Epsonin ratkaisut terveydenhuoltoalalle

Yhteistyötä
terveydenhuollossa

Teknologiaratkaisuja
terveydenhuoltoon
Me Epsonilla ymmärrämme sinuun kohdistuvat paineet yrittäessäsi parantaa yhteistyötä
ja potilaiden hoitoa samalla, kun kustannuksia täytyy leikata ja toimintaa tehostaa.
Siksi suunnittelimme tekniikan, joka yksinkertaistaa työnkulkujasi ja säästää näin aikaa
ja resursseja. Työntekijäsi voivat nykyistä paremmin tehdä yhteistyötä ja ratkaista
ongelmia nopeasti, kun ihmiset, paikat ja tiedot saadaan koottua yhteen reaaliajassa.
Epsonin erittäin suorituskykyiset ratkaisut eivät juuri tarvitse käyttäjien toimia vaan
antavat sinun keskittyä siihen, mikä on tärkeintä – potilaaseen.

Enemmän tehoa IT-laitteista

Taloudellinen kokonaiskuva

Ratkaisujemme avulla voit tasapainottaa jatkuvasti
kutistuvat budjettisi ja erittäin luotettavien, turvallisten
järjestelmien tarpeesi, joten voit keskittyä laadukkaan
hoidon tarjoamiseen.

Epsonin teknologia on suunniteltu tarjoamaan
kustannussäästöjä organisaation suorituskyvystä
tinkimättä. Näin budjetista vapautuu varoja muille alueille
ja hankkeille.

–– Sujuvoita potilasvirtaa ja prosesseja yhtenäisillä
laitteilla, jotka skannaavat, heijastavat ja tulostavat
nopeasti, helposti ja turvallisesti mahdollistaen aiempaa
nopeamman hoidon.
–– Tee yhteistyötä muiden toimipaikkojen kanssa
käyttämällä Epsonin ultralyhyen etäisyyden projektoreja,
jotka helpottavat koulutusta ja tietojen jakamista.
–– Ota tulostuskulut hallintaan ja ylläpidä korkeaa
laatua WorkForce Pro RIPS ‑tulostimilla, joilla voit
tulostaa keskeytyksettä jopa 84 000 sivua1.
–– Käsittele asiakirjat nopeasti ja turvallisesti
Epsonin asiakirjantallennusratkaisuilla ja jaa asiakirjat
yhteistyöalueille tai pilvipalveluihin yhdellä painikkeen
painalluksella.
–– Paranna leikkausten laatua Moverio-älylaseillamme,
jotka käyttävät lisättyä todellisuutta (AR) tietojen, ohjeiden
ja hyödyllisten vinkkien näyttämiseen sekä auttavat
käden ja silmän koordinaatiota leikkauksen aikana.

–– Paranna tärkeiden tietojen selkeyttä ja pienennä
toiminnan riskejä väritarroillamme – nopeuta tietojen
huomaamista potilasturvallisuutta ja hoitotuloksia
vaarantamatta.
–– Optimoi potilaiden hoito ja maksimoi tehokkuus
haastavissa, suuria tietomääriä käsittelevissä
osastoympäristöissä skannaamalla, tallentamalla
ja suojaamalla testitulokset monitoimilaitteilla
ja skannereilla.
–– Tallenna lääketieteelliset tiedot turvallisesti,
nopeasti ja edullisesti Discproducerilla, joka tallentaa
tietueet jopa sadaksi vuodeksi ja eliminoi paperien
säilytyskustannukset.
–– Ota laadukkaat näytöt käyttöön asennettavilla
projektoreilla, jotka sopivat erittäin hyvin lääketieteen
koulutukseen luentosaleissa ja pystyvät heijastamaan
jopa 600-tuumaisia Full HD ‑kuvia.

Katso, miten paljon voit säästää
tulostuskustannuksissa siirtymällä
Epsonin laitteisiin
Käytä kokonaiskustannuslaskuriamme:
www.epson.fi/tco

Epson pyrkii helpottamaan positiivista teknistä muutosta
kehittämällä ratkaisuja, jotka lisäävät terveydenhuollon
työvoiman tehokkuutta ja tuottavuutta.
Minoru Usui, Seiko Epson Corporationin pääjohtaja

Auta esimiehiä tehostamaan tuottavuutta
Toimintojen ja apuhenkilökunnan tehokkuudella voi olla suora vaikutus potilaiden
hoitoon ja terveydenhuollon ammattilaisten rooliin. Työskentele aiempaa
tehokkaammin, sujuvoita prosesseja ja tehosta tuottavuutta Epsonin tekniikan avulla.
–– Täytä tuottavuustarpeet WorkForce Enterprisella – nopealla, luotettavalla
ja ympäristöystävällisellä A3-värimonitoimilaitteella, johon voi asentaa myös
viimeistelijän.
–– Kirjaa kaikki yksityiskohdat tarkasti Epsonin kuvaskannereilla, jotka kopioivat
tärkeät terveydenhuollon asiakirjat – kuten negatiivit, valokuvat ja röntgenkuvat –
erittäin tarkasti.
–– Tehosta organisaation prosesseja LabelWorks-tulostusjärjestelmällä, jonka
lisävarusteet voit valita tulostusvaatimuksesi ja budjettisi mukaan – ihanteellinen
ratkaisu varastonhallintaan, arkistointiin ja laitteiden merkitsemiseen.
–– Järjestä tärkeät tiedot ColorWorksin avulla luomalla ja tulostamalla tarroja,
tunnisteita ja lippuja nopeasti silloin, kun niitä tarvitaan.
–– Automatisoi tehtävät tarkasti ja luotettavasti käyttämällä Epsonin puhdastilojen
robottijärjestelmiä, jotka on suunniteltu vaativiin lääke- ja hoitoympäristöihin.

Aseta potilaat etusijalle

Näe paremmin
Näe aiempaa enemmän tärkeitä potilastietoja
toimenpiteiden aikana lisätyn todellisuuden avulla.
Moverio-älylasiemme avulla voit näyttää tiedot
ja kuvat samanaikaisesti, mikä auttaa sinua
reagoimaan nopeammin, lisäämään tuottavuutta
ja lyhentämään hoitoaikoja.

Säästä tallennukseen kuluvaa aikaa ja rahaa
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Tallenna lääkinnälliset tiedot turvallisesti
ilman paperien säilytyksestä aiheutuvia
kustannuksia. Monet sairaalat ovat valinneet
Epsonin CD/DVD-tallentimet potilastietoja
sisältävien CD-levyjen valmistukseen ja
tietojen arkistointiin laitteidemme luotettavuuden,
helppokäyttöisyyden ja kestävyyden vuoksi.
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Tulosta tehokkaasti ja taloudellisesti

Terveydenhuollon asiakirjojen tehokas digitointi

Vähennä suurien tulostemäärien odotteluun kuluvaa
aikaa ja valvo samalla arkaluonteisten tietojen
käyttöä. Helppokäyttöisissä WorkForce Pro- ja
WorkForce Enterprise ‑tulostimissamme on lyhyet
vasteajat, riittoisat tarvikkeet ja salasanasuojaus,
joten ne tukevat ja suojaavat työnkulkujasi.

Digitoi haastavat terveydenhoitoasiakirjat. Epsonin
nopeat A3-tuotantolaitteet ovat joustavia, joten
voit skannata jokaisen arkistossa olevan asiakirjan
suoraan yhteistyöalueille yhdellä painikkeen
painalluksella.

Tulosta suuria määriä nopeasti
Tulosta laadukkaita asiakirjoja jopa 100 ipm:n nopeudella2
ja tehosta tuottavuutta WorkForce Enterprisella – luotettavalla
ja ympäristöystävällisellä A3-värimonitoimilaitteella, johon
voi asentaa myös viimeistelijän.
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Merkitse kriittiset yksityiskohdat
Erottele potilaat sekä heidän lääkkeensä ja
hoitonsa väritarroilla. Merkitse tärkeät tiedot
selvästi ja korosta pieniä eroja, jotta tietojen
tarkkuus ja luettavuus paranee. ColorWorkstarratulostimemme tuottavat erittäin kestäviä
lääke- ja näyte-etikettejä nopeasti silloin,
kun niitä tarvitaan.

Helpota yhteistyötä

Pysyttele vaativien ympäristöjen tasalla

Keskustele potilastapauksista ilman tarvetta muistiinpanojen
kirjoittamiselle ja konsultoi etäasiantuntijoita reaaliajassa
työpaikalta poistumatta. Interaktiiviset projektorimme
muuntavat yhteistyön tehokkaaksi digitaaliseksi
prosessiksi, jossa ei tarvita fläppitauluja, valkokankaita
tai paneelinäyttöjä.

Epson on yksi robotiikan edelläkävijöistä,
ja robottimme toimivat tarkasti ja
nopeasti monissa sovelluksissa – usein
ympärivuorokautisesti ilman hiukkasjäämien
aiheuttaman kontaminaation riskiä.

Suunniteltu
terveydenhuollon
tarpeisiin
Epson Print Performance: ennakoitavat
tulostuskustannukset

Epsonin projektoriohjelmisto: täysi hyöty
projektoreistasi

Tee tulostuksesta helpompaa ja vähemmän resursseja
kuluttavaa täysin hallitulla tulostuspalvelulla, joka kattaa
myös huollon ja tarvikkeet.

Epsonin projektoriohjelmiston avulla voit hallita yli tuhatta
projektoria yhdestä keskitetystä sijainnista, joten voit
hyödyntää teknologiaa optimaalisella tavalla ja pitää samalla
koko projektorikannan hallinnassasi.

–– Alenna tulostuskustannuksia ja saa täydellinen kuva
investoinneistasi ja laskutuksestasi.
–– Saa täydennys automaattisesti, kun tarvikkeet loppuvat.
–– Maksa vain siitä, mitä tulostat.
–– Lisää selkeyttä yhdellä, yksinkertaisella kuukausilaskulla.
–– Valitse juuri sinulle sopivat lisävarusteet.
–– Varmistu luotettavasta tulostuksesta ja vapauta
henkilökunta parhaan potilashoidon tarjoamiseen.
Epson Business Imaging Solution: lisää tuottavuutta,
alenna kustannuksia ja paranna asiakirjojen suojausta
Terveydenhuollon toimintaympäristöissä, joissa potilaiden
tiedot ja yksityisyys täytyy suojata tarkasti, lainsäädäntö
on tiukkaa ja laadukkaan hoidon kustannukset kasvavat
jatkuvasti, Epson voi auttaa organisaatioita parantamaan
ja nopeuttamaan prosessejaan.
–– Säilytä potilaiden yksityisyys monitoimilaitteiden
käytön ja tulosteiden todennuksen, valtuutuksen
ja raportoinnin avulla.
–– Vältä potilastietojen virheellinen reititys ja vähennä
virheitä ennalta määritetyillä tallennusprosesseilla.
–– Skannaa potilaskertomukset helposti ja turvallisesti
niiden luontipaikassa ja vähennä kadonneiden
asiakirjojen kalliin uudelleenluonnin tarvetta.
Näet kaikki Epsonin ja sen kumppanien ohjelmistoratkaisut
ja niiden kanssa yhteensopivat järjestelmät osoitteessa
www.epson.eu/bis.

Tiesitkö, että 10 prosenttia
terveydenhuoltoon käytetyistä
varoista menee hukkaan? 		
Terveydenhuollon työnkulun
infografiikkamme näyttää,
miten voit lopettaa tämän.
www.epson.fi/healthcare

–– Näytä sisältöä millä tahansa verkkokäytön
mahdollistavalla projektorilla sijainnista riippumatta.
–– Heijasta useista lähteistä tulolähdettä vaihtamatta.
–– Heijasta useilla projektoreilla yhdestä tietokoneesta.
–– Tarkista projektorien tila ja hallitse niitä etäyhteyden
kautta.
–– Lähetä viestejä yhteen tai useaan projektoriin
manuaalisesti tai automaattisesti.
Epson iProjection: heijasta asiakirjoja ja valokuvia
langattomasti
Helppokäyttöisellä mobiiliheijastussovelluksellamme
voit helposti heijastaa iOS- ja Android-laitteissa olevia
kuvia ja tiedostoja Epsonin projektorilla, jossa on
verkkokäyttöominaisuus. Näin voit tehdä yhteistyötä
muiden kanssa ilman pienien näyttöjen rajoituksia.
–– Heijasta kuvia ja asiakirjoja helposti ja nopeasti.
–– Lisää selkeyttä kommentoimalla ja korostamalla
projektioon.
–– Näytä laadukkaita verkkosivuja täysin ominaisuuksin
varustetulla Internet-selaimella.
Saat lisätietoja alueellasi saatavilla olevista ratkaisuista
myyntiedustajaltasi.

Asiakasesimerkki

Epson auttaa johtavaa apteekkia
alentamaan kustannuksiaan
ja tehostamaan tulostusta
WorkForce Pro RIPS ‑mustesuihkutulostimet
säästävät aikaa ja rahaa
Jhoots Pharmacy on itsenäinen apteekkiketju, jolla on
tällä hetkellä 49 myymälää. Jhoots Pharmacy pyrkii aina
tehostamaan toimintojaan ja hyödyntämään innovaatioita
liiketoiminnassaan. Niinpä se kutsui Epsonin jälleenmyyjän
perehtymään myymälöissään oleviin kopiokoneisiin. Suunniteltu
arvio johti kaikissa toimipaikoissa olevien faksi-, tulostusja kopiointilaitteiden täydelliseen tarkastukseen.
Jhoots Pharmacyn myymälät ovat käyttäneet useiden
eri valmistajien tulostimia, faksilaitteita ja kopiokoneita,
mikä on väistämättä johtanut korkeisiin väriainekasettija ylläpitokustannuksiin.

Loppukäyttäjät valitsivat Epsonin
WorkForce Pro RIPS ‑tulostimet
Analysoituaan Jhoots Pharmacyn vaatimukset Epsonin
jälleenmyyjä suositteli yritykselle kahta laitetta. Toimipaikkojen
työntekijät kokeilivat niitä myymälöissä ja valitsivat yksimielisesti
Epsonin WorkForce Pro WF-R5690 ‑monitoimilaitteet
erityisesti niiden pienen koon, helppokäyttöisyyden ja
toiminnallisuuden vuoksi. Työntekijät pystyvät skannaamaan,
faksaamaan ja kopioimaan samalla laitteella, ja mikä tärkeintä,
tiedot voidaan lähettää WorkForce Pro ‑laitteesta suoraan
pääkonttorin verkkoon. Jokaisessa toimipaikassa on nyt
yksi WorkForce Pro ‑laite.

Jhoots Pharmacylla on omat ympäristökäytännöt, ja se
pyrkii jatkuvasti parantamaan operatiivisia toimintojaan ja
kustannustehokkuuttaan. Siksi pääkonttori halusi toimia
jälleenmyyjän suositusten mukaan ja asensi Epsonin RIPSjärjestelmän, jonka avulla toimipaikat voivat tulostaa jopa
50 000 mustavalkoista ja värillistä sivua mustetta vaihtamatta.
Loppukäyttäjiltä edellytettävät toimet sekä kuljetus- ja
logistiikkakustannukset ovat minimaaliset, eikä tyhjiä
mustepatruunoita tarvitse kierrättää. WorkForce Pro RIPS
on helppokäyttöinen, ja sen tulostuskustannukset
ovat ennustettavissa. Laite säästää jopa 80 prosenttia
tarvikekustannuksissa ja 70 prosenttia sähkönkulutuksessa
muihin vastaaviin värilasertulostimiin verrattuna.

Tulokset
WorkForce Pro ‑laitteiden ansiosta työntekijät voivat nyt
skannata asiakirjoja tulostimeen määritettyihin kansioihin ja
lähettää ne sähköpostitse suoraan eri osastojen – esimerkiksi
henkilöstöhallinnon – arkistoihin, jotka sijaitsevat pääkonttorissa
olevassa palvelimessa. Myös ratkaisun tuoma lisäsuojaus
tiedonsiirtoon on tärkeä, sillä jotkin tiedot ovat hyvin
luottamuksellisia.
Asiakirjanhallinta toimipaikoissa on tehostunut merkittävästi,
työnkulut ovat sujuvampia ja reaaliaikaiset tiedot mahdollistavat
operatiivisen tehokkuuden ja kustannussäästöt koko yrityksessä.
Käyttöönotto on parantanut tietojen reaaliaikaista kulkua koko
yrityksessä, lisännyt tehokkuutta ja kustannussäästöjä sekä
vähentänyt ympäristövaikutuksia ja IT-tuen tarvetta.

Suojaa planeettamme tulevaisuus
Me Epsonilla ymmärrämme, miten tärkeää on säilyttää vihreä planeetta tuleville sukupolville.
Täytä ympäristötavoitteesi vähentämällä jätettä jopa 99 prosentilla WorkForce Pro RIPS ‑laitteiden3
vaihdettavilla mustepakkauksilla, käytä jopa 96 prosenttia vähemmän sähköä WorkForce Pro ‑tulostimilla3
tai kaksinkertaista tulostusnopeutesi ja puolita virrankulutuksesi WorkForce Enterprise ‑laitteilla2.
Säästä sähköä ja hiilidioksidia2 WorkForce Pro ‑laitteilla, jotka käyttävät jopa 96 prosenttia vähemmän
energiaa kuin lasertulostimet ja laserkopiokoneet3.
Alenna energiankulutusta vuorovaikutteisten näyttöratkaisujen virransäästötilalla ja pitkäikäisillä lampuilla.
Pienennä hiilijalanjälkeä käyttämällä skannereita, joilla ei ole lämpenemisaikaa, ja vähennä sähkönkulutusta
sisäisellä ReadyScan-tekniikalla.
Katso säästösi
Laske laskimellamme sähkön ja hiilidioksidin2 säästöt, jotka WorkForce Pro ‑tulostin voi tuoda
terveydenhoitoympäristöösi.
www.epson.fi/eco-saving
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Musteyksikön tulostuskapasiteetti on noin 84 000 sivua. Todellinen riittoisuus vaihtelee tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan.
Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/pageyield. Huomaa, että aloitusmustepaketissa on tarpeeksi mustetta vain tulostimen käyttöönottoa varten.
Normaalia käyttöä varten tulee laitteeseen hankkia uutta mustetta.
45–55 sivun minuuttinopeudella tulostavat lasertulostimet kuluttavat tyypillisesti 1 500 W. WorkForce Enterprisen virrankulutus on 180–320 W,
ja sen tulostusnopeus on jopa 100 ipm.
Perustuu Epsonin tilaamaan ja BLI:n kahden kuukauden aikana ennen helmikuuta 2017 suorittamaan testiin, jossa tuotteita verrattiin tiettyihin
kilpaileviin laitteisiin. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.fi/inkjetsaving.
Raakamateriaalien erottamisen ja käsittelyn sekä tarvikkeiden valmistuksen perusteella. Epsonin menetelmällä testattuna: 1. Laskelmassa ovat
mukana vain CO2-päästöt ilmaston lämpenemiseen vaikuttavana ympäristökuormituksena. 2. Laskelman tulokset perustuvat omaan ilmoitukseen
(kolmannen osapuolen vahvistusta ei ole saatu). 3. Käytämme CO2-kerrointa (kg CO2 / yksikkö), joka on julkaistu JEMAI-tietokannassa LCA Pro.
Perustuu Epsonin tilaamaan ja BLI:n kahden kuukauden aikana ennen helmikuuta 2017 suorittamaan testiin, jossa tuotteiden ensimmäisen sarjan
tulostusnopeutta yön jälkeen verrattiin tiettyihin kilpaileviin laitteisiin. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.fi/inkjetsaving.
Suurin osuus vähintään 500 luumenin projektorimarkkinoista. (Kyselyn suoritti Futuresource Consulting Limited vuosina 2001–2016.)

Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.
Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 020 155 2091
Tekninen tuki: puh. 020 155 2090
Faksi: 020 155 2092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi
Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Vihreä teknologia
Ei muodosta otsonia
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