Epsons løsninger til sundhedsplejen

Samarbejde
inden for
sundhedsplejen

Teknologiløsninger
til sundhedsplejen
Hos Epson forstår vi det pres, du er under, ved at forbedre samarbejde og
patientpleje samtidig med reducering af omkostningerne og mere effektivt arbejde.
Derfor udvikler vi teknologi, der forenkler og strømliner dine arbejdsgange, hvilket
sparer dig tid og ressourcer. Dette frigør dit personale til at arbejde på tværs af teams
og løse problemer hurtigere ved at kombinere medarbejdere, steder og oplysninger
i realtid. Ved at kombinere en høj ydeevne med minimal indgriben giver Epsons
løsninger dig mulighed for at fokusere på de vigtigste personer - dine patienter.

Hjælper IT med at udrette mere med færre ressourcer

Få det fulde økonomiske overblik

Ved at kombinere reducerede budgetter med behovet
for at kunne levere meget pålidelige og sikre systemer
hjælper vores løsninger dig med at levere en vedvarende
kvalitetspleje.

Epsons teknologi er udviklet, så du kan finde
omkostningsbesparelser uden at påvirke den
organisatoriske ydeevne, for at give mere plads i budgettet
til andre områder og initiativer.

–– Strømlin patientflow og processer med kombinerede
enheder, der scanner, projicerer og udskriver hurtigt,
nemt og sikkert, for hurtigere at levere patientpleje.
–– Samarbejd på tværs af forskellige steder med
Epsons projektorer med ultrakort projicering, der giver
personalet mulighed for at interagere effektivt for at
optimere uddannelse og deling af oplysninger.
–– Administrer udskrivningsomkostningerne og bevar
en høj kvalitet med WorkForce Pro RIPS-printere,
som giver op til 84.000 siders uafbrudt udskrivning1.
–– Behandl dokumenter hurtigt og sikkert med
Epsons dokumentregistreringsløsninger og del til
samarbejdsbaserede arbejdsområder eller Cloudtjenester med et tryk på en knap.
–– Optimer kirurgiske procedurer med vores Moverio
smart glasses, der udnytter Augmented Reality (AR)
til at vise oplysninger, anvisninger og nyttige tip samt
hjælpe med hånd-øjne-koordination under operationer.

–– Gør vigtige oplysninger mere tydelige og reducer
driftsmæssige risici med vores farvemærkater; gør
visuel genkendelse hurtigere uden at ofre patientpleje
og sikkerhed.
–– Optimer patientplejen og maksimer effektiviteten
i krævende, afdelingsmæssige miljøer med store
udskrivningsmængder ved at scanne, gemme og sikre
testresultater med MFP'er og scannere.
–– Opbevar medicinske data sikkert, hurtigt og billigt
med Discproducer, som opbevarer poster i op til 100 år
og fjerner udgifterne til papiropbevaring.
–– Muliggør displays i høj kvalitet med
installationsprojektorer, der er ideelle til medicinsk
undervisning i auditorier og kan projicere billeder
i fuld HD op til 600".

Find ud af, hvor meget du kan spare
på udskrivning ved at skifte til Epson
Brug vores beregner til samlede ejeromkostninger på:
www.epson.dk/tco

"Som virksomhed er Epson dedikeret til at muliggøre et
positivt teknologisk skift ved at udvikle løsninger, der gør
arbejdsstyrken i sundhedsplejen mere effektiv og produktiv."
Mr. Usui, præsident for Seiko Epson Corporation

Hjælper administratorer med at øge produktiviteten
Effektiviteten af drift og personalets arbejdsgang kan have en direkte indflydelse på
patientpleje og sundhedspersonalets rolle. Arbejd mere effektivt, strømlin processer
og øg præcisionen med Epsons teknologi.
–– Opfyld dine krav til høj produktivitet med WorkForce Enterprise - en hurtig,
pålidelig og miljøvenlig, afdelingsmæssig A3-multifunktionsfarveprinter (MFP)
med valgfri sorteringsenhed.
–– Scan alle detaljer nøjagtigt med Epsons grafikscannere, som genskaber vigtige
sundhedsplejedokumenter med fantastiske detaljer, herunder negativer, fotografier
og røntgenbilleder.
–– Optimer organisatoriske processer med LabelWorks-udskrivningssystemet
og vælg blandt en lang række muligheder, der passer til alle udskrivningskrav
og -budgetter; ideelt til lagerstyring, arkivering og mærkning af udstyr.
–– Organiser vigtige oplysninger ved at oprette og udskrive mærkater, mærker
og billetter hurtigt og efter behov med ColorWorks.
–– Automatiser opgaver med præcision og pålidelighed ved hjælp af Epsons
cleanroom-robotsystemer til krævende medicinske miljøer og miljøer
i medicinalindustrien.

Gør patienter til din prioritet

Se bedre resultater
Udnyt Augmented Reality (AR) optimalt til at
gennemse vigtige patientoplysninger samtidig med
at udføre procedurer. Vores Moverio smart glasses
gør det muligt at vise oplysninger og billeder samtidig,
som hjælper dig med at reagere hurtigere, øge
produktiviteten og forkorte behandlingstiden.

Spar tid og penge på opbevaring
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Opbevar medicinske data sikkert uden udgifterne
til papiropbevaring. Mange hospitaler vælger at
installere Epsons CD/DVD-publiceringsenheder
til patient-CD'er eller arkivering af patientdata for
at sikre pålidelighed og brugervenlighed - selv
i barske miljøer.
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Udskriv effektivt og økonomisk

Digitaliser medicinske dokumenter effektivt

Brug mindre ventetid på udskrifter, selv i store mængder,
samtidig med at styre adgangen til følsomme oplysninger.
Vores WorkForce Pro- og WorkForce Enterpriseprintere tilbyder hurtigere reaktionstider, langtidsholdbare
forbrugsstoffer og adgangskodebeskyttelse for at understøtte
og sikre din arbejdsgang i stedet for at forstyrre den.

Digitaliser nogle af de mest udfordrende
papirjournaler - medicinske dokumenter. Epsons
højhastigheds-A3-produktionsenheder giver
den fleksibilitet, som er nødvendig for at scanne
alle dokumenter i et arkiv direkte til fælles
arbejdsområder med et tryk på en knap.

Udskriv store mængder ved høj hastighed
Udskriv dokumenter i høj kvalitet ved superhøje
hastigheder på op til 100 billeder pr. minut2 og sæt
skub i produktiviteten med WorkForce Enterprise - en
pålidelig og miljøvenlig, afdelingsmæssig A3-farve-MFP
med valgfri sorteringsenhed.
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Definer vigtige oplysninger
Skeln mellem patienter, deres medicin og
behandlinger ved hjælp af farvemærkater.
Fremhæv tydeligt vigtige oplysninger og fine
forskelle for at sikre større nøjagtighed og
læsbarhed. Vores ColorWorks-mærkatprintere
fremstiller særdeles holdbare medicin- og
prøvemærkater hurtigt og efter behov.

Gør samarbejde enklere

Følg med krævende miljøer

Diskuter patientsager uden at skulle skrive noter og
kontakt eksterne specialister i realtid uden at forlade
arbejdspladsen. Vores interaktive projektorer gør
samarbejde til en mere effektiv digital proces uden
behov for flipovers, whiteboards eller fladskærme.

Som en af pionererne i robotteknologi
arbejder vores robotter præcist og ved
en utrolig hastighed i mange anvendelser ofte op til 24 timer i døgnet og uden risiko
for kontaminering fra partikelaflejringer.

Udviklet med tanke
på sundhedsplejen
Epson Print Performance: Få forudsigeligt lavere
omkostninger

Epsons projektorsoftware: Få mere ud af dine
projektorer

Gør udskrivning lettere og mindre ressourcekrævende
med en fuldt administreret udskrivningsservice, der
dækker service og forbrugsstoffer, for at få ro i sindet.

Epsons projektorsoftware giver dig mulighed for at styre
mere end tusind projektorer fra en central placering, så du
kan udnytte din teknologiske ejendom optimalt og samtidig
bevare kontrollen over hele din projektorflåde.

–– Reducer udskrivningsomkostningerne og opnå
et fuldt overblik over din investering og fakturering.
–– Modtag automatisk udskiftninger, når forbrugsstofferne
er ved at være lave.
–– Betal kun for det, du udskriver.
–– Få klarhed med en enkel, månedlig faktura.
–– Vælg de indstillinger, der passer til dig.
–– Opnå pålidelig, kontinuerlig udskrivning og frigør dit
personale til at fokusere på at levere den bedste pleje.
Epsons billedbehandlingsløsninger til erhvervsbrug:
Øg produktiviteten, reducer omkostningerne
og optimer dokumentsikkerheden
Med barskere lovgivning, stigende omkostninger til at
levere kvalitetspleje og et miljø, hvor patientoplysninger
og beskyttelse af personlige oplysninger skal beskyttes,
kan Epson hjælpe organisationer i sundhedsplejen med
at forbedre og fremskynde deres processer.
–– Bevar beskyttelsen af personlige oplysninger for
patienter ved at godkende, give tilladelse og rapportere
adgangen til og outputtet i MFP'er.
–– Undgå fejldirigering af patientjournaler og
reducer medicinske fejl med prædefinerede
registreringsprocesser.
–– Scan nemt og sikkert patientjournaler ved
oprindelsesstedet for at reducere kostbar genoprettelse
af mistede dokumenter.
Se hele sortimentet af softwareløsninger og
systemkompatibiliteter fra Epson og vores partnere
på www.epson.eu/bis.

Ved du, at 10 % af alle
sundhedsudgifterne går til spilde? 		
Vores infografik over arbejdsgange
i sundhedsplejen viser, hvordan
du stopper det.
www.epson.dk/sundhedspleje

–– Vis indhold på enhver netværksparat projektor
fra enhver lokalitet.
–– Projicer fra flere kilder uden at skulle skifte inputkilde.
–– Vis indhold på flere projektorer fra en computer.
–– Tjek status og styr projektorer eksternt.
–– Send meddelelser manuelt eller automatisk til en eller
flere projektorer.
Epson iProjection: Projicer dokumenter og fotos
trådløst
Vores intuitive mobilprojiceringsapp til iOS- og Androidenheder gør det nemt at projicere billeder og filer
trådløst fra disse enheder via en Epson projektor med
netværksfunktionalitet. På den måde kan du nemt
samarbejde med andre uden at blive begrænset
af små skærme.
–– Projicer billeder og dokumenter i et par trin.
–– Annoter og fremhæv henover projiceringen for
tydeliggørelse og skarphed.
–– Vis websider i høj kvalitet med en fuldt fungerende
webbrowser.
Kontakt din salgskonsulent for at få yderligere oplysninger
om, hvilke løsninger der er tilgængelige i dit område.

Case

Epson hjælper førende apoteker med
at reducere omkostningerne og øge
udskrivningseffektiviteten
WorkForce Pro RIPS-inkjetprintere til erhvervsbrug
sparer penge og tid
Jhoots Pharmacy er et uafhængigt fællesskabsapotek.
Det har i øjeblikket 49 butikker. Jhoots Pharmacy er altid på
udkig efter at forbedre driftseffektiviteten og skabe innovation
i virksomheden. Derfor var apoteket åben over for en tilgang
fra Epsons forhandler om at gennemgå sine fotokopimaskiner
i butikkerne. Den planlagte gennemgang førte til en fuld revision
af faxnings-, udskrivnings- og kopieringsenheder, der bruges
i apotekets filialer.
Jhoots Pharmacys butikker har brugt en blanding af printere,
faxmaskiner og fotokopimaskiner fra en række leverandører.
Dette førte uundgåeligt til høje omkostninger til vedligeholdelse
og udskiftning af blækpatroner.

Slutbrugertest fører til implementering af Epsons
WorkForce Pro RIPS-printere
Epsons forhandler anbefalede Jhoots Pharmacy to enheder
efter en fuld analyse af apotekets krav. Disse blev derefter
afprøvet i butikken af filialens personale, der enstemmigt valgte
Epsons WorkForce Pro WF-R5690-multifunktionsprintere ud
fra specielt deres kompakte størrelse, brugervenlighed og
funktioner. Personalet er i stand til at scanne, faxe og fotokopiere
på den samme enhed, og det vigtigste er, at oplysninger kan
sendes direkte fra WorkForce Pro til hovedkontorets netværk.
En WorkForce Pro er nu implementeret i hver filial.

I overensstemmelse med Jhoots Pharmacys miljømæssige
politikker og et ønske om at forbedre apotekets drifts- og
omkostningseffektivitet var hovedkontoret ivrig efter at følge
forhandlerens anbefaling om at installere Epsons RIPS,
som gør det muligt for filialer at udskrive op til 50.000 sider
i både sort-hvid og farver, før der skal udskiftes blæk.
Vedligeholdelse, transport og logistik holdes derfor alt
sammen på et minimum for slutbrugeren og uden behov for
at genbruge tomme patroner. WorkForce Pro RIPS er let at
anvende og leverer forudsigelige udskrivningsomkostninger
med op til 80 % omkostningsbesparelser på forbrugsmaterialer
og op til 70 % lavere energiforbrug end andre tilsvarende
farvelaserprintere.

Resultater
Ved brug af WorkForce Pro kan filialens personale nu scanne
dokumenter til mapper, der er oprettet på printeren, og e-maile
dem direkte til forskellige afdelingsmæssige journaler (f.eks. HR),
som ligger på hovedkontorets server. Den forøgede sikkerhed i
dataoverførsel, som løsningen leverer, er også vigtig, da nogle
data er strengt fortrolige.
Dokumentstyringen i filialerne er blevet langt bedre, arbejdsgange
er jævnere og realtidsoplysninger skaber driftseffektivitet og
omkostningsbesparelser på tværs af virksomheden.
Implementeringen har ført til øget dataflow i realtid på tværs
af virksomheden, større effektivitet, omkostningsbesparelser
og reduceret miljømæssig påvirkning og IT-support.

Beskyt planetens fremtid
Hos Epson forstår vi vigtigheden af at understøtte en grønnere planet for fremtidens generationer.
Nå dine miljømæssige mål med op til 99 % mindre spild fra WorkForce Pro RIPS3 (udskifteligt
blækpakkesystem), brug op til 96 % mindre energi med WorkForce Pro-printere3 og øg udskrivningshastigheden
til det dobbelte med halvdelen af strømforbruget via WorkForce Enterprise-serien2.
Spar el og CO2 med WorkForce Pro-modeller, der bruger op til 96 % mindre energi end laserprintere
og laserkopimaskiner3.
Reducer strømforbruget med strømsparetilstand på dine interaktive visningsløsninger og forlæng lampelevetiden.
Reducer CO2-aftrykket ved hjælp af scannere uden opvarmningstid og reducer strømforbruget med indbygget
ReadyScan-teknologi.
Se, hvad du kan spare
Beregn de el- og CO2-besparelser, som dit miljø i sundhedsplejen kan opnå med en WorkForce Pro-printer,
via vores beregner
www.epson.dk/eco-saving
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Blækforsyningsenhed med høj kapacitet på op til 84.000 sider omtrentlig sidekapacitet. Faktisk kapacitet vil variere afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold.
Yderligere oplysninger finder du på www.epson.eu/pageyield. Startsættet af blæk indeholder kun tilstrækkelig blæk til at komme i gang med printeren. Der skal købes
og leveres nye blækpatroner for at opnå normal drift.
Laserprintere på 45-55 sider pr. minut bruger typisk 1.500 watt. WorkForce Enterprise har et lavt strømforbrug på 180-320 watt og udskriver op til 100 billeder pr. minut.
Som testet af BLI i løbet af to måneder frem til feb. 2017 i forhold til et udvalg af konkurrerende maskiner, som bestilt af Epson. Yderligere oplysninger finder du på
www.epson.dk/inkjetsaving.
Baseret på udtrækningen og behandlingen af råmaterialer og fremstilling af forbrugsstoffer. Som testet i henhold til Epsons metodik: 1. Beregningen gælder kun
CO2-udslip, som udgør en miljømæssig byrde i form af global opvarmning. 2. Beregningsresultaterne er baseret på egendeklaration. (Bekræftelse fra tredjepart
er ikke modtaget). 3. Vi bruger koefficienten for
CO2 (kg-CO2/enhed), der er udgivet i JEMAI database "LCA Pro".
Som testet af BLI i løbet af to måneder frem til feb. 2017 (FSOT efter slumretilstand natten over) i forhold til et udvalg af konkurrerende maskiner, som bestilt af Epson.
Yderligere oplysninger finder du på www.epson.dk/inkjetsaving.
Største andel af enheder på markedet for projektorer på 500 lumen og højere. (Undersøgelse udført af Futuresource Consulting Limited i perioden fra 2001 til 2016).

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på www.epson.dk
Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Epson Danmark
Transformervej 6
2860 Søborg
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Grøn teknologi
Ingen ozon
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