Řešení Epson pro zdravotnictví

Spolupráce
ve zdravotnictví

Technologická řešení pro
zdravotnictví
Společnost Epson dobře ví, že zdravotnická zařízení dnes stojí před dvojí výzvou:
na jedné straně musí neustále rozšiřovat možnosti spolupráce a zkvalitňovat péči
o pacienty a na druhé straně potřebují snižovat náklady a zefektivňovat provoz.
Proto vytváří technologie, které pomáhají zjednodušit a optimalizovat pracovní
postupy a šetřit čas i zdroje. Dokážou v reálném čase propojit lidi, místa a informace
a díky tomu umožňují lepší spolupráci mezi různými týmy a rychlejší řešení problémů.
Řešení Epson pro zdravotnictví jsou vysoce výkonná a nevyžadují žádnou náročnou
údržbu, takže se můžete soustředit na to nejdůležitější – na pacienty.

Více možností v IT za méně peněz

Udělejte si přesnou představu o financích

Naše řešení jsou ideální volbou pro organizace, které
mají k dispozici omezený rozpočet a potřebují maximálně
spolehlivé a zabezpečené systémy. Pomohou vám vytvořit
komplexní systém pro poskytování kvalitní péče.

Technologie Epson jsou navrženy tak, aby vám pomohly
snížit náklady bez komplikování či zpomalení chodu vašeho
zařízení, a tím pádem uvolnit finanční zdroje na jiné oblasti
a aktivity.

–– Zjednodušte procesy a organizaci péče o pacienty
díky sjednoceným zařízením, pomocí nichž snadno,
rychle a bezpečně naskenujete, promítnete a vytisknete
vše potřebné, abyste pacienty mohli ošetřit co nejrychleji.
–– Spolupracujte s dalšími pracovišti prostřednictvím
projektorů Epson s velmi krátkou projekční vzdáleností,
které vašim lidem umožní efektivně komunikovat a snáze
absolvovat školení a sdílet informace.
–– Omezte náklady na tisk a zajistěte si standardně
vysokou kvalitu s tiskárnami WorkForce Pro
s technologií Replacement Ink Pack System (RIPS),
na nichž bez přerušení vytisknete až 84 000 stránek.1
–– Zpracovávejte dokumenty rychle a bezpečně pomocí
řešení Epson pro skenování dokumentů a sdílejte je
jediným stisknutím tlačítka s partnerskými pracovišti
nebo do cloudu.
–– Ulehčete chirurgům provádění výkonů chytrými
brýlemi Moverio, jež pracují s technologií rozšířené reality
(AR) a během operací mohou uživatelům zprostředkovat
užitečné informace, pokyny a tipy a pomoci s koordinací
mezi očima a rukama.

–– Zvýrazněte zásadní informace a minimalizujte rizika
díky použití barevných štítků z našich tiskáren. Výrazně
označené položky personál dokáže vyhledat rychleji,
aniž by ohrozil bezpečnost a kvalitu péče o pacienty.
–– Optimalizujte péči o pacienty a pracujte maximálně
efektivně i v náročném prostředí oddělení s obrovskými
objemy dokumentů. Skenujte, ukládejte a zabezpečujte
výsledky vyšetření pomocí multifunkčních tiskáren
a skenerů.
–– Archivujte zdravotní záznamy bezpečně, rychle
a levně s použitím zařízení Discproducer, které záznamy
dokáže uložit až na 100 let a díky němuž ušetříte náklady
na skladování dokumentů.
–– Prezentujte informace kvalitně prostřednictvím
projektorů pro pevnou instalaci, které dokážou v rozlišení
Full HD promítnout obraz až do velikosti 600 palců
a jsou perfektním řešením pro školení zdravotníků
v posluchárnách.

Zjistěte, kolik byste přechodem na
tisková řešení Epson mohli ušetřit
Použijte naši kalkulačku celkových nákladů, kterou najdete
na internetové adrese:
www.epson.cz/tco

„Snahou společnosti Epson je, aby technologická
transformace přinesla co největší prospěch. Proto navrhuje
řešení, jež zaměstnancům ve zdravotnictví pomohou pracovat
efektivněji a produktivněji.“
Pan Usui, prezident společnosti Seiko Epson Corporation
Pomáháme manažerům zvyšovat produktivitu
Efektivní práce zaměstnanců, kteří se starají o chod zařízení a školení, může mít přímý
dopad na kvalitu péče o pacienty a na práci zdravotnického personálu. Technologie
Epson vám umožní optimalizovat procesy a zefektivnit a zpřesnit chod vaší organizace.
–– Dosáhnout vysoké produktivity vám pomůže tiskárna WorkForce Enterprise –
rychlá, spolehlivá a ekologická barevná multifunkční tiskárna A3 pro oddělení
s volitelným finišerem.
–– Přesné zaznamenání všech detailů vám usnadní grafické skenery Epson, které
dokážou s výjimečnou přesností reprodukovat důležité lékařské materiály včetně
negativů, fotografií a rentgenových snímků.
–– Vylepšení organizačních procesů vám pomůže docílit tiskový systém LabelWorks.
Využijete jej ve skladu, při archivaci dokumentů i označování vybavení. V široké
nabídce variant rozhodně najdete tu, která bude vyhovovat vašim potřebám
i rozpočtu.
–– Archivaci zásadních informací vám zjednoduší etikety, štítky a lístky, které rychle
a podle potřeby vytisknete na tiskárně ColorWorks.
–– Automatizaci úkolů s mimořádnou přesností a spolehlivostí vám umožní
robotické systémy Epson pro tzv. čisté prostory určené pro specifická prostředí
ve zdravotnických a farmaceutických provozech.

Pacienti vždy na prvním místě

Dosáhněte lepších výsledků
Využijte možnosti rozšířené reality (AR)
a vyhledávejte důležité detaily o pacientech
přímo během výkonů. Naše chytré brýle Moverio
umožňují současně zobrazovat informace
a obrázky, takže budete rychleji reagovat, zvýšíte
produktivitu a zrychlíte průběh vyšetření.

Šetřete peníze, čas i prostor
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Zdravotní záznamy nyní můžete bezpečně
archivovat bez nákladů spojených s uchováváním
papírových dokumentů. Mnoho nemocnic pořizuje
zařízení Epson pro výrobu disků CD/DVD, protože
na nich spolehlivě a snadno vyrobí disky CD
s údaji o pacientech a archivují lékařské záznamy,
a to i v náročných podmínkách.
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Tiskněte efektivně a úsporně

Digitalizujte lékařské dokumenty efektivně

Při tisku dokumentů – i rozsáhlých materiálů – už nemusíte
ztrácet čas čekáním u zařízení. A navíc můžete omezit
přístup k citlivým informacím. Naše tiskárny WorkForce Pro
a WorkForce Enterprise nevyžadují žádnou náročnou údržbu,
rychle reagují a využívají spotřební materiál s dlouhou životností
a ochranu heslem, takže vaše procesy nezkomplikují, ale
naopak usnadní a zabezpečí.

Digitalizujte jedny z nejnáročnějších papírových
záznamů – lékařské dokumenty. Vysokorychlostní
zařízení formátu A3 společnosti Epson nabízí
flexibilitu nutnou při skenování každého dokumentu
ve složce přímo v místě pracovní činnosti
po stisknutí jediného tlačítka.

Rychlý tisk velkých objemů
Zařízení WorkForce Enterprise tiskne vysoce kvalitní
dokumenty mimořádnou rychlostí až 100 obr./min2,
a tak bezpečně zvýší vaši produktivitu. Je to spolehlivá
a ekologická barevná multifunkční tiskárna A3 pro
oddělení s volitelným finišerem.
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Zaznamenejte důležité detaily
Barevné štítky vám pomohou rozlišit pacienty
a jejich léky i léčbu. Umožní vám jasně
vyznačit zásadní informace a v zájmu lepší
čitelnosti a přesnosti zvýraznit drobné rozdíly.
Na našich tiskárnách štítků ColorWorks si
rychle vyrobíte odolné štítky na léky a vzorky,
jaké právě potřebujete.

Zjednodušte spolupráci

Nabízíme zařízení i pro nejnáročnější prostředí

Případy pacientů nyní můžete probírat a konzultovat je
s odborníky mimo vaše pracoviště v reálném čase, aniž by
bylo třeba dělat si jakékoli poznámky a bez toho, aniž byste
museli z práce odejít. S našimi interaktivními projektory je
spolupráce efektivní digitální proces, při němž se obejdete
bez papírových či bílých tabulí i plochých displejů.

Naše společnost patří k průkopníkům robotiky.
Naši roboti mají mnoho možností využití
a pracují přesně a neuvěřitelnou rychlostí, často
až 24 hodin denně, aniž by hrozilo nebezpečí
kontaminace usazenými částicemi.

Řešení navržená
s ohledem na potřeby
zdravotnického sektoru
Služba Epson Print Performance: předvídatelně
nižší náklady

Software k projektorům Epson: využijte všechny
možnosti svých projektorů

S plně spravovanými tiskovými službami, jež zaručují servis
a dodávku spotřebního materiálu bez starostí, je tisk snazší
a méně nákladný.

Software k projektorům Epson umožňuje řídit více než
tisíc projektorů z jednoho centrálního místa, zachovat
si kontrolu nad všemi používanými zařízeními a využít
jejich plný potenciál.

–– Tisknete levněji a máte kompletní přehled o svých
investicích a fakturách.
–– Když se ztenčí zásoby spotřebního materiálu,
automaticky je doplníme.
–– Platíte pouze za to, co skutečně vytisknete.
–– Všechny náklady platíte v rámci jedné přehledné měsíční
faktury.
–– Parametry řešení si volíte podle svých potřeb.
–– Máte k dispozici spolehlivý nepřetržitý tisk a vaši
zaměstnanci se mohou soustředit jen na špičkovou
péči o pacienty.
Zobrazovací řešení Epson pro podniky: vyšší
produktivita, nižší náklady a lepší zabezpečení
dokumentů
Legislativa se ustavičně zpřísňuje, náklady na poskytování
kvalitní péče se zvyšují a zdravotnická zařízení musí
stále více dbát na ochranu údajů a soukromí pacientů.
Společnost Epson jim může pomoci vylepšit a zrychlit
používané procesy.
–– Ochranu osobních údajů pacientů usnadní multifunkční
tiskárny, jež umožňují ověřování, povolování a hlášení
přístupu uživatelů.
–– Předem definované procesy skenování pomáhají
předcházet chybnému směrování záznamů o pacientech
a snižují riziko přehmatů v léčbě.
–– Záznamy o pacientech lze snadno a bezpečně
skenovat na místě jejich pořízení, čímž se snižuje
pravděpodobnost, že bude nutné vynakládat nemalé
prostředky na jejich opětovné sestavení.
Kompletní nabídku softwarových řešení a informace
o kompatibilních systémech společnosti Epson a našich
partnerů najdete na stránce www.epson.eu/bis.

Věděli jste, že 10 % výdajů ve
zdravotnickém sektoru se reálně
nevyužije? Naše užitečná infografika
vám ukáže, jak je tomuto plýtvání
možné zamezit.
www.epson.cz/healthcare

–– Obsah lze promítat odkudkoli pomocí kteréhokoli
projektoru připojeného k síti.
–– Prezentace je možné promítat z více zdrojů, aniž by bylo
nutné přepínat vstup.
–– Z jednoho počítače lze promítat do několika projektorů.
–– Kontrola stavu a ovládání projektorů se provádí na dálku.
–– Software umožňuje také ruční nebo automatické
odesílání zpráv do jednoho i více projektorů.
Aplikace Epson iProjection: bezdrátové promítání
dokumentů a fotografií
Prostřednictvím naší intuitivní aplikace pro mobilní
projekci lze do projektorů Epson připojených k síti snadno
bezdrátově promítat soubory ze zařízení se systémem
iOS i Android. Díky tomu vás při spolupráci s ostatními
neomezuje malá velikost displeje.
–– Promítnutí obrázků a dokumentů vyžaduje jen několik
jednoduchých kroků.
–– V promítaném materiálu je možné zvýrazňovat a dělat
poznámky, což je velmi praktické.
–– Tímto způsobem můžete zobrazit i kvalitní webové
stránky v plnohodnotném webovém prohlížeči.
Podrobnější informace o tom, která řešení jsou dostupná
ve vaší oblasti, vám sdělí místní prodejce.

Případová studie

Řešení Epson pomohlo úspěšné
síti lékáren snížit náklady
a zefektivnit tisk
Firemní inkoustové tiskárny Workforce Pro RIPS šetří
peníze a čas
Společnost Jhoots Pharmacy je nezávislá společnost provozující
lékárny. V současné době má 49 poboček. Stále hledá možnosti,
jak zefektivnit provoz svých lékáren a lépe využívat inovace. Proto
také uvítala nabídku prodejce společnosti Epson, že zhodnotí
její kopírky. Po původně plánovaném hodnocení následoval
podrobný audit faxů a tiskových a kopírovacích zařízení
používaných v pobočkách společnosti.
Lékárny společnosti Jhoots Pharmacy byly v té době vybaveny
tiskárnami, faxy a kopírkami různých značek. Náklady na výměnu
zásobníků a na údržbu se proto logicky prodražovaly.

Koncoví uživatelé volí tiskárny Epson Workforce
Pro RIPS
Po provedení hloubkové analýzy potřeb společnosti Jhoots
Pharmacy prodejce společnosti Epson doporučil dva modely.
Personál poboček si je vyzkoušel přímo v provozu a jednohlasně
se vyslovil pro multifunkční tiskárny Epson Workforce Pro
WF-R5690 – zejména kvůli jejich kompaktním rozměrům,
jednoduchému ovládání a nabídce funkcí. Zaměstnanci lékáren
nyní mohou prostřednictvím jednoho zařízení skenovat, odesílat
faxy i kopírovat a především z něj mohou odesílat informace
přímo do sítě společnosti. Každá pobočka dostala jednu tiskárnu
Workforce Pro.

Společnost Jhoots Pharmacy se systematicky snaží omezovat
dopad své činnosti na životní prostředí a pracovat maximálně
efektivně a úsporně, a proto ochotně kývla na doporučení
nainstalovat systém RIPS (Replaceable Ink Pack System)
společnosti Epson. Pobočky tak bez výměny inkoustu vytisknou
až 50 000 černobílých a barevných stránek. To znamená
minimální nutnost zásahů ze strany koncových uživatelů
a minimální nároky na dopravu a logistiku. Prázdné zásobníky
není třeba recyklovat. Tiskárny Workforce Pro RIPS se velmi
snadno ovládají a náklady na tisk lze dobře odhadnout předem.
Spotřební materiály ve srovnání s porovnatelnými barevnými
laserovými tiskárnami vyjdou až o 80 % levněji a spotřeba energie
je až o 70 % nižší.

Výsledek
Zaměstnanci poboček společnosti dnes na zařízeních
Workforce Pro mohou skenovat dokumenty do zvláštních složek
vytvořených v tiskárně a přímo je odesílat e-mailem do složek
různých oddělení (např. personálního) na serveru v ústředí.
Protože některá odesílaná data jsou přísně důvěrná, oceňují také
kvalitní zabezpečení při přenosu dat, jež řešení Epson nabízí.
Správa dokumentů v pobočkách se výrazně zlepšila, lépe
fungují také zavedené procesy a dostupnost dat v reálném čase
společnosti pomáhá zefektivňovat provoz a snižovat náklady.
Přechod na nové technologie přinesl zlepšení, pokud jde
o předávání dat v rámci společnosti v reálném čase, vyšší
efektivitu provozu, snížení nákladů a nároků na technickou
podporu a zmenšení ekologické stopy společnosti.

Chraňte budoucnost planety
Ve společnosti Epson si uvědomujeme význam zachování zelenější planety pro budoucí generace.
Splňte své cíle v oblasti ochrany životního prostředí díky snížení odpadu až o 99 % s tiskárnami
WorkForce Pro RIPS3, s technologií Replaceable Ink Pack System (systém vyměnitelných inkoustových
náplní), spotřebujte až o 96 % méně energie s tiskárnami WorkForce Pro3 a zdvojnásobte svou rychlost
tisku při poloviční spotřebě s řadou WorkForce Enterprise.2
Omezte spotřebu elektřiny a produkci CO2 s modely WorkForce Pro, které využívají až o 96 % méně
energie než laserové tiskárny a kopírky.3
Snižte spotřebu energie s ekologickým režimem interaktivních plochy, která navíc prodlužuje životnost lampy.
Redukujte uhlíkovou stopu se skenery s nulovou dobou zahřívání a snižte spotřebu energie díky vestavěné
technologii ReadyScan.
Zjistěte, kolik můžete ušetřit
Spočítejte si v našem kalkulátoru, kolik elektřiny můžete ušetřit a o kolik můžete snížit emise CO2, pokud ve svém
zdravotnickém zařízení začnete používat tiskárny WorkForce Pro.
www.epson.cz/eco-saving
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Průměrná výtěžnost vysokokapacitních inkoustových jednotek je více než 84 000 stran. Skutečná výtěžnost se může lišit v závislosti na tištěných
obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na adrese www.epson.eu/pageyield. Inicializační inkoustové jednotky obsahují
pouze takové množství inkoustu, jaké je potřeba ke spuštění tiskárny. Pro účely běžného používání je nutné zakoupit nové inkousty.
Laserové tiskárny tisknoucí rychlostí 45–55 str./min zpravidla spotřebují 1 500 W; tiskárna WorkForce Enterprise má nízkou spotřebu 180–320 W
a tiskne rychlostí až 100 obr./min.
Podle testů společnosti BLI zadaných společností Epson a vedených po dobu dvou měsíců do února 2017 a výsledků, které byly srovnány s vybranými
konkurenčními zařízeními. Další informace najdete na stránkách www.epson.cz/inkjetsaving.
Na základě získávání a zpracování surových materiálů a výroby spotřebního materiálu. Podle metodologie testů společnosti Epson: 1. Výpočet zahrnuje
pouze emise CO2 z pohledu ekologické zátěže přispívající ke globálnímu oteplování. 2. Výsledky představují výpočet vycházející z vlastních prohlášení
(bez obdržení ověření třetích stran). 3. Je využíván koeficient CO2 (kg-CO2/jednotka) publikovaný v databázi JEMAI „LCA Pro“.
Podle testů společnosti BLI zadaných společností Epson zaměřených na výstup první stránky (FPOT) zahájený po celonočním vypnutí a prováděných
po dobu dvou měsíců do února 2017. Výsledky byly porovnány s vybranými konkurenčními zařízeními. Další informace naleznete na webových
stránkách www.epson.cz/inkjetsaving.
Největší podíl na trhu s projektory se světelným výstupem nad 500 lumenů. (Průzkum provedla společnost Futuresource Consulting Limited v letech
2001 až 2016.)

Další informace získáte na své místní pobočce společnosti Epson nebo na adrese www.epson.cz.
EPSON EUROPE B.V.
Technická podpora: +420 246 037 281
Organizační složka
www.epson.cz
Greenline Kačerov Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika
Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
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