Epsons løsninger for helsevesenet

Arbeide sammen
i helsevesenet

Teknologiløsninger
for helsevesenet
Vi i Epson forstår at du er under press for å forbedre samarbeidet og
pasientomsorgen samtidig som kostnadene må ned og arbeidet må skje mer effektivt.
Det er derfor vi utformer teknologi som forenkler og strømlinjeformer arbeidsflyten, slik at
du sparer tid og ressurser. Dette gjør at de ansatte kan arbeide på tvers av team og løse
problemer raskere ved å bringe sammen mennesker, steder og informasjon i sanntid.
Epson har løsninger for helsevesenet som gjør det mulig å levere gode resultater med
lite behov for brukerinngrep, slik at du kan fokusere du på de viktigste
personene – nemlig pasientene.

Hjelp IT-personalet med å gjøre mer med mindre

Full oversikt over økonomien

Våre løsninger hjelper deg å få et system som gir
kontinuerlig kvalitetsomsorg ved å balansere lavere
budsjetter med behovet for pålitelige og sikre systemer.

Epsons teknologi er utformet for å gi deg lavere kostnader
uten at det påvirker organisatoriske prestasjoner, slik at
du kan frigjøre budsjettmidler til andre områder og tiltak.

–– Effektiviser pasientflyt og prosesser med enhetlige
enheter som kan skanne, projisere og skrive ut raskt,
enkelt og sikkert, slik at pasientomsorgen blir raskere
–– Samarbeid på tvers av ulike områder med Epsons
projektorer med ekstra kort projeksjonsavstand, slik at
de ansatte kan samhandle effektivt for bedre opplæring
og deling av informasjon
–– Administrer utskriftskostnader og oppretthold høy
kvalitet med WorkForce Pro Replacement Ink Pack
System (RIPS)-skrivere, som gir opptil 84 000 sider
uavbrutt utskrift1
–– Behandle dokumenter raskt og sikkert med
Epsons løsninger for dokumentskanning, og del til
samarbeidsområder eller skytjenester ved å trykke
på en knapp
–– Forbedre kirurgiske prosedyrer med smartbrillene
Moverio, som utnytter utvidet virkelighet (AR) for visning
av informasjon, retninger og nyttige tips, og som bidrar
til bedre hånd-øye-koordinering under kirurgiske inngrep

–– Gjør viktig informasjon enda tydeligere og reduser
driftsrisikoen med våre fargeetiketter. Gjør den visuelle
gjenkjenningen raskere uten at det går på bekostning
av pasientomsorg og -sikkerhet
–– Optimaliser pasientomsorg og oppnå maksimal
effektivitet i krevende, store avdelinger ved å skanne,
lagre og sikre testresultater med flerfunksjonsenheter
og skannere
–– Lagre medisinske opplysninger sikkert, raskt og
billig med Discproducer, som lagrer journaler i opptil
100 år og eliminerer kostnaden med papirlagring
–– Få kvalitetsvisninger med installasjonsprojektorer som
er ideelle for medisinsk opplæring i forelesningssaler og
i stand til å projisere bilder i full HD opptil 600 tommer

Finn ut hvor mye dere kan spare
på utskrifter ved å gå over til Epson
Bruk kalkulatoren vår for samlede kostnader:
www.epson.no/tco

"Som selskap er Epson opptatt av å legge til rette for
et positiv teknologisk skifte og utvikle løsninger som
gjør helsepersonell mer effektivt og produktivt."
Mr. Usui, president for Seiko Epson Corporation

Hjelper ledere med å øke produktiviteten
Effektiv drift og tilrettelegging kan ha en direkte innvirkning på pasientomsorgen og
rollen til helsepersonell. Arbeid mer effektivt, effektiviser prosesser, og øk presisjonen
med Epson-teknologi.
–– Oppfyll behovet for høy produktivitet med WorkForce Enterprise – en rask,
pålitelig og miljøvennlig flerfunksjons avdelingsskriver for A3-utskrifter i farge
med etterbehandler (tilleggsutstyr)
–– Registrer alle detaljer nøyaktig med Epsons skannere for grafikk, som
gjengir viktige helsedokumenter i utrolige detaljer, inkludert negativer, fotografier
og røntgenbilder
–– Forbedre organisatoriske prosesser med LabelWorks-utskriftssystemet, og
velg blant en rekke alternativer som passer til alle utskriftsbehov og budsjetter –
ideelle for lagerstyring, arkivering og merking av utstyr
–– Organiser viktig informasjon ved å lage og skrive ut etiketter, merkelapper
og billetter raskt og etter behov med ColorWorks
–– Automatiser oppgaver med presisjon og pålitelighet ved hjelp av Epsons
robotsystemer for renrom for krevende medisinske og farmasøytiske miljøer

La pasientene få prioritet

Se resultater bedre
Få mest mulig ut av utvidet virkelighet (AR) for å
lese gjennom viktige pasientdetaljer samtidig som
du utfører prosedyrer. Med smartbrillene Moverio
kan du vise informasjon og bilder samtidig, noe
som hjelper deg med å reagere raskere, øke
produktiviteten og forkorte behandlingstiden.

Spar tid og penger på lagring
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Lagre medisinske data trygt uten
papirlagringskostnader. Mange sykehus velger
å installere Epson CD/DVD-utgivere for pasientCD-er eller arkivering av pasientopplysninger
for pålitelig og enkel bruk – selv i røffe miljøer.
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Skriv ut effektivt og økonomisk

Digitaliser medisinske dokumenter effektivt

Bruk mindre tid på å vente på utskrifter, selv store
mengder, samtidig som du kontrollerer tilgangen til
sensitiv informasjon. WorkForce Pro- og Enterprise
WorkForce-skriverne med lite behov for brukerinngripen
tilbyr raskere responstid, rekvisita som varer lenge, og
passordbeskyttelse for å støtte og sikre arbeidsflyten
din i stedet for å forstyrre den.

Digitaliser noe av det mest utfordrende
papirarbeidet – medisinske dokumenter. Epsons
raske produksjonsenheter for A3-utskrifter
tilbyr fleksibiliteten som kreves for å skanne alle
dokumentene i filen direkte til samarbeidsområder
ved å trykke på en knapp.

Skriv ut store volumer med høy hastighet
Skriv ut dokumenter i høy kvalitet med hastigheter på
opptil 100 tommer i minuttet2, og øk produktiviteten
med WorkForce Enterprise – en pålitelig og miljøvennlig
flerfunksjons avdelingsskriver for A3-utskrifter i farge
med etterbehandler (tilleggsutstyr)
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Definer viktige detaljer
Skill mellom pasientene, pasientenes
medisin og behandlingen deres ved hjelp
av fargeetiketter. Fremhev viktig informasjon,
og uthev nyanseforskjeller for økt nøyaktighet
og lesbarhet. Våre ColorWorks-etikettskrivere
produserer svært holdbare medisin- og
prøveetiketter, raskt og etter behov.

Forenkle samarbeidet

Hold tritt med krevende miljøer

Diskuter pasientsaker uten å måtte skrive notater, og ha
konsultasjoner med eksterne spesialister i sanntid uten
å måtte forlate arbeidsplassen. De interaktive projektorene
våre gjør samarbeid om til en mer effektiv, digital prosess,
uten behov for flippovere, tavler eller flatskjermer.

Epson er en av pionerene innen robotikk,
og robotene våre jobber nøyaktig og i en
imponerende hastighet på mange områder –
ofte opptil 24 timer om dagen, og uten fare
for partikkelforurensning.

Utformet med tanke
på helsevesenet
Epson Print Performance: forutsigbare,
lave kostnader

Programvare til Epson-projektorer: Få mer
ut av projektorene dine

Gjør utskrift enklere og mindre ressurskrevende med
en fullstendig administrert utskriftstjeneste som dekker
både service og tilbehør.

Med Epson-projektorprogramvare kan du kontrollere
flere tusen projektorer fra ett sentralt sted, noe som gir
deg best mulig teknologiutnyttelse og full kontroll over
hele projektorflåten.

–– Reduser utskriftskostnadene, og få full oversikt over
investeringer og fakturaer
–– Få erstatningstilbehør automatisk når du trenger det
–– Betal bare for det du skriver ut
–– Få klarhet med en enkel, månedlig faktura
–– Velg alternativer som passer for deg
–– Få pålitelig, kontinuerlig utskrift, og la de ansatte
bruke tiden sin på å gi best mulig behandling

–– Vis innhold på alle nettverksaktiverte projektorer
fra hvor som helst
–– Projiser fra flere kilder uten å bytte signalkilde
–– Vis på flere projektorer fra én datamaskin
–– Fjernstyr projektorer og kontroller status eksternt
–– Send meldinger manuelt eller automatisk til én eller
flere projektorer

Epson Business Imaging-løsning: Øk produktiviteten,
reduser kostnadene, og forbedre dokumentsikkerheten

Epson iProjection: Projiser dokumenter
og bilder trådløst

Med strengere lovgivning, økende kostnader for å levere
kvalitetsomsorg og et miljø der pasientinformasjon må
beskyttes og personvern ivaretas, kan Epson hjelpe
helseorganisasjoner med å forbedre og akselerere
prosesser.

Vår intuitive mobilapp for projisering fra iOS- og
Android-enheter gjør det enkelt å projisere bilder og filer
trådløst fra disse enhetene via en Epson-projektor med
nettverksforbindelse. Slik kan du enkelt arbeide med
andre uten å bli begrenset av små skjermbilder.

–– Ivareta pasientenes personvern ved å godkjenne,
autorisere og rapportere tilgang til og utskrifter
fra flerfunksjonsskrivere
–– Unngå feilsending av pasientjournaler, og reduser
medisinske feil med forhåndsdefinerte opptaksprosesser
–– Skann pasientjournaler enkelt og sikkert på
opprettingsstedet og unngå kostbar nyoppretting
av dokumenter som har gått tapt

–– Projiser bilder og dokumenter med bare noen få trinn
–– Annoter og gjør uthevinger over projeksjonen for å levere
en klarere presentasjon
–– Vis nettsider i høy kvalitet med en nettleser med full
funksjonalitet

Se hele utvalget av programvareløsninger og
systemkompatibilitet fra Epson og partnere på
www.epson.eu/bis

Visste du at 10 % av alt forbruk
innen helsevesenet er bortkastet?
Infografikken om arbeidsflyten
i helsevesenet viser deg hvordan
du får en slutt på dette.
www.epson.no/helse

Kontakt en salgskonsulent for flere detaljer om tilgjengelige
løsninger i ditt område.

Casestudie

Epson hjelper ledende apotek
med å kutte kostnader og øke
utskriftseffektiviteten
Spar tid og penger med Workforce Pro RIPSblekkskrivere for bedrifter
Jhoots Pharmacy er en uavhengig apotekkjede. Den består av
49 butikker. Jhoots Pharmacy er alltid opptatt av å effektivisere
driften og drive innovativt. Derfor var de positive til å la en Epsonforhandler se over kopimaskinene i butikkene. Den planlagte
gjennomgangen førte til en full revisjon av faks-, utskriftsog kopienhetene som ble brukt på avdelingene.
Jhoots Pharmacys butikker brukte en blanding av skrivere,
faksmaskiner og kopimaskiner fra en rekke ulike leverandører.
Dette førte uunngåelig til høye kostnader til tonerkassetter
og vedlikehold.

Sluttbrukertesting fører til bruk av
Epsons Workforce Pro RIPS-skrivere
Etter en full analyse av kravene til Jhoots Pharmacy
anbefalte Epson-forhandleren to enheter. Disse ble så
prøvd ut i butikkene av de ansatte, som enstemmig valgte
Epsons Workforce Pro WF-R5690 flerfunksjonsskrivere fordi
de tar lite plass, er brukervennlige og har nyttige funksjoner.
De ansatte kan skanne, fakse og kopiere på samme
enhet, og informasjon kan sendes direkte fra Workforce
Pro til hovedkontorets nettverk. Én Workforce Pro brukes
nå på hver avdeling.

I tråd med Jhoots Pharmacys miljømessige retningslinjer og
ønsket om å forbedre driften og redusere kostnadene fulgte
hovedkontoret forhandlerens anbefaling om å bruke Epsons
Replaceable Ink Pack System (RIPS), som gjør det mulig
for avdelinger å skrive ut opptil 50 000 sider i både svarthvitt og farge før man trenger å skifte blekk. Brukerinngrep,
transport og logistikk holdes derfor på et minimum, og
det er ikke behov for å resirkulere tomme blekkpatroner.
Workforce Pro RIPS er enkel å bruke og gir forutsigbare
utskriftskostnader, med opptil 80 prosent lavere kostnader
for rekvisita og opptil 70 prosent lavere strømforbruk
enn andre sammenlignbare fargelaserskrivere.

Resultater
Ved hjelp av Workforce Pro kan de ansatte nå skanne
dokumenter til mapper klargjort på skriveren og sende dem
på e-post direkte til filer for ulike avdelinger – for eksempel
personalavdelingen – på serveren for hovedkontoret. Løsningen
gir også sikrere dataoverføring, noe som er viktig siden
vi behandler konfidensielle data.
Dokumentbehandlingen i filialene har blitt betydelig forbedret,
arbeidsflytene er jevnere, og informasjon i sanntid gir mer effektiv
drift og lavere kostnader for hele virksomheten.
Distribusjonen har ført til bedre sanntidsdataflyt i selskapet,
høyere effektivitet, kostnadsbesparelser, redusert miljøpåvirkning
og mindre behov for IT-støtte.

Ta vare på planeten
Vi i Epson forstår betydningen av miljøvennlig drift for fremtidige generasjoner.
Nå miljømålene dine med opptil 99 % mindre avfall fra WorkForce Pro RIPS3, Replaceable Ink Pack
System, bruk opptil 96 % mindre strøm med WorkForce Pro-skrivere,3 og doble utskriftshastigheten
med halve strømforbruket med WorkForce Enterprise-serien2
Spar strøm og bidra til lavere CO2 -utslipp med WorkForce Pro-modeller, som bruker opptil
96 % mindre energi enn laserskrivere og laserkopimaskiner3
Reduser strømforbruket med økonomimodus på den interaktive skjermløsningen og forleng lampelevetiden
Reduser karbonavtrykket ved å bruke skannere uten oppvarmingstid, og få lavere strømforbruk med
innebygd ReadyScan-teknologi
Se hva du kan spare
Bruk kalkulatoren vår til å beregne strøm- og CO2-besparelsene helseforetaket ditt kan oppnå med
en WorkForce Pro-skriver
www.epson.no/eco-saving
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Høy blekkapasitet, kan skrive ut opptil ca. 84 000 sider. Den faktiske kapasiteten varierer etter bruksforholdene og det som skrives ut. Du finner mer informasjon på
www.epson.eu/pageyield. Blekkbeholderne som leveres med nye skrivere, inneholder bare nok blekk til å støtte oppstart av skriveren, og nytt blekk må kjøpes eller
leveres for normal drift.
Laserskrivere med en hastighet på 45–55 spm bruker vanligvis 1500 W, mens WorkForce Enterprise har et lavt strømforbruk på 180–320 W og skriver ut opptil
100 tommer i minuttet.
Som testet av BLI på oppdrag fra Epson i en periode på to måneder frem til februar 2017 mot et utvalg av konkurrerende maskiner. Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du gå til www.epson.no/inkjetsaving
Basert på uttrekk og prosessering av råmaterialer og fremstilling av tilbehør. Som testet ved hjelp av Epsons metoder: 1. Beregningene gjelder bare CO2-utslipp
i konteksten av global oppvarming. 2. Resultatene av beregningene er basert på egenerklæringer. (Verifisering utført av tredjepart ikke mottatt.) 3. Vi bruker
CO2-koeffisienten (kg-CO2/enhet) publisert i JEMAI-databasen "LCA Pro".
Tid for første side ut fra natthvilemodus som testet av BLI på oppdrag fra Epson i en periode på to måneder frem til februar 2017 mot et utvalg av konkurrerende
maskiner. Du finner mer informasjon på www.epson.eu/inkjetsaving
Den største andelen av markedet for projektorer på mer enn 500 lumen. (Undersøkelse utført av Futuresource Consulting Limited i perioden 2001 til 2016.)

Hvis du vil ha nærmere informasjon, kan du kontakte ditt lokale Epson-kontor eller gå til www.epson.no
Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 815 35 180
Forhåndssalg: 815 35 210
www.epson.no

Fjordveien 3
1363 Høvik

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere.
Produktopplysningene kan endres uten varsel.

Miljøvennlig
teknologi
Ingen ozongass
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