הפתרונות של  Epsonלשירותי הבריאות

אנחנו רואים את
שירותי הבריאות
מנקודת המבט
שלך

פתרונות טכנולוגיים מקדמים
את שירותי הבריאות
אנחנו ב Epson -מבינים את הלחצים בשירותי הבריאות לשפר את שיתוף הפעולה והטיפול
בחולים ובה בעת לצמצם את העלויות והצורך לעבוד בצורה יעילה יותר.
בדיוק לשם כך תכננו טכנולוגיה שמפשטת ומייעלת את זרימת העבודה ,וחוסכת זמן ומשאבים.
טכנולוגיה זו משחררת את הפרסונל לעבוד עם כל הצוותים ולפתור בעיות מהר יותר על-ידי
קישור אנשים ,מקומות ומידע יחד ובזמן אמת .הפתרונות של  Epsonלשירותי הבריאות מספקים
ביצועים גבוהים שנזקקים להתערבות מועטה של המשתמש ומאפשרים להתמקד באדם החשוב
ביותר  -החולה.

מסייעים ל IT -לבצע יותר פעולות בפחות זמן

קבלת תמונה פיננסית מלאה

הפתרונות שלנו מסייעים לאזן בין תקציבים מצומצמים לבין הצורך
לספק מערכות אמינות ומאובטחות במיוחד ,ולאפשר מערכת רציפה
של טיפול איכותי.

הטכנולוגיה של  Epsonמיועדת כדי למצוא תחומים שבהם ניתן
לחסוך ללא שהדבר ישפיע על ביצועי הארגון ,וכך לפנות תקציבים
ליוזמות או לנושאים אחרים.

–ייעול תזרמי ותהליכי טיפול בחולים באמצעות מכשירים
מאוחדים הסורקים ,מקרינים ומדפיסים במהירות ,בקלות ובצורה
מאובטחת ומאפשרים טיפול מהיר יותר בחולה
–שיתוף פעולה בין אתרים שונים באמצעות המקרנים להקרנה
ממרחק אולטרה קצר של  ,Epsonהמאפשרים אינטראקציה יעילה
של הצוותים לקבלת הכשרה ושיתוף מידע טובים יותר
–ניהול עלויות הדפסה ושמירה על איכות גבוהה באמצעות
מדפסות WorkForce Pro Replaceable Ink Pack System
1
( ,)RIPSהמאפשרות הדפסת עד  84,000דפים ללא הפרעה
–עיבוד מסמכים מהיר ומאובטח באמצעות הפתרונות של Epson
ללכידת מסמכים ,ולשיתוף בתחומי עבודה משותפים או לשירותי
ענן והכל בלחיצת לחצן בלבד
–הליכי ניתוח משופרים באמצעות משקפי  Moverioחכמים,
המשתמשים במציאות רבודה ( )ARכדי להציג מידע ,הנחיות
וטיפים שימושיים ומסייעים בקואורדינציית עין-יד במהלך ניתוח

ראה כמה תוכל לחסוך בהוצאות
הדפסה על-ידי מעבר אל Epson
השתמש במחשבון עלות תפעול כוללת שלנו בכתובת:
www.epson.eu/en/tco

–שיפור הבהירות של מידע חיוני וצמצום סיכונים תפעוליים
באמצעות המדבקות הצבעוניות שלנו ,והפיכת הזיהוי הוויזואלי
למהיר יותר מבלי להתפשר על הטיפול בחולה ובטחונו
–אופטימיזציה של הטיפול בחולה ומיקסום היעילות בסביבות של
מחלקות תובעניות ועמוסות על-ידי סריקה ושמירה של תוצאות
בדיקות באמצעות מדפסות  MFPוסורקים
–אחסון נתונים רפואיים בצורה מאובטחת ,מהירה ולא יקרה
באמצעות מפיק תקליטורים ,לאחסון רשומות של עד  100שנים
וביטול העלויות של אחסון מסמכי נייר
– –איפשור תצוגות איכותיות באמצעות מקרנים נייחים האידיאליים
להדרכה רפואית ואולמות הרצאות ,היכולים להציג תמונות Full
 HDעד גודל  600אינץ'

"כחברה Epson ,מחויבת לקדם שינוי טכנולוגי חיובי
על-ידי פיתוח פתרונות שיהפכו את העבודה של הצוות
הרפואי ליעילה ולפרודוקטיבית יותר".
מר  ,UsuiנשיאSeiko Epson Corporation ,

סיוע למנהלים בהאצת הפרודוקטיביות
ליעילות התפעול ולקידום הצוות יכולה להיות השפעה ישיר על הטיפול בחולה ועל תפקידם של
אנשי המקצוע בתחום הבריאות .באמצעות הטכנולוגיה של  Epsonאפשר לעבוד בצורה יעילה
יותר ,לפשט תהליכים ולשפר את הדיוק.
–מתן מענה לדרישות לפרודוקטיביות גבוהה באמצעות  - WorkForce Enterpriseמדפסת
מחלקתית צבעונית ,רב-תכליתית ( )MFPבגודל  ,A3מהירה ,אמינה וידידותית לסביבה עם
יחידת גימור אופציונלית
–רישום מדויק של כל פרט באמצעות הסורקים הגרפיים של  ,Epsonהמשחזרים מסמכי טיפול
רפואי בפירוט יוצא דופן  -לרבות נגטיבים ,תמונות וצילומי רנטגן
–שיפור תהליכים ארגוניים באמצעות מערכת ההדפסה  ,LabelWorksובחירה מתוך מגוון רחב
של אפשרויות המתאימות לכל דרישות תקציבי ההדפסה .מערכת אידיאלית לניהול מלאי,
תיוק ותיוג ציוד
–ארגון מידע חיוני בעזרת מדפסות  ColorWorksליצירה ולהדפסה של מדבקות וכרטיסים,
במהירות ולפי דרישה
–משימות אוטומטיות המבוצעות בדייקנות ובאמינות באמצעות מערכות רובוטיות של Epson
המיועדות לחדרים נקיים ,הנותנות מענה לסביבות תובעניות רפואיות ולסביבות המטפלות בתרופות

להפוך את הטיפול בחולים
לעדיפות הראשונה
ראיה טובה יותר של תוצאות
הפקת המרב ממציאות רבודה ( )ARכדי לבדוק פרטים
קריטיים של חולים תוך כדי ביצוע טיפולים .משקפי
 Moverioהחכמים שלנו מאפשרים הצגת מידע ותמונות
בו-זמנית ,כדי להגיב מהר ,להגדיל פרודוקטיביות ולזרז את
משך הטיפול.

חיסכון בכסף ובזמן הנדרשים לאחסון
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אחסון בטוח של נתונים רפואיים ללא העלויות הכרוכות
באחסון מסמכי נייר .בתי חולים רבים התקינו צורבי
תקליטורים DVD/של  Epsonלשם הפקת תקליטורים עם
נתוני מטופלים או אחסון של נתוני מטופלים ,הודות
לאמינותה ולקלות השימוש גם בסביבות תובעניות.
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הדפסה חסכונית ויעילה

דיגיטציה יעילה של מסמכים רפואיים

בזבוז פחות זמן בהמתנה להדפסה ,אפילו בנפחים גדולים ,תוך
כדי בקרה על גישה למידע רגיש .מדפסות WorkForce Pro
ו WorkForce Enterprise -שלנו מתאפיינות במעורבות נמוכה
של המשתמש ומציעות זמני תגובה מהירים ,חומרים מתכלים
המספיקים לזמן רב והגנת סיסמה ,כדי לאבטח את זרימת
העבודה במקום להפריע לה.

דיגיטציה של רשומות נייר מהמאתגרות ביותר  -מסמכים
רפואיים .מכשירי ההפקה המהירים בגודל  A3של Epson
מציעים את הגמישות הנדרשת לסריקת כל מסמך בקובץ,
היישר לאזורי עבודה משותפים ,ובלחיצת לחצן בלבד.

הדפסת מהירה בנפחים גדולים
הדפסה סופר-מהירה של עד  100עמודים לדקה 2של מסמכים
איכותיים והאצת הפרודוקטיביות באמצעות WorkForce
 - Enterpriseמדפסת מחלקתית צבעונית ,רב-תכליתית
( )MFPבגודל  ,A3אמינה וידידותית לסביבה עם יחידת
גימור אופציונלית.

א
ן/
כיו
ר
ר
ת
מו
שו
ר
ת
איו
פו
הגדרת פרטים קריטיים
ייחוד חולים ,התרופות שלהם והטיפול בהם באמצעות
מדבקות צבעוניות .הדגשה ברורה של מידע חיוני
והבלטת הבדלים פעוטים כדי לקבל דיוק וקריאות.
מדפסות המדבקות שלנו  ColorWorksמפיקות
במהירות ולפי דרישה מדבקות עמידות במיוחד
לתרופות או לדוגמיות.

שיתוף פעולה פשוט

מענה לסביבות תובעניות

דיון במקרי החולים ללא צורך בהדפסת הערות ,והתייעצות עם
מומחים מרוחקים בזמן אמת ללא צורך לעזוב את מקום העבודה.
המקרנים האינטראקטיביים שלנו הופכים עבודה בשיתוף פעולה
לתהליך דיגיטלי יעיל יותר ,ללא צורך בלוחות תצוגה ,לוחות
וירטואליים או לוחות תצוגה שטוחים.

כאחת החברות החלוצות בתחום הרובוטיקה,
הרובוטים שלנו עובדים בצורה מדויקת ובמהירות
עוצרת נשימה באפליקציות רבות  -לעתים  24שעות
ביממה ,וללא סכנת זיהום מחלקיקים חיצוניים.

תכנון במחשבה על
שירותי הבריאות
ביצועי הדפסה של :Epson
לקבלת עלויות נמוכות יותר וצפויות

תוכנות למקרנים של :Epson
קבלת תמורה נוספת מהמקרנים

הפוך את ההדפסה לקלה יותר ופחות עתירת משאבים וקבל שלוות
נפש באמצעות שירות הדפסה מנוהל לחלוטין המכסה עלויות שירות
וחומרים מתכלים.

התוכנה למקרנים של  Epsonמאפשרת לשלוט ממיקום מרכזי ביותר
מאלף מקרנים ,ומסייעת להפיק את המיטב מנכסי הטכנולוגיה תוך
שליטה מלאה בכל צי המקרנים.

–צמצום עלויות הדפסה וקבלת תמונה מלאה בהשקעה ובחשבונות
–קבלה אוטומטית של חומרים מתכלים כאשר המלאי קטן
–תשלום רק עבור מה שמודפס
–חשבונית פשוטה וחודשית למעקב אחרי העלויות
–בחירת האפשרויות המתאימות לך
–קבלת הדפסה אמינה ורציפה ,ושחרור הצוות כדי להתמקד במתן
טיפול מיטבי לחולה
פתרונות הדמיה עסקית של  :Epsonהגדלת פרודוקטיביות,
הפחתת עלויות ושיפור אבטחת המסמכים
כאשר התחיקה מתהדקת ,העלויות להענקת טיפול איכותי גדולות,
ובסביבות שבהן חובה להגן על נתוני החולה ופרטיותו Epson -
יכולה לסייע לשירותי הבריאות לשפר ולהאיץ את התהליכים.
–שמירה על פרטיות החולה באמצעות אימות ,הרשאה ודיווח על
הגישה והפלט של המדפסות הרב-תכליתיות
–מניעת ניתוב שגוי של רשומות החולה וצמצום טעויות רפואיות
באמצעות תהליכי לכידת מסמכים מוגדרים מראש
–סריקה פשוטה ומאובטחת של רשומות החולה בנקודת המוצא,
וצמצום יצירה מחדש של מסמכים שהלכו לאיבוד

–הצגת תוכן מכל מקרן הפועל ברשת ומכל מקום
–הקרנה ממקורות מרובים ללא צורך בהחלפת מקור הקלט
–הצגה במקרנים מרובים מתוך מחשב אחד
–בדיקת מרחוק של מצב המקרנים ושליטה בהם
–שליחת הודעות ידנית או אוטומטית למקרן אחד או יותר
 :Epson iProjectionהקרנה אלחוטית
של מסמכים ותמונות
אפליקציית ההקרנה האינטואיטיבית שלנו שמיועדת למכשירי iOS
ו Android -ניידים ,מאפשרת הקרנה אלחוטית וקלה של תמונות
וקבצים מתוך מכשירים אלה באמצעות מקרני  Epsonהמצוידים
ביכולת עבודה ברשת .באופן כזה ניתן לשתף פעולה עם אחרים ללא
המגבלות של מסכים קטנים.
–הקרנת תמונות ומסמכים במספר שלבים בלבד
–הוספת הערות והדגשות על ההקרנות כדי להבליט ולהסביר
–הצגת דפי אינטרנט איכותיים באמצעות דפדפן אינטרנט עם
מלוא התכונות
לקבלת פרטים על הפתרונות הזמינים בארצך ,צור קשר עם נציג
המכירות.

ראה את כל מגוון פתרונות התוכנה ותאימות המערכות של Epson
ושל השותפים שלנו באתר www.epson.eu/bis

הידעת ש 10% -מההוצאות בשירותי הבריאות
מתבזבזות לריק?
ההצגה החזותית שלנו על זרימת עבודה בשירותי
הבריאות מראה כיצד ניתן לעצור בזבוז זה.
http://www.epson.co.il/il/he/viewcon/corporatesite/cms/index/10449

מקרה לקוח לדוגמה

 Epsonמסייעת לבית מרקחת
מוביל לצמצם עלויות ולהגדיל
את יעילות ההדפסה
מדפסות הזרקת דיו עסקיות מסדרת Workforce Pro RIPS
חוסכות כסף וזמן
 Jhoots Pharmacyהוא בית מרקחת קהילתי עצמאי .הרשת כוללת כיום 49
סניפים Jhoots Pharmacy .מחפשים תמיד דרכים לשפר את היעילות
התפעולית ולעודד חדשנות בעסק .ככאלו ,הם גילו פתיחות למפיץ של
 Epsonכדי לבחון מכונות צילום לחנויות .הבחינה הובילה לבדיקה מלאה של
מכשירים לפקס ,להדפסה ולהעתקה שישמשו בכל הסניפים.
בחנויות של  Jhoots Pharmacyהשתמשו בתערובת של מדפסות ,מכשירי
פקס ומכונות צילום ממגוון ספקים .באופן בלתי נמנע ,הדבר הוביל לעלויות
גבוהות של החלפת מחסניות דיו ותחזוקה.

הבדיקות של לקוח הקצה הובילו לפריסת מדפסות WorkForce
 Pro RIPSשל Epson
לאחר ניתוח מלא של דרישות  ,Jhoots Pharmacyהמפיץ של Epson
המליץ ל Jhoots Pharmacy -על שני מכשירים .הצוות בחנות ניסה את
שניהם ,ובחר פה אחד במדפסות הרב-תכליתיות של  Epsonמסדרת
 .Workforce Pro WF-R5690השיקולים העיקריים היו הקומפקטיות ,קלות
השימוש והפונקציונליות .העובדים יכולים לסרוק ,לשגר פקס ולהעתיק
במכשיר אחד ,וחשוב במיוחד ,ניתן לשלוח את המידע ישירות
מ WorkForce Pro -לרשת המשרד הראשי .בכל סניף נפרס מכשיר
 WorkForce Proאחד.

בהתאמה למדיניות הסביבתית של  Jhoots Pharmacyוהרצון לשפר יעילות
תפעולית ועלויות ,המשרד הראשי הסכים ברצון להמלצות המפיץ להתקין
Replaceable Ink Pack System( )RIPSשל  ,Epsonדגם שמאפשר
לסניפים להדפיס עד  50,000דפים הן בשחור והן בצבע לפני שיש להחליף
דיו .כתוצאה מכך ,התערבות משתמש הקצה ,הובלה ולוגיסטיקה נשמרות
ברמה מינימלית ,וללא צורך למחזר מחסניות דיו ריקות .מדפסת
 WorkForce Pro RIPSקלה לשימוש ומאפשרת צפי של עלויות הדפסה,
עם חיסכון בשיעור של עד  80%בחומרים מתכלים ובשיעור של עד 70%
בצריכת אנרגיה בהשוואה למדפסות לייזר צבעוניות אחרות.

תוצאות
באמצעות ה ,WorkForce Pro -הצוות בסניף יכול כעת לסרוק מסמכים
לתיקיות המוגדרות במדפסת ולשלוח אותם ישירות בדוא"ל לקבצים
מחלקתיים שונים  -דוגמת משאבי אנוש  -הנמצאים בשרת של המשרד
הראשי .לא פחות חשובה האבטחה המוגדלת של העברת הנתונים
באמצעות פתרון זה ,כיוון שחלק מהנתונים חסויים במיוחד.
ניהול המסמכים בסניפים השתפר באופן משמעותי ,זרימות העבודה חלקות
יותר ומידע בזמן אמת מפשט את היעילות התפעולית והחיסכון בכל רחבי
העסק.
הפריסה הובילה לזרימת נתונים משופרת בזמן אמת בכל רחבי החברה,
לשיפור היעילות ,לחיסכון ,לצמצום ההשפעה הסביבתית ולצורך בתמיכת .IT

הגנה על עתיד כדור הארץ
אנחנו ב Epson -מבינים את הצורך בשמירה על כדור ארץ ירוק יותר עבור הדורות הבאים.
עמידה ביעדים הסביבתיים שלך באמצעות פחות בזבוז בשיעור של עד  99%עם ,3WorkForce Pro RIPS
 ,Replaceable Ink Pack Systemצריכת אנרגיה נמוכה יותר בשיעור של  96%עם מדפסות WorkForce Pro
2
והכפלת מהירות ההדפסה בחצי מצריכת האנרגיה בעזרת סדרת WorkForce Enterprise

3

חיסכון בחשמל ופליטת  CO2באמצעות דגמי  ,WorkForce Pro modelsהצורכים אנרגיה בשיעור נמוך של עד 96%
3
לעומת מכונות צילום לייזר
צמצום צריכת אנרגיה באמצעות מצב חיסכון בפתרונות תצוגה אינטראקטיבית וחיי מנורה משופרים
צמצום ההשפעה של טביעת הרגל הפחמנית באמצעות סורקים שאינם נדרשים לזמן התחממות וצמצום צריכת
האנרגיה בעזרת טכנולוגיית  ReadyScanמובנית
ראה כמה תוכל לחסוך
השתמש במחשבון שלנו וחשב את החיסכון בצריכת האנרגיה ובפליטת  CO2שניתן
לקבל בשירותי הבריאות בעזרת מדפסת WorkForce Pro
www.epson.eu/eco-saving

עד %

92

פחות CO2
לעומת לייזר
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פחות אנרגיה
3
לעומת לייזר
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פחות בזבוז
לעומת לייזר
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טכנולוגיה ירוקה
ללא גז אוזון

מהירות
לעומת לייזר
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1תפוקת דפים מקורבת של עד  84,000דפים עם יחידת דיו בקיבולת גבוהה .תפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש .למידע נוסף ,בקר בכתובת
 .www.epson.eu/pageyieldהדיו המותקן כולל דיו המספיק רק לתמיכה באתחול המדפסת .יש לקנות או לספק דיו חדש לצורך הפעולה רגילה.
2בדרך כלל מדפסות לייזר צורכות  1500Wלהדפסה במהירות של  45-55דפים לדקה .ל WorkForce Enterprise -צריכת אנרגיה נמוכה של  180W – 320Wוהיא מדפיסה
עד  100עמודים לדקה.
3כפי שנבדק על-ידי  ,BLIבמהלך חודשיים עד פברואר  ,2017לעומת מבחר של מכשירים מתחרים ,שנבחרו על-ידי  .Epsonלקבלת מידע נוסף,
בקר באתר www.epson.co.uk/inkjetsaving
4מבוסס על הפקה ועיבוד של חומרי גלם וייצור חומרים מתכלים .כפי שנבדק באמצעות המתודולוגיה של  .1 :Epsonהחישוב הוא רק פליטת  CO2בתור העמסה סביבתית
על התחממות גלובלית .2 .תוצאת החישוב מבוססת על הצהרה עצמית( .לא התקבל אימות של צד שלישי) .3 .אנחנו משתמשים במקדם CO2(ק"ג/ CO2 -יחידה) שפורסם
במסד הנתונים ' 'LCA Proשל .JEMAI
5כפי שנבדק על-ידי  ,BLIבמהלך חודשיים עד פברואר  ,2017יציאת דף ראשון לאחר שנת לילה ,לעומת מבחר של מכשירים מתחרים ,שנבחרו על-ידי  .Epsonלקבלת מידע
נוסף ,בקר באתר www.epson.co.il/inkjetsaving
6נתח שוק גדול ביותר עבור מקרני  500לומן ומעלה( .הסקר נערך על-ידי  Futuresource Consulting Limitedבתקופה שבין  2001עד )2016
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לקבלת מידע נוסף נא לפנות למשרד המקומי של  Epsonאו לבקר בכתובת www.epson.co.il
Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון “קו חם”03-6144300 :
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת  Seiko Epson Corporationאו לבעליהם בהתאמה.
פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.

