Rozwiązania Epson dla branży medycznej

Współpraca
w placówkach
medycznych

Rozwiązania technologiczne
dla branży medycznej
Firma Epson doskonale rozumie, jak ważne jest udoskonalanie współpracy i obsługi
pacjenta przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności pracy i ograniczaniu kosztów.
Dlatego opracowaliśmy technologię, która upraszcza i usprawnia procedury, oszczędzając
Twój czas i zasoby. Zapewniamy narzędzia do współpracy między zespołami i pozwalamy
szybciej rozwiązywać problemy, łącząc pracowników, placówki i informacje w czasie
rzeczywistym. Dzięki poprawieniu wydajności przy niewielkich zmianach w istniejącej
infrastrukturze Epson pozwala skupić się na najważniejszym — pacjentach.

Daj informatykom więcej możliwości za
mniejsze pieniądze
Nasze rozwiązania to najlepszy kompromis między
ograniczeniami budżetowymi a bezpieczeństwem
systemów, który pozwala osiągnąć niezawodny
system obsługi pacjenta na wysokim poziomie.
–– Upraszczaj i przyspieszaj proces obsługi pacjenta,
korzystając ze zunifikowanych urządzeń umożliwiających
szybkie i niezawodne skanowanie, drukowanie
i wyświetlanie informacji.
–– Zadbaj o współpracę między biurami za pomocą
projektorów Epson o ultrakrótkim rzucie, które
ułatwiają interakcje, szkolenia i wymianę informacji.
–– Tnij koszty drukowania bez uszczerbku na jakości,
korzystając z drukarek WorkForce Pro Replaceable
Ink Pack System (RIPS), oferujących do 84 000
stron wydruków z jednego zbiornika1.
–– Przetwarzaj informacje szybko i bezpiecznie,
używając rozwiązań Epson do przechwytywania
dokumentów i udostępniania ich w chmurze
poprzez naciśnięcie jednego przycisku.
–– Usprawniaj procedury chirurgiczne za pomocą
okularów inteligentnych Moverio wyposażonych
w technologię rozszerzonej rzeczywistości do
wyświetlania informacji, wskazówek, porad i poprawy
koordynacji manualno-wzrokowej podczas zabiegu.

Pełny obraz finansów
Technologie Epson są projektowane w taki sposób,
aby ograniczać koszty bez strat w wydajności organizacji,
umożliwiając wykorzystanie zaoszczędzonych pieniędzy
na inne projekty i potrzeby.
–– Popraw czytelność najważniejszych informacji
i ograniczaj ryzyko operacyjne, korzystając z kolorowych
etykiet. Systemy wyraźnych oznakowań pozwalają
szybciej znajdować potrzebne artykuły i informacje
bez uszczerbku dla jakości obsługi i bezpieczeństwa
pacjentów.
–– Optymalizuj obsługę pacjenta i zwiększaj wydajność
w środowiskach wymagających przetwarzania dużej
liczby dokumentów, używając naszych skanerów
i urządzeń wielofunkcyjnych do skanowania,
rejestrowania i zabezpieczania wyników badań.
–– Rejestruj dane medyczne bezpiecznie, szybko
i tanio, używając naszego urządzenia Discproducer,
które pozwala zachować dane przez nawet 100 lat
i eliminuje konieczność prowadzenia archiwum
papierowego.
–– Zadbaj o wyświetlanie informacji w wysokiej
jakości — korzystaj z projektorów instalacyjnych,
które doskonale sprawdzają się podczas szkoleń
medycznych i umożliwiają prezentowanie obrazów
Full HD na ekranach do 600".

Dowiedz się, jakie oszczędności
może przynieść zmiana dostawcy
drukarek na firmę Epson
Skorzystaj z kalkulatora całkowitego kosztu eksploatacji na stronie:
www.epson.pl/tco

„Firma Epson skupia się na usprawnieniu pozytywnej transformacji
technologicznej poprzez opracowywanie rozwiązań, które
przyczynią się do zwiększenia wydajności pracowników”.
Minoru Usui, prezes Seiko Epson Corporation

Pomaga kadrze kierowniczej zwiększać wydajność pracy
Wydajność pracy w działach operacyjnych i logistycznych może mieć bezpośredni wpływ na jakość
obsługi pacjenta i skuteczność pracowników medycznych. Technologia Epson poprawia wydajność
pracy, upraszcza procedury i zwiększa skuteczność.
–– Potrzebujesz wysokowydajnych rozwiązań? WorkForce Enterprise jest odpowiedzią.
To szybka, niezawodna, ekologiczna, wielofunkcyjna drukarka A3 dostępna z opcjonalnym
modułem wykańczającym.
–– Precyzyjnie rejestruj wszystkie informacje — korzystaj ze skanerów graficznych Epson do
wiernego odtwarzania dokumentacji medycznej o krytycznym znaczeniu, w tym negatywów,
zdjęć oraz zdjęć rentgenowskich.
–– Usprawnij procesy organizacyjne za pomocą systemu drukowania LabelWorks — wybieraj
spośród szerokiej gamy konfiguracji zoptymalizowanych pod kątem dowolnych budżetów i wymagań.
Rozwiązania te pomogą w zarządzaniu magazynem, uzupełnianiu zapasów i znakowaniu sprzętu.
–– Uporządkuj najważniejsze informacje, tworząc i drukując etykiety, oznakowania i bilety przy
użyciu urządzeń ColorWorks.
–– Automatyzuj zadania przy użyciu systemów robotów Epson do pomieszczeń czystych
przeznaczonych dla środowisk medycznych i farmaceutycznych o szczególnych wymaganiach.

Skup się na pacjentach

Lepsze wyniki dzięki wizualizacji

TA
LA
PI

K

O

N

TA

K

T

Z

K

LI

EN

TE

M

O

D

D

ZI

A
Ł

Można bezpiecznie przechowywać dane medyczne,
eliminując koszty utrzymywania archiwum papierowego.
W wielu szpitalach zainstalowano już duplikatory CD/
DVD firmy Epson do kopiowania oraz archiwizacji płyt
z danymi pacjentów ze względu na niezawodność
i łatwość obsługi nawet w trudnych warunkach.
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Oszczędność czasu i kosztów przechowywania

Wykorzystanie systemu rzeczywistości
rozszerzonej (AR) pozwala przeglądać istotne
dane pacjenta podczas wykonywania zabiegów.
Nasze inteligentne okulary Moverio umożliwiają
jednoczesne wyświetlanie informacji i obrazów,
pozwalając szybciej reagować, zwiększyć
wydajność i przyspieszyć czas leczenia.
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Wydajne i ekonomiczne drukowanie

Sprawna digitalizacja dokumentów medycznych

Drukowanie nawet dużej liczby dokumentów jest mniej
czasochłonne, przy pełnej kontroli nad dostępem do
poufnych informacji. Wymagające minimalnej konserwacji
drukarki Epson WorkForce Pro i WorkForce Enterprise oferują
szybszy czas reakcji, wydajne wkłady i ochronę hasłem,
umożliwiając bezpieczne zarządzanie danymi.

Digitalizacja złożonych zbiorów danych
i dokumentów medycznych. Szybkie urządzenia
Epson przeznaczone dla formatu A3 zapewniają
elastyczność pozwalającą skanować za jednym
dotknięciem przycisku wszystkie dokumenty
w zbiorze i przesyłać je do wspólnych repozytoriów.

Szybko drukuj duże nakłady
WorkForce Enterprise to szybka, niezawodna, ekologiczna,
wielofunkcyjna drukarka A3 dostępna z opcjonalnym
modułem wykańczającym, która pozwala drukować
dokumenty o wysokiej jakości z prędkością do 100 obr./min2.
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Oznaczanie najważniejszych danych
Korzystaj z kolorowych etykiet do odróżniania
pacjentów, leków i zabiegów. Jednoznaczna
identyfikacja dzięki wyraźnemu zaznaczeniu
istotnych informacji oraz podkreśleniu subtelnych
różnic zwiększa dokładność i czytelność
informacji. Nasze drukarki etykiet ColorWorks
drukują na żądanie bardzo trwałe etykiety
leków i próbek.

Łatwiejsza współpraca
Omawianie przypadków pacjentów bez konieczności
zapisywania notatek oraz zdalna konsultacja ze
specjalistami w czasie rzeczywistym bez konieczności
opuszczania miejsca pracy. Dzięki naszym interaktywnym
projektorom praca zespołowa staje się wydajniejszym,
cyfrowym procesem niewymagającym stosowania
flipchartów, tablic czy monitorów.

Do pracy w wymagającym środowisku
Nasze pionierskie roboty z niezwykłą
szybkością wykonują precyzyjne zadania
w różnych środowiskach; nierzadko pracują
24 godziny na dobę, bez ryzyka zanieczyszczeń
spowodowanych uwalnianiem cząsteczek.

Zaprojektowane
z myślą o opiece
zdrowotnej
Epson Print Performance: przewidywalnie niższe koszty
W pełni zarządzana usługa drukowania, obejmująca
serwis urządzeń i zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne,
ułatwia drukowanie i zmniejsza zużycie zasobów.
–– Ograniczenie kosztów drukowania i pełny wgląd
w koszty inwestycji i eksploatacji
–– Automatyczne uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych
–– Płacisz tylko za to, co drukujesz
–– Pełna kontrola nad kosztami dzięki jednej, przejrzystej
fakturze na miesiąc
–– Wybierz opcje odpowiednie dla Ciebie
–– Dzięki niezawodnemu, wydajnemu drukowaniu Twój
personel będzie mógł skupić się wyłącznie na pacjencie
Epson Business Imaging Solutions: zwiększają
wydajność, ograniczają koszty i poprawiają
bezpieczeństwo dokumentów
Przy coraz bardziej restrykcyjnych przepisach w zakresie
prywatności i bezpieczeństwa danych oraz rosnących
kosztach opieki na wysokim poziomie technologie Epson
pomagają w usprawnianiu i przyspieszaniu procedur.
–– Chroń prywatność pacjentów, wprowadzając wymóg
uwierzytelniania, autoryzacji i raportów korzystania
z urządzeń wielofunkcyjnych
–– Unikaj błędnego przekazywania danych pacjentów
i ograniczaj liczbę błędów medycznych, używając
predefiniowanych schematów przetwarzania
dokumentów
–– Łatwo i szybko skanuj dane pacjentów w punkcie
ich pozyskiwania, eliminując kosztowne duplikowanie
dokumentów i ryzyko ich utraty
Zobacz pełną ofertę rozwiązań oprogramowania
i zgodności systemowej Epson oraz partnerów
na stronie www.epson.eu/bis

Czy wiesz, że 10% wydatków na
opiekę zdrowotną jest marnowanych?
Nasza infografika dotycząca przepływu
pracy w placówce medycznej pokazuje,
jak z tym skończyć.
www.epson.pl/healthcare

Oprogramowanie do projektorów Epson: zwiększ
potencjał swoich urządzeń
Oprogramowanie do projektorów Epson umożliwia
zarządzanie ponad 1000 projektorów z jednej centralnej
lokalizacji, co usprawnia ich wykorzystanie i kontrolowanie
całej floty.
–– Wyświetlanie materiałów na dowolnym projektorze
podłączonym do sieci z dowolnej lokalizacji
–– Projekcja z wielu źródeł bez przełączania między nimi
–– Wyświetlanie na wielu projektorach z jednego komputera
–– Zdalne sprawdzanie stanu i zarządzanie projektorami
–– Ręczne lub automatyczne wysyłanie wiadomości
do wybranych projektorów
Epson iProjection: bezprzewodowa projekcja
dokumentów i zdjęć
Nasza intuicyjna aplikacja mobilna na urządzenia
z systemami iOS i Android umożliwia bezprzewodową
projekcję obrazów i dokumentów z tych urządzeń za
pomocą projektora Epson podłączonego do Internetu.
Ułatwia to współpracę i eliminuje ograniczenia wynikające
z użytkowania ekranów o małych przekątnych.
–– Łatwe i szybkie wyświetlanie zdjęć i dokumentów
–– Nanoszenie notatek na wyświetlanym obrazie pozwala
wyjaśniać wątpliwości i podkreślać kluczowe informacje
–– W pełni funkcjonalna przeglądarka umożliwia
wyświetlanie stron internetowych w wysokiej jakości
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępności
poszczególnych rozwiązań w określonych regionach,
skontaktuj się z przedstawicielem handlowym Epson.

Studium przypadku

Epson pomaga wiodącej sieci
aptek ograniczać koszty i poprawiać
wydajność drukowania
Drukarki biznesowe Workforce Pro RIPS
oszczędzają czas i pieniądze
Jhoots Pharmacy to niezależna lokalna sieć aptek. Obecnie
posiada 49 punktów. Jhoots Pharmacy zawsze szuka okazji
do wdrażania innowacji i poprawienia wydajności operacyjnej.
W związku z tym sieć chętnie zgodziła się, gdy sprzedawca
urządzeń Epson zaproponował przegląd posiadanych
kserokopiarek. Skończyło się na pełnej analizie wszystkich
urządzeń do drukowania, faksowania i kopiowania we
wszystkich punktach sieci.
Punkty Jhoots Pharmacy korzystały z najróżniejszych
drukarek, faksów i fotokopiarek rozmaitych producentów.
To nieuchronnie powodowało wysokie koszty wymiany
wkładów i konserwacji urządzeń.

Testy u użytkownika końcowego zaowocowały
wdrożeniem drukarek Epson z serii Workforce
Pro RIPS
Po sporządzeniu pełnej analizy wymagań Jhoots Pharmacy
sprzedawca urządzeń Epson zaproponował sieci dwa urządzenia.
Następnie zostały one przetestowane przez pracowników Jhoots
Pharmacy, którzy jednogłośnie wybrali drukarki wielofunkcyjne
Workforce Pro WF-R5690, doceniając zwłaszcza ich niewielkie
rozmiary, łatwość obsługi i funkcjonalność. Teraz pracownicy
mogą skanować, faksować i kopiować dokumenty na jednym
urządzeniu, a co najważniejsze — przesyłać wszystkie informacje
do sieci w siedzibie głównej. Do każdego punktu zakupiono
po jednym urządzeniu Workforce Pro.
Zarząd spółki Jhoots Pharmacy, w zgodzie z własną polityką
środowiskową i dbałością o wydajność procesów oraz finanse,
zastosował się do rekomendacji sprzedawcy i zdecydował

o zakupie drukarek Epson z systemem Replaceable Ink Pack
System (RIPS), które umożliwiają oddziałom drukowanie do
75 tys. stron czarno-białych i 50 tys. kolorowych bez wymiany
zasobników. Ponadto ograniczono do minimum prace serwisowe,
transport i logistykę oraz wyeliminowano problem recyklingu
zużytych wkładów atramentowych. Drukarki Workforce Pro
RIPS są łatwe w obsłudze i oferują przewidywalne koszty
drukowania; umożliwiają uzyskanie oszczędności rzędu nawet
80% na materiałach eksploatacyjnych i aż do 70% mniejsze
zużycie energii w porównaniu z konkurencyjnymi kolorowymi
drukarkami laserowymi.

Wyniki
Dzięki Workforce Pro pracownicy mogą teraz skanować
dokumenty do folderów utworzonych w drukarce i przesyłać
mailem do wybranych folderów przeznaczonych dla określonych
działów, np. do kadr, i zlokalizowanych na serwerze w siedzibie
głównej. Bardzo ważny jest podwyższony poziom zabezpieczeń
tego rozwiązania, ponieważ niektóre informacje są ściśle poufne.
Zdecydowanie poprawiło się zarządzanie dokumentami
w oddziałach, przepływy pracy zostały uproszczone, a możliwość
korzystania z informacji w czasie rzeczywistym zwiększa
wydajność i pozwala ograniczać koszty w całej firmie.
Nowe rozwiązanie zdecydowanie usprawniło obieg informacji
w czasie rzeczywistym, przyczyniając się do obniżenia kosztów,
sprawniejszego zarządzania infrastrukturą informatyczną,
ogólnego wzrostu wydajności i mniejszego wpływu na
środowisko.

Chroń Ziemię dla przyszłych pokoleń
W firmie Epson rozumiemy, jak ważne jest dbanie o planetę i zachowanie jej zasobów dla przyszłych pokoleń.
Realizuj ambitne plany ekologiczne — urządzenia WorkForce Pro RIPS umożliwiają redukcję odpadów
o 99%3, drukarki WorkForce Pro zużywają do 96% mniej energii3 , a rozwiązania WorkForce Enterprise
pozwalają dwukrotnie przyspieszyć drukowanie, pobierając o połowę mniej energii2
Oszczędzaj energię i zmniejszaj emisję CO2, korzystając z modeli WorkForce Pro, które pobierają
do 96% mniej mocy w porównaniu z drukarkami laserowymi i kserokopiarkami3
Zmniejszaj wydatki na prąd i wydłużaj czas eksploatacji lampy, używając trybu ekonomicznego
w projektorach interaktywnych
Ograniczaj emisję dwutlenku węgla, korzystając ze skanerów ze zintegrowaną technologią ReadyScan,
które nie wymagają nagrzewania
Dowiedz się, ile możesz zaoszczędzić
Skorzystaj z naszego kalkulatora i oblicz, o ile możesz zmniejszyć
rachunki za prąd i emisję CO2 dzięki drukarkom WorkForce Pro
www.epson.pl/eco-saving
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Zielona
technologia
Bez ozonu

Zasobnik atramentu o dużej pojemności umożliwia wydrukowanie około 84 000 stron. Faktyczna wydajność zależy od drukowanych dokumentów i warunków użytkowania.
Więcej informacji na stronie www.epson.eu/pageyield. Wkłady początkowe zawierają tylko tyle atramentu, by można było uruchomić drukarkę. Do normalnego użytku należy
zakupić nowe atramenty.
Z reguły przy prędkości 45–55 str./min drukarki laserowe zużywają 1500 W, natomiast urządzenia z serii WorkForce Enterprise pobierają 180–320 W i drukują z prędkością
do 100 obr./min.
Zgodnie z testami przeprowadzonymi na zlecenie Epson przez firmę BLI na przestrzeni dwóch miesięcy do lutego 2017 r., w porównaniu z wybranymi drukarkami
konkurencyjnymi. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epson.pl/inkjetsaving
Na podstawie wydobycia i przetwarzania surowców oraz przetwarzania zasobów. Testowano zgodnie z metodologią firmy Epson: 1. Obliczenie dotyczy tylko emisji CO2
przyczyniającej się do globalnego ocieplenia. 2. Wyniki obliczeń bazują na własnym oświadczeniu (nie otrzymano weryfikacji strony trzeciej). 3. Korzystamy ze współczynnika
CO2 (kg CO2/jednostkę) opublikowanego w bazie danych „LCA Pro” JEMAI.
Zgodnie z testami przeprowadzonymi na zlecenie Epson przez firmę BLI na przestrzeni dwóch miesięcy do lutego 2017 r., średnia FPOT po nocnym uśpieniu w porównaniu
z wybranymi drukarkami konkurencyjnymi. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epson.eu/inkjetsaving
Największy udział jednostkowy na rynku projektorów o jasności 500 i więcej lumenów. (Badania przeprowadzone przez Futuresource Consulting Limited dla okresu 2001–2016)
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Dodatkowe informacje można uzyskać w lokalnej siedzibie firmy Epson lub w witrynie www.epson.pl
Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Infolinia: +48 22 295 37 25
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
www.epson.pl
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 75 00
Faks: +48 22 375 75 01
Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

