper

Domängrupper

Om Origin Server är integrerad i en Windows-domän ska hanteringen av användare göras i
Active Directory.
I ett normalt integrationsscenario för Origin Server mappas följande domängrupper i lokala
Origin Server-grupper:

Lokal grupp Motsvarande domängrupp

BL_OriginSessionManager Sjukhusets originaladministratörsgrupp: rättigheter att avsluta
hängande sessioner

BL_OriginAdministrators Sjukhusets originaladministratörsgrupp

BL_OriginIheUsers Sjukhusets originalanvändargrupp: kan komma åt Origin Server
endast via IHE-länk

BL_OriginUsers Sjukhusets originalanvändargrupp

Remote Desktop Users
(Fjärrskrivbordsanvändare)

Alla domängrupper i Origin Server mappas till den lokala gruppen
användare av Remote Desktop (fjärrskrivbordet)

Så här godkänner du en domänanvändare

Steg

1. Öppna Active Directory Users and Computers (Active Directory - användare och dato-
rer) (t.ex. på domänkontrollenheten).

2. Klicka på Users (Användare) och högerklicka på den användare du vill godkänna.

3. Öppna User Properties (Användaregenskaper) och välj sedan fliken Member of (Med-
lem i).

4. Välj Add... (Lägg till...) och välj de användargrupper i Origin Server för vilka användaren
ska ha motsvarande grupprättigheter.

5. Klicka på OK för att bekräfta.

Så här tar du bort en användare

Steg

1. Dubbelklicka på relevant grupp i högerpanelen på dialogrutan Computer Management
(Datorhantering).

2. Välj användaren och klicka på Remove (Ta bort).

3. Klicka på OK för att bekräfta.
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5.1.4 Session Manager

Att använda Session Manager

Figur 75  

Session Manager visar en lista över alla användare som för närvarande är inloggade i systemet.
En administratör kan avsluta en av dessa användarsessioner om det behövs (t.ex. om sessionen
inte svarar).

Belastningsbalansering

När mer än en server används optimerar Origin Server automatiskt prestandan genom så kallad
belastningsbalansering. Serverprioriteringarna definieras i inställningarna för Origin Server.
Vi rekommenderar att identiska hårdvaru- och programvarukonfigurationer används för samtliga
servrar för att optimera belastningsbalanseringen.
Kontakta Brainlabs support för att finjustera systemets effektivitet.

Så här avslutar du en session

Steg

1.
Välj ikonen Session Manager från startsidan.
Dialogrutan Session Manager öppnas.

2. Välj den session du vill avsluta och välj Terminate.
Dialogrutan Session Manager stängs.

OBS: Terminate får endast användas i undantagsfall, dvs. då applikationen inte svarar och måste
startas om. 

Session Manager
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5.1.5 Konfigurera återkallningskontroller

Att undvika fördröjningar under uppkopplingen

Om en klient inte är ansluten till internet, och ingen återkallningsserver har konfigureras av
sjukhusets IT-tjänst kan du uppleva fördröjningar vid anslutning till Origin Server. Detta beror på
att klienten försöker validera SSL-certifikatet för utgivaren och återkallningslistan.
Återkallningskontrollen misslyckas och ett tidsfel uppstår utan internetanslutning, vilket orsakar en
fördröjning på cirka 15-20 sekunder.
För att undvika denna fördröjning ska återkallningskontrollerna inaktiveras på klienten.

Så här inaktiverar du återkallningskontroller

①

Figur 76  

Windows har en lokal gruppolicy för att inaktivera återkallningskontroller.

Steg

1. I Windows Start-meny väljer du Run (Kör) och skriver gpedit.msc.
Dialogrutan Group Policy (Grupprincip) öppnas.

2. Under Local Computer Policy (Lokal datorprincip) väljer du Windows Settings (Win-
dows-inställningar) och sedan Security Settings (Säkerhetsinställningar).

3. Välj Public Key Policies (Principer för offentliga nycklar) så öppnas Certificate Path Va-
lidation (Validering av certifikatsökväg).
Dialogrutan Certificate Path Validation Settings Properties (Inställningar för egenska-
per för validering av certifikatsökväg) öppnas.

4. Inaktivera kryssrutan ① Automatically update certificates in the Microsoft Root Certi-
ficate Program (Uppdatera automatiskt certifikat i Microsoft rootcertifikatprogram) på fli-
ken Network Retrieval (Nätverkshämtningar).

5. Välj OK.
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5.1.6 Konfiguration av webbläsare

Tillförlitliga anslutningar

Figur 77  

Alla webbläsare verifierar sina säkerhetscertifikat före åtkomst till en fjärrserver. Om du ser detta
meddelande kan det beror på följande orsaker:
• Certifikatet har gått ut och måste förnyas
• Du använder ett kort namn för åtkomst till servern, istället för att ange FQDN som URL i

webbläsaren
• Certifikatet har skapats med en gammal hash-algoritm (ska vara minst SHA-2) och certifikatet

behöver förnyas
• Du använder ett certifikat (t.ex. självsignerad eller självskapad certifikatutfärdare) som inte är

betrott av klienten

Så här lägger du till ett säkerhetsundantag för din webbläsare

Om du vill ignorera varningen för säker anslutning och fortsätta, kan du lägga till ett
säkerhetsundantag i webbläsaren. Om Active Connection Mode är RDP eller ActiveX, kan du
fortsätta genom att utföra följande:

Steg

1. Kontrollera att fjärrservern är korrekt.

2. Välj I understand the Risks (Jag förstår riskerna).

3. Välj Add Exception (Lägg till undantag).

4. Markera Permanently store this exception (Lagra detta undantag permanent).

5. Välj Confirm Security Exception (Bekräfta säkerhetsundantag).

Om Active Connection Mode är HTML5 måste du lägga till två säkerhetsundantag.
• Det första undantaget är som beskrivet ovan.
• Det andra undantaget måste läggas till i port 8080.

För att göra detta, öppna webbplatsen via följande URL:
https://<servernamn>:8080
Se till att du bekräftar säkerhetsundantaget en gång.

Konfiguration av webbläsare
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Efter godkännande öppnas en dialogruta med ett felmeddelande och du omdirigeras till portalen.
Därifrån kan du fortsätta arbeta som vanligt.
OBS: Kontakta nätverksadministratören för att ändra certifikatets konfiguration eller för mer
information. 

Hur man skapar en genväg på skrivbordet

① ②

③

④ iPlanRT

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

Figur 78  

Du kan hoppa över applikationsstartsidan och starta applikationer direkt från serverskrivbordet
genom att skapa genvägar.

Steg

1. Högerklicka med musen på skrivbordet och välj New (Ny).
Den utökade dialogrutan öppnas.

2. Välj Shortcut (Genväg) från den utökade dialogrutan.
Dialogrutan Create Shortcut (Skapa genväg) öppnas.

3. Lägg till/kopiera den fullständiga serveradressen
(t.ex. http://servernamn/Appportal/Login.aspx?apptype=iPlanRT).

4. Välj Next (Nästa).
OBS: Namnet efter ”apptype=” måste vara samma som det som angetts i inställningsfilen
settings.xml.
 

OBS: Exakt sökväg eller plats för servern kan variera beroende på vad som krävs. Kon-
takta din IT-avdelning om du är osäker. 

5. Ange ett namn för genvägen
(t.ex. iPlanRT).
OBS: Namnet måste stämma överens med det applikationsnamn som används i
settings.xml.
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Steg

6. Välj Finish (Slutför).
Genvägen skapas på skrivbordet.

Konfiguration av webbläsare
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5.1.7 Exportplatser

Definiera exportkataloger

Exportkataloger kan delas genom nätverket så att de är åtkomliga från andra arbetsstationer eller
planeringsplattformar (t.ex. Buzz, Curve eller Kick).
I följande instruktioner används exportkatalogen som exempel av patientdata som ligger på
Origin Server. Om en filserver används eller om exportkatalogen ligger någon annanstans, ska
sökvägen anpassas därefter.
Standardplatsen för patientdata är F:\PatientsData\.
Beroende på exporttypen ligger målkatalogen under patientdatakatalogen (t.ex. F:
\PatientsData\Navigation).
För att exportera med hjälp av Patient Data Manager eller iPlan måste minst en exportdestination
vara definierad för målplattformen (t.ex. Curve). Detta kan göras genom att starta programmet
Patient Data Managereller iPlan och definiera en ny exportnod i planeringsprogrammet vid
exportsteget.
OBS: Säkerställ att en exportplats används som identifierar användaren och datorn som
exporteras, för att bättre kunna identifiera exportnoden i planeringsprogrammet. 

Skapa en exportmapp för varje målplattform.
OBS: Om du arbetar i RDP via ActiveX eller med en RDP-fil, sätt in lagringsmediet i klientdatorn
innan du öppnar iPlan eller ett Brainlab Elements-program. 

Hur man delar exportkataloger

SERVERNAME\Navigation

Figur 79  
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Steg

1. Öppna katalogegenskaperna.

2. Välj Advanced Sharing (Avancerad delning).
Delning kan också göras på den högre katalognivån.

3. Ställ in delningsbehörigheter på den delade mappen.
Tilldela en läsbehörighet till mappen.
Tilldela fullständig kontrollbehörighet på delmappen endast om det behövs.

OBS: I allmänhet går den gemensamma mappen att komma åt från andra datorer i nätverket med
UNC-sökvägen: \\<Servernamn>\<Delningsnamn>.
 

Exportplatser

126 Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 Origin Data Management Ver. 1.1



5.1.8 iHelp (kundsupport på distans)

Använda iHelp

På begäran kan Origin Server utrustas med fjärråtkomst till Brainlabs support. Du kan aktivera
denna fjärråtkomst genom att välja Start iHelp i Windows Start-meny.
OBS: Om du vill använda funktionen iHelp, kontakta Brainlab-supporten. iHelp måste
konfigureras individuellt för ditt system. 

Start-menyn

①

Då iHelp har aktiverats visas motsvarande ikoner i Windows
Start-meny ①.
Brainlab support kan nu få fjärråtkomst till Origin Server
(t.ex. för att utföra diagnostik).
OBS: För att avaktivera fjärråtkomst väljer du Stop iHelp i
Windows Start-meny. 

Hur iHelp fungerar

Programmet iHelp som finns installerat på Origin Server, pingar iHelp-servern på port 443 eller
17002. Båda är utgående anslutningar där port 17002 är snabbare. För varje ping försöker Origin
Server upprätta en SSL-tunnel.
• För att få åtkomst till din Origin Server, ansluter Brainlabs support först till iHelp-servern med

hjälp av en SSL-tunnel.
• iHelp-servern slår ihop de båda tunnlarna och Brainlabs support kan komma åt din Origin

Server.

Installationskrav

Du behöver inte göra några ändringar av brandväggsinställningarna (såvida du inte vill ge
Brainlabs support en snabbare anslutning till din Origin Server).
• Förutsatt att din brandvägg redan tillåter anslutning till internet inifrån ditt nätverk kommer iHelp

att kunna ge fjärrassistans.
• För att säkerställa att Brainlab-support har åtkomst måste du starta iHelp på Origin Server.
• Inga patientdata överförs.

För mer information, kontakta iHelp.support@brainlab.com.
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5.2 Skapa ett nytt SSL-certifikat

Bakgrundsinformation

I detta kapitel beskrivs hur man skapar och installerar ett nytt SSL-certifikat för Origin Server.
Olika typer av certifikat kan installeras, beroende på hur servern används. Följande
tillvägagångssätt är lämpliga för att skapa ett SSL-certifikat för Origin Server:
• En officiell certifikatutfärdare, till exempel GlobalSign, Thawte, Comodo, EssentialSSL,

Symantec, DigiCert eller LetsEncrypt (eventuellt mot avgift)
• Ett självsignerat certifikat
• En egen SSL-certifikatutfärdare

Skapa ett nytt SSL-certifikat
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5.2.1 Om SSL-certifikat

Användning av en officiell Certification Authority (Certifikatutfärdare)

Användning av en officiell certifikatutfärdare har fördelen att konfiguration endast är nödvändig på
servern.
OBS: Namnet på Origin Server name (Windows-datorns namn) och servernamnet som är
registrerat i DNS-servern måste vara samma. 

På klienterna är de flesta officiella certifikat automatiskt betrodda (uppdateras via
programuppdateringar från respektive operativsystem). Dessutom är ett officiellt certifikat att
föredra på grund av den förbättrade säkerheten och pålitligheten, särskilt om servern är ansluten
till allmänt tillgängliga nätverk eller internet.
Vid ansökan om ett certifikat kräver certifikatutfärdaren vissa steg för att verifiera att den person
som ansöker om certifikatet har behörighet för att beställa ett certifikat för respektive domän.

Användning av ett självsignerat certifikat

Även om ett officiellt signerat certifikat är att föredra på grund av den förbättrade säkerheten och
pålitligheten, kan det finnas vissa omständigheter som kräver användning av ett självsignerat
certifikat. Ett självsignerat certifikat kan till exempel användas om servern eller klientdatorn inte
har någon internetanslutning.
OBS: När man använder ett självsignerat certifikat är det viktigt att garantera att
certifikatutfärdaren är känd för klienten som ansluter till den. 

Vissa enheter eller webbläsare, t.ex. Apple iPad, tillåter dock inte anslutning till fjärrstationer vid
användning av självsignerade SSL-certifikat. I detta fall måste ett certifikat från en egen SSL-
certifikatutfärdare eller ett officiellt signerat SSL-certifikat användas.
OBS: Vissa webbläsare (t.ex. Firefox) har sitt eget certifikatarkiv som är åtskilt från Windows
certifikatarkiv. 

Användning av en egen SSL Certification Authority (SSL-certifikatutfärdare)

Självadministrerade SSL-certifikatutfärdare för intranetapplikationer finns redan för många
nätverk. Många av dessa certifikatutfärdare har skapats baserade på Active Directory Certificate
Services (Active Directory-certifikattjänster) eller OpenSSL.
Det kostar ingenting att skapa en egen SSL-certifikatutfärdare. Insatsen, tiden och kunskaperna
som krävs för installationen är större i början (för den första applikationen) jämfört med ett
självsignerat certifikat.
Fördelen är att rotcertifikatet på klienterna endast behöver anges för den första
intranetapplikationen. Senare SSL-certifikat kräver ingen ytterligare justering på klienterna,
eftersom de redan är betrodda av rotcertifikatet.
SSL-certifikatet och rotcertifikatet kan distribueras automatiskt via Active Directory Services
(Active Directory-tjänster) (med Group Policies (Grupprinciper) eller skript).

SSL-certifikats giltighet

SSL-certifikat har en begränsad giltighetsperiod. Ansvaret för att kontrollera utgångsdatumet
ligger hos serveradministratören av Origin Server. 
Vid användning av officiella certifikat skickar SSL-certifikatutfärdaren vanligtvis en påminnelse till
en registrerad e-postadress tre månader innan certifikatet går ut. Vid användning av
självsignerade certifikat eller en egen SSL-certifikatutfärdare, bör en påminnelse om deadline
ställas in före utgångsdatumet.

ORIGIN SERVER: ADMINISTRATION

Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 Origin Data Management Ver. 1.1 129



Beslutsmatris för val av lämpligt certifikat

Egenskaper/begräns-
ningar

Insats vid ska-
pande

Insats vid
distribution

Kostnad

Självsignerat cer-
tifikat

• Certifikatet måste
konfigureras på
klienterna

• Fungerar inte för
iPad

Låg Måttlig Ingen

En egen SSL-
certifikatutfärdare

Certifikatutfärdaren
måste konfigureras på
klienterna för det första
certifikatet

Hög Låg Ingen

Officiell certifika-
tutfärdare

• Behörighet måste ve-
rifieras vid beställ-
ning

• Kräver internetans-
lutning

Måttlig Låg (endast
på server)

Beroende på gil-
tighetstid och le-
verantör cirka
20-180 euro per
år

Kontakta Brainlabs support vid ytterligare frågor.

Om SSL-certifikat
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5.2.2 Användning av en officiell certifikatutfärdare

Allmän information

En officiell certifikatutfärdare kan erbjuda skapande och formulering av ett certifikat. Beroende på
certifikatutfärdaren och typ av certifikat krävs olika arbetssteg.
Detta är den typiska processen från val till installation av certifikat:

Nödvändiga steg Process

Välj certifikat

• Välj ett lämpligt certifikat: (t.ex. standard, wildcard)
• Bestäm hur behörigheten ska valideras (t.ex. domänvaliderad, organi-

sationsvaliderad, utökad auktorisering)
• Fastställ giltighetsperioden

Fyll i förfrågan

• Fyll i Certificate Signing Requests (Begäran om certifikatsignering)
(CSR): med denna digitala ansökan måste kundspecifika attribut stäl-
las in (t.ex. fullständigt domännamn i domänen, namn på kontaktper-
son, e-postadress)

• Ett CSR kan skapas direkt på Origin Server samt direkt hos certifika-
tutfärdaren (auto-CSR)

Verifiera behörighet

• Beroende på leverantör finns olika tillgängliga metoder för att verifiera
om den sökande är behörig att ansöka om ett certifikat för domänen

• Med den vanligaste metoden, domänvalidering, skickas ett e-post-
meddelande med en länk till respektive domäns e-postadministratör

Betalning Olika kostnader kan uppstå beroende på vald leverantör, metod och gil-
tighetstid

Hämta certifikat

• Certifikatet måste laddas ned från certifikatutfärdaren via en säker in-
ternetanslutning

• Vanligtvis är certifikatet krypterat med ett lösenord som kan anges fritt
i certifikatansökan

Installera certifikat Certifikatet kan nu installeras på Origin Server

Giltiga/rekommenderade certifikat för Origin Server

Alla certifikat av typen TLS/SSL är lämpliga. Dessa certifikat används i allmänhet för att skydda
webbservrar.
Origin Server har även stöd för SSL-certifikat av wildcard-typ som kan användas för att skydda
flera servrar, underdomäner eller till och med för att skydda en hel domän.
I allmänhet ska endast certifikat användas som skapats med, minst, SHA-2-metoder och som har
en minsta teckenlängd på 2 048 bitar.

Ytterligare information om skapande och formulering av certifikat

Leverantörer av officiella certifikatutfärdare har ytterligare teknisk information på sina webbplatser:
• 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
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5.2.3 Skapa ett självsignerat SSL-certifikat

Allmän information

Om du har administratörsbehörigheter kan du skapa ett självsignerat SSL-certifikat.

Hur man skapar ett självsignerat certifikat

Steg

1. Logga in på Origin Server som lokal administratör.

2. Starta Windows PowerShell (högerklicka på ikonen PowerShell och välj Run as Admini-
strator (Kör som administratör)).

3.

Verkställ följande kommando för att skapa certifikatet:
New-SelfSignedCertificate -DnsName ”despnode02.brainlab.net” -
CertStoreLocation ”cert:\LocalMachine\My”
OBS: Ändra parametern -DnsName till FQDN för Origin Server.
 

Med detta kommando skapas ett självsignerat certifikat med hash-algoritmen SHA-2.

PowerShell-exempel för att exportera och importera självsignerade certifikat

Exportera certifikat till 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
Importera certifikat från en fil (t.ex. på en klient eller en annan server):

Skapa ett självsignerat SSL-certifikat
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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
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5.2.4 Aktivera ett certifikat för RDP, TS Gateway och Ericom HTML5

Allmän information

För att aktivera ett certifikat måste du ha administratörsbehörigheter. Vilken metod som används
för aktivering av ett certifikat beror på serverkonfigurationen.

Så här aktiverar du ett certifikat

Gör följande för att aktivera ett certifikat:

Steg

1. Logga in på Origin Server som lokal administratör.

2. Med hjälp av filläsaren öppnar du katalogen:
%BRAINLAB_PATH%\OriginDeployment\.

3. Starta PowerShell-skriptet i den här katalogen
ChangeOriginServerCertificate.ps1
genom att högerklicka på musen och välja Run PowerShell (Kör PowerShell).

4. Windows PowerShell öppnas, där du väljer det certifikat från listan som du vill aktivera för
Origin Server.

5. Vid Enter selection (Ange val) anger du motsvarande nummer på certifikatet.

6. Skriptet konfigurerar och aktiverar det certifikat som valts för Origin Server.

Aktivera ett certifikat för RDP, TS Gateway och Ericom HTML5
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5.2.5 Göra certifikatet betrott på klienter

Manuell installation eller automatisk distribution av självsignerade SSL-certifikat

För att installera ett självsignerat certifikat manuellt, loggar du in på en klientdator med dina
inloggningsuppgifter.
• Om en dator används av flera användare, måste stegen upprepas för varje användare

(alternativ 1).
• Om många delade klientdatorer används, rekommenderas automatisk distribution med policyn

för Active Directory (alternativ 2).

Så här installerar du självsignerade certifikat manuellt

Steg

1. Öppna webbläsaren (t.ex. i Internet Explorer) och ange webbadressen (URL) för din Ori-
gin Server.
Varningen för säkerhetscertifikat visas.

2. Välj Continue to this website (not recommended) (Fortsätt till denna webbplats (re-
kommenderas ej)).
Inloggningssidan för Origin Server visas.

3. Välj Certificate error (Certifikatfel) i webbläsarens adressfält.
Dialogrutan Untrusted Certificate (Certifikatet är inte betrott) öppnas.

4. Välj View certificates (Visa certifikat).
Dialogrutan Certificate (Certifikat) öppnas.

5. Välj Install Certificate... (Installera certifikat...).
Certificate Import Wizard (Guiden Importera certifikat) startar.
Följ stegen för att ladda ner certifikatet och välj sedan Finish (Slutför).

6. En Security Warning (Säkerhetsvarning) visas.
Bekräfta säkerhetsundantaget genom att välja Yes (Ja).

7. Ett meddelande visas när importen är slutförd. Välj OK.

8. Stäng webbläsaren och öppna den igen.
Säkerhetsvarningen visas inte längre och en sluten låssymbol bör nu visas. Om du väljer
låset visas certifikatets status som OK.

Så här distribuerar du automatiskt enligt Active Directory Policy (Active Directory-princip)

Innan du kan distribuera det självsignerade certifikatet till alla klienter via en grupprincip för
domänen, ska du ladda ned certifikatet från servern. För att göra detta loggar du in på en klient
som är ansluten till Origin Server och utför följande steg.

Steg

1. Öppna webbläsaren (t.ex. i Internet Explorer) och ange webbadressen (URL) för din Ori-
gin Server.
Varningen för säkerhetscertifikat visas.

2. Välj Continue to this website (not recommended) (Fortsätt till denna webbplats (re-
kommenderas ej)).
Inloggningssidan för Origin Server visas.
Välj Certificate error (Certifikatfel) i webbläsarens adressfält.

3. Dialogrutan Untrusted Certificate (Certifikatet är inte betrott) öppnas.

4. Välj View certificates (Visa certifikat).
Dialogrutan Certificate (Certifikat) öppnas.
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Steg

5. Välj fliken Details (Information) och klicka på Copy to File (Kopiera till fil).
Certificate Import Wizard (Guiden Importera certifikat) startar.
Följ stegen för att ladda ner certifikatet och välj sedan Finish (Slutför).

6. Ett meddelande visas när importen är slutförd. Välj OK.

7. Stäng dialogrutan Certificate (Certifikat) genom att välja OK.
Det exporterade certifikatet visas på skrivbordet.

Distribuera certifikatet

När du har exporterat certifikatet måste du kopiera det.

Alternativ

Anslut till domänkontrollern och öppna Group
Policy Editor (Redigerare grupprincip)

Importera certifikatet till:
Computer Configuration (Datorkonfiguration)
> Policies (Principer) > Windows Settings
(Windows-inställningar) > Security Settings
(Säkerhetsinställningar) > Public Key Policies
(Principer för offentliga nycklar) > Trusted
Root Authorities (Betrodda rotcertifikatutfär-
dare)

Registrera på domänkontrollern
Logga in med tillräckliga privilegier och arbeta
med Group Policy Management (Grupprincip-
hantering)

Så här testar du ett nyligen skapat eller konfigurerat GPO

Figur 82  

Ändringar som gjorts till ett Group Policy Object (grupprincip-objekt) äger rum på en Windows-
domänkontroller. Ändringen replikeras inom Active Directory inom 120 minuter efter
implementeringen.
Om du vill testa ett nyskapat eller konfigurerat GPO från klientsidan direkt efter skapandet,
använd då kommandot gpupdate /force. Detta utlöser omedelbart uppdateringsprocessen.

Steg

Logga in på en klient och uppdatera principerna med kommandoraden:
gpupdate /force

Göra certifikatet betrott på klienter
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5.2.6 Säker åtkomst till Origin Server-webbportalen

Allmän information

För en säkrare anslutning till Origin Server använder du krypterat hypertext-överföringsprotokoll
(https).
Efter att certifikatet har ändrats, måste alltid Origin Server-portalen benämnas med det FQDN för
vilket det nya certifikatet har skapats.
Som ett exempel: https://<servernamn>
Detta innebär att alla länkar måste uppdateras till den nya URL-adressen.

Så här omdirigerar du nya URL-adresser till tidigare adress/serverns korta namn (valfritt)

Detta avsnitt beskriver stegen för att konfigurera Origin Server:s URL från URL:en som nu
innehåller FQDN (t.ex. originserver.<servernamn>) till en tidigare adress som exempelvis
originserver.

Steg

1. Logga in på Origin Server-servern med RDP som en användare med behörigheter som
lokal administratör.

2. Starta IIS Manager (IIS-hanteraren).

3. Expandera den post som tillhör din server (FQDN). Högerklicka på Sites (Platser) och
välj Add Website… (Lägg till webbplats).

4. I dialogrutan Add Website (Lägg till webbplats):
• Ställ in Site name/former address (Webbplatsens namn/tidigare adress) (t.ex.
originserver)

• Ställ in Physical path (Fysisk bana) (t.ex. skapa katalog med Create Folder (Skapa
mapp) eller skapa en tom mapp på din Brainlab-sökväg)

• Ställ in värdnamnet (t.ex. origin)

5. Bekräfta med OK.

6. I IIS Manager (IIS-hanteraren) högerklickar du på den nyligen skapade webbplatsen, t.ex.
origin.
• Välj Edit Bindings… (Redigera bindningar...)
• Klicka på Add (Lägg till) för att skapa en https-bindning för origin
• Ändra typen till https och välj det nyligen skapade SSL-certifikatet

7. Bekräfta med OK.

8. Välj origin igen och skapa en HTTP Redirect (HTTP-omdirigering) i IIS Manager (IIS-
hanteraren).

9. Konfigurera HTTP Redirect (Omdirigera HTTP).
Aktivera kryssrutan för Redirect requests to this destination (Omdirigera begäranden
till denna destination) och ange en destination i textfältet.
Destinationen beror på serverns FQDN:
• origin är det korta servernamnet och <dittdomännamn> är exempel på domän-

namn
• $S$Q gör det möjligt att behålla parametrar (t.ex. QuickStartApp) under omdirigeringen

10. Överst i den högra kolumnen väljer du Apply (Tillämpa).

11. Testa konfigurationen med följande:
http://origin -> https://origin.<dittdomännamn>
https://origin -> https://origin.<dittdomännamn>
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5.3 Inställning av IHE

Skapa en IHE-länk

IHE tillhandahåller en standard för delning av vårdinformation. En IHE-länk kan användas för att
hämta patientdata.
Läs IHE-standarden innan du skapar en IHE-länk: http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/
Radiology/IHE_RAD_Suppl_IID.pdf
OBS: Om du ansluter till systemet via en IHE-länk visas endast den angivna patienten. Du kan
inte söka efter andra patienter. 

Länkens syntax

En länk har följande struktur:
https://<plats>/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&AnyParameter=AnyValue& AnyParameter=AnyValue&…

Värde Anmärkningar

https://<plats> IHE-servern som du vill ansluta till.

IHEInvokeImageDisplay Skiftlägeskänsligt.

requestType
Skiftlägeskänsligt. Möjliga värden:
• PATIENT
• STUDY

AnyParameter=AnyValue Parametrarna som är tillgängliga för varje typ
är listade nedan.

Till exempel:
https://thisnode.brainlab.com/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=PATIENT&patientID=033
Om en studie/patient inte hittas eller inte finns i PACS visas ett felmeddelande 404 Not Found
(404 Kunde inte hittas).

Flera parametrar

Om du vill söka efter flera värden för en parameter (t.ex. flera StudyUID) kan du använda
antingen:
• En standard metod för IHE-standard genom att använda ett kommatecken för att skilja

sökvärdena, eller
• Upprepa parametern och värdet par separerade med en ampersand &.

Följande exempel visar hur du använder dessa två olika metoder:
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,...

Parametrar för typ av förfrågan = PATIENT

I tabellen beskrivs parametrarna för PATIENT-förfrågningstypen i IHE-länken som stöds av Origin
Server. Denna tabell är en delreferens från Tabell 4.106.4.1.2-1 i IHE-standarden.

Inställning av IHE
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Parameter REQ Beskrivning Anmärkningar

PatientID R

Identifierar ämnet för de studi-
er som begärs. Dess värde
ska innehålla identifiering av
tilldelande myndighet.

Ska formateras som HL7®

CX-datatyp enligt kraven för
patientidentitetstransaktio-
nen (se ITI TF-2a:
3.8.4.1.2.3).

patientName O
Hjälper till att identifiera ämnet
för de studier som begärs, om
patientID inte känns igen.

Ska kodas i DICOM PN-for-
mat.

lowerDateTime O Används för att begränsa stu-
diens tidigaste datum/tidpunkt.

Ska kodas i XML:s primitivt
dateTime-format.

upperDateTime O Används för att begränsa stu-
diens senaste datum/tidpunkt.

Ska kodas i XML:s primitivt
dateTime-format.

mostRecentResults O Antalet senaste studier som
ska ingå i svaret.

Om du utelämnar denna pa-
rameter innebär det att ser-
vern bestämmer hur många
eller hur få resultat som ska
återges.

modalitiesInStudy O

Det här attributet identifierar
en eller flera modaliteter som
begärs, med kommaseparera-
de DICOM-modalitetsvärden.

Väljer alla studier som inne-
håller en serie med något av
de angivna modalitetsvärde-
na.

Parametrar för typ av förfrågan = STUDY

I tabellen beskrivs parametrarna för STUDY-förfrågningstypen i IHE-länken som stöds av Origin
Server. Denna tabell är en delreferens från Tabell 4.106.4.1.2-2 i IHE-standarden.

Parameter REQ Beskrivning Anmärkningar

studyUID C Identifierar en eller flera DIC-
OM-studier som begärs.

Ska innehålla en kommase-
parerad lista över UID-vär-
den för studietillfälle.

accessionNumber C Identifierar en eller flera DIC-
OM-studier som begärs.

Ska innehålla en kommase-
parerad lista över UID-vär-
den för åtkomstnummer.
Krävs om studyUID inte
finns. Ska inte finnas i annat
fall.

OBS: Ytterligare två parametrar (diagnosticQuality, keyImagesOnly) stöds av IHE-standarden,
men inte av Origin Server. 

Parametrar för typ av förfrågan = ViewerType

Det är möjligt att definiera en standardapplikation som startas med den angivna patienten. Det
beror på tillgängliga program som har installerats på servern och kundspecifika inställningar av
integrationsscenariot.
Kontakta Brainlabs support för mer information.
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5.4 Felsökning för administration

Avsedd målgrupp

Den information som presenteras i avsnittet Felsökning vänder sig till serveradministratörer för
att besvara vanliga frågor som kan uppstå vid användning av Origin Server.

Felsökning för administration
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5.4.1 Vanliga frågor om hur man får åtkomst till Origin Server

Vanliga frågor om hur man får åtkomst till Origin Server

Vanliga frågor Förslag

När jag gått till URL:en Origin
Server så laddas inte sidan. 

URL:en måste lösas antingen via en DNS eller genom att ang-
es i den lokala värdfilen på datorn. Pinga serverns namn och
kontrollera att namnet kan omvandlas till en IP-adress.
Det måste finnas en nätverksanslutning mellan klienten och
servern. Servern måste svara på ett ping från serverns IP-
adress. I vissa nätverk är ICMP inaktiverat så att ett ping inte
kommer igenom.
Det får inte finnas någon brandvägg som blockerar port 443.
Kontrollera att du kan ansluta till port 443 via telnet.

Den första anslutningen till Ori-
gin Server tar lång tid (15-20
sekunder). Inget fel eller var-
ning visas. 

Under SSL-anslutningen kontrolleras återkallning av alla certifi-
kat som innehåller root-rättigheter.
Om klienten inte har någon internetanslutning misslyckas den-
na återkallningskontroll efter ett tidsfel. För att undvika denna
fördröjning måste återkallningskontroller inaktiveras.

När jag öppnar Origin Server-
portalen visas en varning om
att certifikatet inte är giltigt.

Klicka på låssymbolen i webbläsaren för att se efter varför cer-
tifikatet är ogiltigt. Möjliga orsaker kan vara:
• Certifikatets nätverksnamn motsvarar inte webbserverns

namn. Då kan du antingen ändra det lösta namnet i DNS- el-
ler värdfilen eller ändra certifikatet på Origin Server-servern
(kontakta Brainlabs support).

• En länk saknas i listan Certification Authorities (Certifikatut-
färdare). Anslut klienten till internet så att Certification Autho-
rities (Certifikatutfärdare) kan uppdateras.

• Certifikatet har gått ut och måste förnyas. Kontakta Brainlabs
support för att förnya certifikat.

Ladda ned och installera certifikatfilen för att ta bort denna var-
ning.

Logga in på Origin Server

Vanliga frågor Förslag

Jag ser sidan Login men jag
kan inte logga in.

Du måste ange en giltig domänanvändare eller en giltig lokal
användare i fältet User name. Om det inte går att logga in med
ett domänanvändarnamn kan du prova att logga in på din Win-
dows-klient. Ingen varning om att lösenordet har gått ut får vi-
sas.
Om du inte kan logga in på din lokala dator ska du kontakta din
IT-administratör för att återställa dina användarautentisering-
suppgifter.

Efter att jag loggat in kunde jag
inte se några programknappar.

Ditt konto har inte behörighet att använda Origin Server. Ditt
konto måste läggas till i gruppen OriginUsers.
Om detta problem gäller alla användare är User Management
(Användarhantering) inte korrekt konfigurerat.

Efter att jag loggat in visas en
varning om att skärmupplös-
ningen är otillräcklig.

Det finns ett minimikrav på skärmupplösning som krävs av var-
je konfigurerat program.
Sessionen kommer ändå att starta om upplösningen är otill-
räcklig, men rullister kommer att visas på programmets sidor.
Visningen av medicinsk bilddata förändras eller deformeras
inte.
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5.4.2 Vanliga frågor om Origin Server-program

Vanliga frågor om applikationernas funktioner

Vanliga frågor Förslag

När jag klickat på en applika-
tionsknapp startar inte applika-
tionen.

Användaren måste läggas till i gruppen Remote Desktop
Users (Användare av fjärrskrivbord). Detta kan göras antingen
direkt eller via en Active Directory-grupp.

Högsta antal tillgängliga sessio-
ner som visas på Origin Ser-
ver-portalen är färre än antalet
inköpta licenser.

Servrarna är nere eller inte tillgängliga via nätverket.
Kontrollera konfigurationsfilen för Origin Server för att se om
alla servrarna visas i listan samt om belastningsbalansering
har aktiverats.

Client Check visar att det finns
ett fel med Remote Desktop
Connection (Anslutning till
fjärrskrivbord).

Detta fel kan inträffa om du använder någon annan webbläsare
än Internet Explorer.
Kontrollera dina webbläsar- och säkerhetsinställningar enligt
proceduren.

Applikationernas prestanda

Vanliga frågor Förslag

Prestanda för den valda appli-
kationen är låg.

Kontrollera hur många sessioner som är igång på Origin Ser-
ver-portalen. Om många sessioner körs kan serverns prestan-
da försämras. Administratörerna kan använda Session Mana-
ger för att avsluta oanvända sessioner som inte har stängts av
på korrekt sätt, om det behövs.

Kontrollera Connection Quality på sidan Client Check och
kontrollera att nedladdningshastighet och svarstid är tillräckli-
ga.
Om din anslutning görs över det lokala nätverket/intranätet och
resultaten av Client Check är otillräckliga, ska du kontakta din
IT-administratör för att förbättra nätverksanslutningen. Om re-
sultatet av Client Check är tillräckligt kan du öka programmets
prestanda genom att aktivera intranätsoptimerade inställningar.
Om anslutningen görs över internet kan prestandaproblem
som beror på en långsam internetanslutning förbättras genom
att aktivera internetoptimerade inställningar. Att abonnera på
en ”snabb väg”, vilket erbjuds av många internetleverantörer,
kan också förbättra svarstiden.

Origin Server-sessionen körs,
men applikationen öppnas inte
eller ett fel visas.

Om Origin Server visar ett felmeddelande ska du noga läsa
det meddelande som visas för att få en förklaring. Möjliga fel
kan vara:
• Licensfel på grund av för många öppna sessioner.
• Sökvägarna är inte korrekt konfigurerade i Origin Server:s

konfigurationsfil.
• Användaren har inte tillräckliga åtkomsträttigheter i applika-

tionskatalogen.
• I en belastningsbalanseringsmiljö: Identisk serverhårdvara

eller en identisk VM-konfiguration samt identiska program-
versioner av Origin Server måste vara installerade. Alla in-
stallerade applikationer måste finnas på samma installations-
sökväg, och konfigurationsfilerna på båda servrarna måste
vara identiska.

Vanliga frågor om Origin Server-program
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Vanliga frågor Förslag

Min applikation startar endast
korrekt på en server.

Kontrollera att applikationerna är installerade på identiskt sätt
på alla servrar i gruppen. Applikationskatalogen måste ha till-
räckliga åtkomsträttigheter på samtliga servrar.
Konfigurationsfilen för Origin Server måste också vara iden-
tisk på samtliga servrar.

När jag klickat på en applika-
tionsknapp visas en certifikat-
varning.

Läs informationen i dialogrutan med varningen. Möjliga orsaker
till varningen kan vara:
• Konfigurationsfilen för Origin Server måste vara detsamma

som ”nätverksnamnet” i certifikatet. Kontakta Brainlabs sup-
port för att ändra antingen servernamnet eller nätverksnam-
net. Klienten måste kunna lösa ändrade servernamn via
DNS eller värdfilen.

• En länk saknas i listan Certification Authorities (Certifikatut-
färdare). Anslut klienten till internet för att uppdatera Certifi-
cation Authorities (Certifikatutfärdare).

• Certifikatet har gått ut och måste förnyas. Kontakta Brainlabs
support för att förnya certifikat.

Dela sessioner och överföra data

Vanliga frågor Förslag

Jag vill exportera data till eller
importera data från min lokala
enhet eller ett USB-minne, men
jag hittar inte de lokala enheter-
na.

Kontrollera att USB-minnet är insatt innan fjärrsessionen star-
tas.
OBS: Det finns inget stöd för detta om du använder HTML5-
anslutningar. 

Om en RDP-fil eller ActiveX-anslutningsläge används, kan an-
vändarna komma åt flyttbara enheter på klientenheten, men
den flyttbara enheten måste anslutas innan fjärranslutningen
startas.

Kontrollera att du har aktiverat kryssrutan för export till lokala
enheter i dialogrutan Remote Desktop Connection (Anslut-
ning till fjärrskrivbord).

Efter att jag startat en session
kan jag inte mappa nätverksen-
heter som innehåller patientda-
ta.

Kontrollera att användaren har rätt att läsa och skriva på nät-
verksenheten.

Försök komma åt nätverksenheten via sökvägen Universal
Naming Convention (Universell namnkonvention, UNC) (Certi-
fikatets nätverksnamn är inte detsamma som \
\<servernamn>\<Delningsnamn>).

Ibland kan det inloggningsskript som mappar en nätverksenhet
till en viss bokstav vara för långsamt. Konfigurera mappningen
av enheter i konfigurationsfilen för Origin Server så att pro-
grammet mappar enheten varje gång en session startas, i stäl-
let för inloggningsskriptet.

När jag startar sessionsdel-
ning ansluts inte målet auto-
matiskt.

Möjliga orsaker kan vara:
• Domänprinciper har skrivit över konfigurationen för den loka-

la terminalservern.
• Användaren av målsessionen har inte accepterat din del-

ningsförfrågan.
• I en belastningsbalanseringsmiljö: Brandväggen har blocke-

rat delningsförfrågan till sessionen på den andra servern.
Därefter kopplas målsessionen ifrån.
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SSL-certifiering vid användning av olika webbläsare

Vanliga frågor Förslag

Jag får en säkerhetscertifikat-
varning när jag öppnar en ses-
sion i Google Chrome.

Möjliga lösningar:
• Kontrollera kompatibilitet för webbläsare/operativsystem.
• Skapa ett självsignerat certifikat baserat på lokala interna in-

ställningar.

Jag får en säkerhetscertifikat-
varning när jag öppnar en ses-
sion i Firefox.

Firefox innehåller en separat certifieringslista utanför det ope-
rativsystem du använder. Du behöver lägga till domänen i lis-
tan manuellt. Detta gör du genom att använda ett FQDN
(<servernamn>.<domän>.com).

SSL-certifiering vid användning av surfplattor

Vanliga frågor Förslag

Jag får en säkerhetscertifikat-
varning när jag öppnar en ses-
sion i Google Chrome.

Möjliga lösningar: Om Origin Server använder ett självsignerat
certifikat, försäkra dig då om att certifikatutfärdaren är känd för
klientdatorn, genom att kontrollera den lokala datorns certifika-
tarkiv, Trusted Certification Authorities (Betrodda certifikatutfär-
dare).
OBS: Även när du använder ett giltigt självsignerat certifikat, vi-
sar alltid Google Chrome en varning om certifikatet inte inne-
håller ett servernamn som överensstämmer med FQDN. 

Safari för Windows

Vanliga frågor Förslag

Kompatibiliteten för webbläsa-
re/operativsystem gick inte att
kontrollera i Safari för Win-
dows.

Denna konfiguration har inte testats helt.
Använd Internet Explorer med Windows för bästa användar-
gränssnitt.

Utskrift i HTML5

Vanliga frågor Förslag

Jag kan inte skriva ut när jag
använder en HTML5-anslut-
ning.

Du måste välja Ericom AccessNow Printer (Ericom Access-
Now-skrivare) från listan över tillgängliga skrivare.
Om detta alternativ inte finns, kontakta då Brainlabs support.

Vanliga frågor om Origin Server-program
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