Installatie instructie nieuwe PACS viewer 23-05-2018
LET OP! Indien u gebruik maakt van een ICT specialist voor het beheer van uw PC,
adviseren wij u deze instructie tijdig te delen met uw specialist.
Introductie
Per 23 mei 2018 gebruikt het MRI Centrum een nieuwe versie van haar PACS; versie 6.0
sps7. Om studies te kunnen bekijken vanaf 23 mei heeft u een nieuwe PACS viewer nodig
die u op uw Windows PC moet installeren.
De installatie van de viewer kan op twee manieren worden uitgevoerd:
1. Installatie vòòr 23 mei, het moment dat het MRI Centrum de PACS update.
2. Een automatische installatie op het moment dat de PACS dit meldt.
Indien het beheer van de PC(s) waarop u beelden bekijkt wordt uitgevoerd door een ICT
specialist, adviseren wij u methode 1 te volgen. Beide methodes worden hieronder verder
toegelicht.
Mocht u vragen hebben over de installatie van de viewer dan kan u altijd contact met ons
opnemen via de artsenlijn op telefoonnummer 088 088 88 08 of per e-mail via
artsen@mricentrum.nl.

1.

Installatie vòòr 23 mei, het moment dat het MRI Centrum de PACS
update

U kunt met behulp van het installatie bestand ‘UVWeb Client Installer’ (te vinden op onze
website https://www.mricentrum.nl/arts/beeldenpacs onder het kopje bijlage) alvast de
nieuwe viewer installeren op de PC(s) die u gebruikt om beelden van het MRI Centrum te
bekijken. De software installeert een nieuwe versie van de viewer op uw PC.
De huidige viewer wordt niet verwijderd. Hierdoor kunt u tot 23 mei met de huidige viewer de
beelden bekijken en vanaf 23 mei de beelden met de nieuwe viewer bekijken. De PACS
kiest automatisch de juiste viewer.
Wanneer u de installatie met het hierboven genoemde bestand voltooid heeft, staat de
viewer software geïnstalleerd in de folder: C:\Program Files (x86)\Integrad.3\MIV.
In de folder ziet u voor de installatie van de nieuwe viewer 1 of 2 folders staan: folder
3.7.3.9078 en folder 6.0.264.1970. Dit zijn folders met de viewer software voor de huidige
PACS systemen. Na de installatie van de nieuwe viewer software staat er een extra folder
bij: folder 6.0.283.5069. Deze folder bevat de viewer voor de nieuwe versie van de PACS.
Laat a.u.b. alle folders staan zoals ze staan.

2.

Een automatische installatie op het moment dat de PACS dit meldt

Indien u zelf administrator rechten heeft en uw PC beheert, kunt u de viewer ook installeren
tijdens de eerste keer dat u inlogt op onze PACS op 23 mei of een later tijdstip.
De PACS herkent dat u de laatste versie van de viewer software nog niet heeft geïnstalleerd
en zal u daarop wijzen.
Om de viewer software te installeren gaat u als volgt te werk:
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 specialist of dat het
geval is. De viewer werkt alleen op Internet Explorer op een Windows machine.
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

4. U kunt nu inloggen met uw account. Uw username is hetzelfde gebleven.

5. Na het inloggen komt u in de werklijst. Het systeem ziet dat de nieuwe viewer nog
niet is geïnstalleerd. Linksboven in uw 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.

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 door de viewer opgehaald. Deze poort moet open
staan voor internetverkeer van uw PC naar buiten. 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.

