Oplossingen van Epson voor de gezondheidszorg

Samenwerken
in de gezondheidszorg

Technologische oplossingen
voor de gezondheidszorg
Bij Epson beseffen we dat u onder druk staat om zowel samenwerking als patiëntenzorg
te verbeteren en tegelijkertijd de kosten te beperken en efficiënter te werken.
Daarom ontwerpen we technologie om uw workflows te vereenvoudigen en te
stroomlijnen, waardoor u tijd en resources bespaart. Hierdoor heeft uw personeel
meer tijd om samen te werken in teams en problemen sneller op te lossen, omdat
mensen, locaties en informatie in real-time samen kunnen komen. Dankzij de krachtige,
weinig onderhoud vergende Epson-oplossingen voor de gezondheidszorg kunt u zich
richten op de persoon die voor u het belangrijkst is – uw patiënt.

Uw IT helpen meer te doen met minder

Volledig financieel inzicht

Door beperkte budgetten in balans te brengen met de
noodzaak om uiterst betrouwbare en veilige systemen
te bieden, helpen onze oplossingen u om een constant
systeem van kwaliteitszorg te leveren.

Epson-technologie is ontworpen om u te helpen
kostenbesparingen te vinden zonder dat dit ten koste
gaat van de organisatorische prestaties, door budget
vrij te maken voor andere activiteiten en initiatieven.

–– Zorg voor een gestroomlijnde doorstroom
van patiënten en processen met geïntegreerde
apparaten waarmee u snel, eenvoudig en veilig kunt
scannen, projecteren en afdrukken, wat een snellere
patiëntenzorg mogelijk maakt
–– Werk samen vanaf verschillende locaties met Epson's
projectoren met ultrakorte projectieafstand, waardoor
medewerkers effectief kunnen communiceren voor
een betere trainingservaring en informatiedeling
–– Beheer de afdrukkosten en handhaaf een hoge
kwaliteit met de WorkForce Pro RIPS-printers
(Replacement Ink Pack System), waarmee u zonder
onderbreking tot 84.000 pagina's kunt afdrukken1
–– Verwerk documenten snel en veilig met Epson's
oplossingen voor het vastleggen van documenten en
deel informatie via online werkgebieden of cloudservices
met één druk op de knop
–– Verbeter chirurgische procedures met onze
Moverio smart glasses, die optimaal gebruikmaken
van Augmented Reality (AR) om informatie, instructies
en handige tips weer te geven en om de handoogcoördinatie te bevorderen tijdens een operatie

–– Verbeter de duidelijkheid van cruciale informatie
en verminder operationele risico's met onze
kleurenetiketten. Maak de visuele herkenning sneller
zonder concessies aan patiëntenzorg en veiligheid
–– Optimaliseer de patiëntenzorg en zorg voor
maximale efficiëntie in veeleisende, drukbezochte
afdelingen door het scannen, opslaan en beveiligen
van testresultaten met MFP's en scanners
–– Bewaar medische gegevens veilig, snel en goedkoop
met de Discproducer, waarmee u medische dossiers
tot maximaal 100 jaar kunt opslaan en de kosten voor
papieropslag overbodig maakt
–– Maak hoogwaardige displays beschikbaar met
installatieprojectoren die ideaal zijn voor medische
training in collegezalen, dankzij de projectie van beelden
tot 600 inch in Full HD

Ontdek hoeveel u kunt
besparen op de afdrukkosten
door over te stappen op Epson
Gebruik onze calculator voor totale eigendomskosten op:
www.epson.nl/tco
www.epson.be/tco

'Epson streeft ernaar om een positieve technologische
omkeer te faciliteren door oplossingen te ontwikkelen
die zorgverleners efficiënter en productiever maken.'
Dhr. Usui, president van Seiko Epson Corporation

Managers helpen hun productiviteit te verhogen
De efficiëntie van uitvoerend en facilitair personeel is direct van invloed op de kwaliteit
van de patiëntenzorg en de rol van de zorgprofessionals. Met Epson-technologie werkt
u efficiënter, kunt u processen stroomlijnen en de nauwkeurigheid sterk verbeteren.
–– Voldoe aan uw behoefte aan hoge productiviteit met WorkForce Enterprise: een
snelle, betrouwbare en milieuvriendelijke multifunctionele A3-kleurenprinter (MFP)
voor afdelingsgebruik met optionele afwerkingseenheid
–– Registreer elk detail nauwkeurig met de grafische scanners van Epson.
Reproduceer belangrijke medische documenten tot in uitzonderlijk detail, waaronder
negatieven, foto's en röntgenopnamen
–– Verbeter uw organisatorische processen met het LabelWorks afdruksysteem.
Kies uit een breed scala aan opties om te voldoen aan alle afdrukvereisten en
budgetten. Ideaal voor voorraadbeheer, archivering en het labelen van apparatuur.
–– Organiseer cruciale informatie door etiketten, labels en tickets snel en on-demand
te creëren en af te drukken met ColorWorks
–– Automatiseer uw taken met precisie en betrouwbaarheid dankzij Epson's
cleanroom-robotsystemen voor veeleisende medische en farmaceutische omgevingen

Maak patiënten tot uw prioriteit

Zie betere resultaten
Maak optimaal gebruik van Augmented Reality (AR)
om belangrijke details van uw patiënt te onderzoeken
terwijl u bezig bent met een behandeling. Met
onze Moverio smart glasses kunt u informatie en
afbeeldingen tegelijkertijd weergeven, waardoor u
sneller kunt reageren, uw productiviteit kunt vergroten
en behandelingen sneller kunt uitvoeren.

Bespaar tijd en geld op voorraadopslag
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Sla medische gegevens veilig op zonder
kosten voor papieropslag. Veel ziekenhuizen
installeren Epson cd/dvd publishers om patiëntcd's te produceren of patiëntgegevens te
archiveren vanwege de betrouwbaarheid en
het gebruiksgemak, zelfs in extreme omgevingen.
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Efficiënt en voordelig afdrukken
Verspil minder tijd aan het wachten op afdrukken, zelfs bij
grote hoeveelheden, terwijl u volledig de toegang tot gevoelige
informatie beheert. Onze WorkForce Pro- en WorkForce
Enterprise-printers vereisen nauwelijks gebruikersinterventie en
bieden een snellere responstijd, duurzame verbruiksmaterialen
en beveiliging via een toegangscode, om uw workflow te
ondersteunen en beveiligen in plaats van deze te verstoren.

Efficiënte digitalisering van medische
documenten
Digitaliseer de meest complexe digitale
documenten: medische dossiers. Met de snelle
A3-productieapparaten van Epson beschikt u over de
vereiste flexibiliteit voor het scannen van elk document
in het dossier, die met één druk op de knop voor
bewerking en samenwerking beschikbaar zijn.

Grote volumes afdrukken met hoge snelheid
Druk kwalitatief hoogwaardige documenten af met
hoge snelheden tot maximaal 100 apm2, en verbeter de
productiviteit met WorkForce Enterprise: een betrouwbare
en milieuvriendelijke A3 kleuren-MFP voor afdelingsgebruik
met optionele afwerkingseenheid.
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Nauwkeurige aanduiding van de kritieke
details
Onderscheid patiënten, hun medicatie en
behandeling met behulp van kleurenetiketten.
Markeer cruciale informatie duidelijk en benadruk
de subtiele verschillen voor grotere nauwkeurigheid
en leesbaarheid. Onze ColorWorksetikettenprinters produceren uiterst duurzame
medicijn- en monsteretiketten, snel en on-demand.

Maak samenwerking eenvoudig
Bespreek een patiëntencasus zonder dat u aantekeningen
hoeft in te typen en overleg met externe specialisten in
real-time vanaf uw eigen werkplek. Met onze interactieve
projectoren verandert u samenwerking in een efficiënter
digitaal proces dat flip-overs, whiteboards of flat paneldisplays overbodig maakt.

Gelijke tred houden met de behoeften
in veeleisende omgevingen
Als een van de pioneers op het gebied van
robotics, bieden we robots die zeer nauwkeurig
en met adembenemende snelheid werken in tal
van toepassingen, vaak tot 24 uur per dag, zonder
risico van verontreiniging door stofdeeltjes.

Ontworpen met
het oog op de
gezondheidszorg
Epson Print Performance: voor voorspelbaar
lagere kosten

Epson-projectorsoftware: haal meer uit
uw projectoren

Maak afdrukken eenvoudiger en minder resource-intensief
met een volledig beheerde printservice inclusief onderhoud
en verbruiksartikelen voor extra gemoedsrust.

Met Epson-projectorsoftware kunt u meer dan
1000 projectoren vanaf één centrale locatie beheren
en bedienen, zodat u optimaal gebruik maakt van uw
technologiepark terwijl u de controle in handen houdt
over al uw projectoren.

–– Verlaag de afdrukkosten en profiteer van een volledig
overzicht van uw investeringen en facturering.
–– Ontvang vervangende verbruiksmiddelen automatisch
wanneer deze opraken
–– Betaal alleen voor wat u afdrukt
–– Volledige duidelijkheid met een enkele, eenvoudige
maandelijkse factuur
–– Kies de opties die voor u geschikt zijn
–– Profiteer van betrouwbaar continu afdrukken en biedt
uw personeel de ruimte om zich te richten op het leveren
van de beste zorg
Zakelijke beeldverwerkingsoplossing van Epson:
verhoog de productiviteit, verlaag de kosten
en verbeter de documentbeveiliging
In een tijd van strengere wetgeving, stijgende kosten van
de levering van kwaliteitszorg en rekening houdend met de
vereisten omtrent de beveiliging van patiëntgegevens en
de privacy, kan Epson organisaties in de gezondheidszorg
helpen hun processen te verbeteren en versnellen.
–– Bewaar de privacy van patiënten door verificatie,
autorisatie en rapportage van het gebruik en
de uitvoer van MFP's
–– Voorkom onjuiste routering van patiëntendossiers
en beperk het aantal medische fouten met vooraf
gedefinieerde processen voor het vastleggen
van gegevens
–– Scan patiëntendossiers eenvoudig en veilig op het
moment dat deze worden aangemaakt, om het kostbare
proces te voorkomen dat deze opnieuw moeten worden
aangemaakt als de documenten verloren gaan

–– Geef content weer met elke voor een netwerk geschikte
Epson-projector vanaf elke locatie
–– Projecteer vanuit meerdere bronnen zonder van
invoerbron te wisselen
–– Geef content weer op meerdere projectoren vanaf één
computer
–– Controleer de status van projectoren en bedien deze
op afstand
–– Verstuur automatisch of handmatig berichten naar
een of meer projectoren
Epson iProjection: draadloos documenten
en foto´s projecteren
Met onze intuïtieve mobiele projectie-app voor iOS- en
Android-apparaten is het eenvoudig om draadloos beelden
en bestanden te projecteren vanaf deze apparaten via een
Epson-projector met netwerkmogelijkheden. Hierdoor
kunt u eenvoudig samenwerken met anderen zonder
de beperking van de kleine schermen.
–– Projecteer beelden en documenten in enkele stappen
–– Maak aantekeningen en breng markeringen aan over
de projectie om iets te benadrukken of verduidelijken
–– Geef hoogwaardige webpagina's weer met een volledig
functionele webbrowser
Voor meer informatie over welke oplossingen verkrijgbaar
zijn in uw regio, kunt u contact opnemen met
uw verkoopadviseur.

Ga naar www.epson.eu/bis voor een volledig overzicht van
de softwareoplossingen en compatibiliteit van systemen
van Epson en onze partners.

Wist u dat 10% van alle uitgaven in
de gezondheidszorg wordt verspild? 		
Onze workflow-infographic over de
gezondheidszorg laat zien hoe
u dit kunt stoppen.
www.epson.nl/gezondheidszorg of www.epson.be/gezondheidszorg

Casestudy

Epson helpt toonaangevende apotheek
de kosten te beperken en de efficiëntie
van het afdrukproces te verbeteren
Workforce Pro RIPS zakelijke inkjetprinters besparen
tijd en geld
Jhoots Pharmacy is een onafhankelijke, openbare apotheek.
Het bedrijf heeft momenteel 49 winkels. Jhoots Pharmacy is altijd
op zoek naar mogelijkheden om de operationele efficiëntie te
verbeteren en innovatie binnen het bedrijf te stimuleren. Daarom
liet het bedrijf zich graag benaderen door een Epson-dealer
met het voorstel om de fotokopieerapparaten in de winkels te
evalueren. De geplande evaluatie leidde tot een volledige audit
van alle fax-, print- en kopieerapparatuur in de filialen.
In de Jhoots Pharmacy-winkels werd een mix van printers,
faxmachines en fotokopieerapparaten van diverse leveranciers
gebruikt. Dit leidde onvermijdelijk tot hoge onderhoudskosten
en hoge vervangingskosten van de inktpatronen.

Eindgebruikerstests leiden tot de implementatie
van de Epson Workforce Pro RIPS-printers
Na een volledige analyse van de behoeften van Jhoots Pharmacy,
kwam de Epson-dealer met een aanbeveling voor twee
apparaten. Deze werden vervolgens in de winkel op proef in
gebruik genomen door filiaalmedewerkers, die unaniem de Epson
Workforce Pro WF-R5690 multifunctionele printers selecteerden,
in het bijzonder vanwege hun compacte ontwerp, gebruiksgemak
en functionaliteit. De medewerkers kunnen scannen, faxen en
fotokopiëren op hetzelfde apparaat en, belangrijker nog, ze
kunnen informatie direct van de Workforce Pro naar het netwerk
van het hoofdkantoor verzenden. In elke vestiging is nu één
Workforce Pro geïmplementeerd.

Conform het milieubeleid van Jhoots Pharmacy en het streven
om de operationele efficiëntie te verbeteren en kosten te
besparen, wilde het hoofdkantoor de aanbeveling van de dealer
graag opvolgen om Epson's Replaceable Ink Pack System (RIPS)
te installeren, zodat een filiaal tot 50.000 pagina's in zwart-wit en
kleur kan afdrukken voordat de inkt vervangen hoeft te worden.
Gebruikersinterventie, transport en logistiek worden zo tot een
minimum beperkt, terwijl het recyclen van lege inktpatronen
overbodig is geworden. De Workforce Pro RIPS is eenvoudig
te gebruiken en biedt voorspelbare afdrukkosten, met maximaal
80% kostenbesparing op verbruiksmaterialen en tot 70%lager
energieverbruik dan andere vergelijkbare kleurenlaserprinters.

Resultaten
Met de Workforce Pro kunnen filiaalmedewerkers nu documenten
scannen naar mappen die op de printer zijn ingesteld en deze
rechtstreeks mailen naar de verschillende afdelingsmappen, zoals
HR, op de server van het hoofdkantoor. De verhoogde beveiliging
die de oplossing biedt bij de gegevensoverdracht is ook
belangrijk, aangezien de gegevens soms zeer vertrouwelijk zijn.
Documentbeheer bij de filialen is aanzienlijk verbeterd,
werkstromen verlopen soepeler en de real-time informatie zorgt
voor operationele efficiëntie en kostenbesparingen in de hele
organisatie.
De implementatie heeft geleid tot een verbetering van real-time
gegevensstromen binnen het bedrijf, verbeterde efficiëntie,
kostenbesparingen en een vermindering van de milieubelasting
en IT-ondersteuning.

Bescherm de toekomst van de planeet
Bij Epson zien we het belang in van de ondersteuning van een groenere planeet voor toekomstige generaties.
Behaal uw milieudoelstellingen met tot 99% minder afval met WorkForce Pro RIPS3, Replaceable Ink Pack
System, verbruik tot 96% minder energie met WorkForce Pro-printers3 en verdubbel uw afdruksnelheid met een
stroomverbruik dat de helft lager ligt met de WorkForce Enterprise-serie2
Bespaar elektriciteit en CO2 met de WorkForce Pro-modellen, die tot 96% minder energie verbruiken dan
laserprinters en laserkopieerapparaten3
Verlaag het stroomverbruik met de eco-modus op uw interactieve displayoplossingen en verleng de levensduur van lampen
Verklein uw CO2-voetafdruk met scanners zonder opwarmtijd en verlaag uw stroomverbruik dankzij de ingebouwde
ReadyScan-technologie
Bekijk wat u kunt besparen
Bereken de elektriciteit en CO2-besparingen die een WorkForce Pro-printer zou kunnen opleveren
in uw gezondheidszorgomgeving met onze calculator
www.epson.nl/eco-saving
www.epson.be/eco-saving
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Inktreservoir met hoge capaciteit met een maximaal paginarendement van circa 84.000 pagina's. Het daadwerkelijke rendement kan variëren
afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar www.epson.eu/pageyield. Initialisatie-inkten
bieden alleen genoeg inkt voor het opstarten van de printer. U moet nieuwe inkt kopen of laten aanleveren voor normaal gebruik.
Gewoonlijk verbruikt een laserprinter van 45-55 ppm circa 1500 W; de WorkForce Enterprise heeft een laag stroomverbruik van 180 W tot 320 W met
een afdruksnelheid tot 100 apm.
Getest door BLI over een periode van twee maanden tot en met februari 2017, vergeleken met een selectie van concurrerende machines, in opdracht
van Epson. Ga voor meer informatie naar www.epson.nl/inkjetsaving
Gebaseerd op de extractie en verwerking van grondstoffen en de productie van verbruiksartikelen. Getest volgens Epson-methodologie: 1. Berekening
is alleen CO2-uitstoot als milieubelasting (opwarming van de aarde). 2. Het resultaat van de berekening is gebaseerd op eigen verklaringen. (Er is geen
verificatie van derden ontvangen.) 3. Wij gebruiken de coëfficiënt van CO2 (kg-CO2/eenheid) die is gepubliceerd in JEMAI-database ”LCA Pro”.
Getest door BLI over een periode van twee maanden tot en met februari 2017, met FPOT (tijd tot eerste afdruk) vanuit een nacht slaapstand,
vergeleken met een selectie van concurrerende machines, in opdracht van Epson. Ga voor meer informatie naar www.epson.nl/inkjetsaving
Grootste marktaandeel in verkochte eenheden voor projectoren van 500 lumen en hoger. (Onderzoek uitgevoerd door Futuresource Consulting Limited
over de periode van 2001 tot 2016)

Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of ga naar www.epson.nl of www.epson.be
Epson Europe BV
Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Branch office Belgium
Hoogoorddreef 5
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
Atlas ArenA
B-1930 Zaventem
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.be
www.epson.nl
Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Groene
technologie
Geen ozongas
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