Installeren van de GE PACS viewer van het MRI Centrum
Om de nieuwe PACS te gebruiken is het nodig om de nieuwe versie van de PACS
viewer op de PC te installeren. De viewer werkt alleen op Internet Explorer op een
Windows machine. Hieronder wordt de procedure beschreven om de PACS viewer te
installeren.
1. Om de viewer te installeren, dient de gebruiker op de PC de rechten te
hebben om een programma te installeren. Vraag eventueel aan uw ICT-er of
dat het geval is.
2. Start Internet Explorer als administrator. Dat kan door op het Internet Explorer
icoontje op de rechtermuisknop te klikken. Er verschijnt dan een keuze menu.
Kies vervolgens voor uitvoeren als administrator.

3. Ga nu in Internet Explorer naar https://onderzoeken.mricentrum.nl
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4. U kunt nu inloggen met uw account. De username is hetzelfde als in de vorige
versie of heeft u, indien u geen gebruik heeft gemaakt van de vorige versie,
ontvangen na aanmelding.
Als het de eerste keer is dat u inlogt op de nieuwe PACS, wordt er gevraagd
een ander wachtwoord aan te maken. Volg hiervoor de aanwijzingen op het
scherm.
5. Na het inloggen komt u in de werklijst. Het systeem ziet dat de viewer nog niet
is geïnstalleerd. Linksboven in u scherm staat in rode letters de tekst “Viewer
ActiveX is not installed”.

6. Onderaan uw scherm staat de opmerking: “Deze website wil de volgende
invoegtoepassing installeren: MIVDeploy32.cab van General Electric
Company.” . Klik op installeren om de viewer te installeren.

7. De viewer wordt nu geïnstalleerd. Klik op de aanwijzingen op het scherm.
Hieronder ziet u de verschillende meldingen. Klik op OK en uiteindelijk finish
om de installatie te voltooien.
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8. U ziet nu weer de werklijst. Dubbelklik op een studie om die te openen in de
viewer.

LET OP!
De beelden worden via internetpoort 85 van de server naar de viewer verstuurd.
Deze poort moet open staan voor internetverkeer van internet naar uw PC.
Als dit niet het geval is, ziet u in uw viewer dat de beelden niet geladen worden.

Als dat het geval is, staat poort 85 hoogst waarschijnlijk dicht. Vraag aan uw ICT
deskundige deze poort te openen voor de server onderzoeken.mricentrum.nl.
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