Soluções Epson para a Saúde

O trabalho em
conjunto no
setor da Saúde

Soluções tecnológicas
para a Saúde
Na Epson, compreendemos que está sob pressão para melhorar a colaboração e os cuidados
de saúde aos pacientes, ao mesmo tempo que reduz os custos e trabalha de forma mais eficiente.
Por este motivo, concebemos tecnologia que simplifica e otimiza os fluxos de trabalho que
poupa tempo e recursos. Isto liberta os seus funcionários para trabalharem em diferentes
equipas e resolverem os problemas de forma mais rápida ao unirem as pessoas,
os locais e as informações em tempo real. Ao proporcionarem um alto desempenho
com intervenção reduzida, as soluções Epson para a Saúde permitem-lhe focar-se
na pessoa mais importante – o paciente.

Ajudar as TI a fazerem mais com menos

Obtenha um quadro financeiro global

Ao equilibrar os orçamentos reduzidos com a necessidade
de fornecer sistemas seguros e altamente fiáveis, as
nossas soluções ajudam a disponibilizar um sistema
contínuo de cuidados de saúde de qualidade.

A tecnologia Epson foi concebida para o ajudar a
encontrar poupanças sem afetar o desempenho
organizacional, libertando o orçamento para outras áreas
e iniciativas.

–– Simplifique os processos e o fluxo de pacientes
com dispositivos unificados que digitalizam, projetam
e imprimem de forma rápida, fácil e segura, o que
permite uma prestação de cuidados de saúde mais
rápida aos pacientes
–– Colabore em diferentes locais com os projetores
Epson de ultracurta distância, o que permite ao pessoal
interagir de forma eficaz para melhorar a formação
e a partilha de informações
–– Faça a gestão dos custos de impressão e mantenha
a alta qualidade com as impressoras WorkForce Pro
Replacement Ink Pack System (RIPS) que permitem
imprimir 84.000 páginas de forma ininterrupta1
–– Processe os documentos de forma rápida e segura
com soluções Epson de captura de documentos
e partilhe para serviços de cloud e áreas de trabalho
colaborativas com o toque de um botão
–– Melhore os procedimentos cirúrgicos com os nossos
óculos inteligentes Moverio que tira partido da Realidade
aumentada (RA) para apresentar informações, direções
e sugestões práticas, bem como para ajudar na
coordenação mão/olho durante as cirurgias

–– Melhore a clareza das informações vitais e reduza
os riscos operacionais com as nossas etiquetas a cores.
Acelere o reconhecimento visual sem comprometer
a segurança e os cuidados prestados aos pacientes
–– Otimize os cuidados prestados aos pacientes
e maximize a eficiência em ambientes departamentais
de grande volume exigentes ao digitalizar, guardar
e proteger os resultados dos testes com multifunções
e digitalizadores
–– Armazene os dados médicos em segurança,
de forma rápida e barata com o Discproducer, que
armazena os registos durante até 100 anos e elimina
o custo do armazenamento de papel
–– Ofereça ecrãs de alta qualidade com projetores
de instalação que são ideais para a formação médica
em anfiteatros, com capacidade para projetar imagens
em Full HD até 600" (1524 cm)

Descubra quanto pode poupar na
impressão ao mudar para a Epson
Utilize a nossa calculadora do custo total de propriedade em:
www.epson.eu/pt/tco

“Enquanto empresa, a Epson está empenhada em facilitar
uma mudança tecnológica positiva ao desenvolver soluções
que aumentam a eficiência e melhoram a produtividade das
equipas de cuidados de Saúde.”
Sr. Usui, Presidente, Seiko Epson Corporation
Ajudar os gestores a aumentar a produtividade
A eficiência das operações e do pessoal podem ter um impacto direto nos cuidados prestados
ao paciente e no papel desempenhado pelos profissionais de saúde. Trabalhe de forma mais
eficaz, otimize os processos e aumente a precisão com a tecnologia Epson.
–– Satisfaça as suas necessidades de produtividade elevada com a WorkForce Enterprise –
uma impressora multifunções (MFP) A3 a cores rápida, fiável e ecológica para departamentos
com unidade de acabamento opcional
–– Registe cada detalhe com precisão com os digitalizadores gráficos Epson que recriam os
documentos críticos dos cuidados de saúde com detalhes excecionais, incluindo negativos,
fotografias e imagens radiológicas
–– Melhore os processos organizacionais com o sistema de impressão LabelWorks e escolha
entre uma vasta gama de opções para se adequarem a todos os requisitos e orçamentos de
impressão, ideal para a etiquetagem de equipamento, gestão de stocks e arquivo
–– Organize as informações vitais ao criar e imprimir etiquetas, rótulos e bilhetes de forma
rápida e on-demand com a ColorWorks
–– Automatize as tarefas com precisão e fiabilidade com os sistemas robot em sala limpa
da Epson para os exigentes ambientes médicos e farmacêuticos

Faça dos pacientes a sua prioridade

Veja melhores resultados
Tire o máximo partido da Realidade aumentada (RA)
para analisar os detalhes cruciais de um paciente
enquanto realiza determinados procedimentos.
Os nossos óculos inteligentes Moverio permitem
apresentar informações e imagens em simultâneo,
para reagir mais rapidamente, aumentar a
produtividade e acelerar o tempo de tratamento.

Poupe tempo e dinheiro no armazenamento
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Armazene em segurança os dados médicos
sem o custo do armazenamento de papel.
Muitos hospitais optam por instalar publicadores
de Epson CD/DVD para produzir CDs para
pacientes ou arquivar os dados dos pacientes por
motivos de fiabilidade e facilidade de utilização –
inclusivamente em ambientes adversos.

ÃO

EÇ

C
RE

Imprima de forma eficiente e económica
Passe menos tempo à espera das impressões, mesmo de
grandes volumes, ao mesmo tempo que controla o acesso às
informações confidenciais. As nossas impressoras WorkForce
Pro e WorkForce Enterprise de reduzida manutenção oferecem
tempos de resposta mais rápidos, consumíveis duradouros
e proteção por código de acesso para sustentar e proteger
o seu fluxo de trabalho em vez de o perturbar.

Digitalize de forma eficiente os documentos
médicos
Digitalize alguns dos registos em papel mais
complexos – a documentação médica. Os dispositivos
Epson A3 de produção de alta velocidade oferecem
a flexibilidade necessária para digitalizar cada
documento em arquivo, diretamente para as áreas
de trabalho colaborativas com o toque de um botão.

Imprima grandes volumes a alta velocidade
Imprima documentos de alta qualidade a velocidades
ultrarrápidas de até 100 ipm2 e aumente a produtividade
com a WorkForce Enterprise – uma MFP A3 a cores
fiável e ecológica para departamentos com unidade
de acabamento opcional.
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Defina os detalhes críticos
Distinga os pacientes, os seus medicamentos
e os tratamentos com etiquetas a cores. Realce
claramente as informações vitais e destaque
as diferenças subtis para melhorar a precisão
e a legibilidade. As nossas impressoras de
etiquetas ColorWorks produzem etiquetas de
medicamentos e amostras de grande duração
de forma rápida e on-demand.

Simplifique a colaboração
Debata os casos dos pacientes sem ter de escrever notas
e consulte especialistas remotos em tempo real sem sair
do seu local de trabalho. Os nossos projetores interativos
transformam o trabalho colaborativo num processo digital
mais eficiente, sem a necessidade de recorrer a flipcharts,
quadros brancos ou ecrãs planos.

Acompanhe as exigências de todos
os ambientes
Como pioneiros em robótica, os nossos robots
trabalham de forma precisa e a uma velocidade
arrebatadora em várias aplicações - muitas
vezes até 24 horas por dia, e sem o risco de
contaminação dos depósitos de partículas.

Concebida a pensar nos
cuidados de saúde
Epson Print Performance: para custos previsivelmente
mais reduzidos

Software para projetores Epson: maximize os seus
projetores

Facilite a impressão e reduza a utilização dos recursos com
um serviço de impressão totalmente gerido que inclui a
assistência e os consumíveis para garantir a tranquilidade.

O software de projetor Epson permite controlar mais de mil
projetores a partir de uma localização central, que o ajuda
a tirar o máximo partido da tecnologia existente, ao mesmo
tempo que mantém o controlo de todo o parque
de projetores.

–– Reduza os custos de impressão obtenha uma visão
completa do seu investimento e faturação
–– Receba substituições automaticamente quando
os consumíveis se começarem a esgotar
–– Pague apenas o que imprimir
–– Obtenha clareza com uma única fatura mensal simples
–– Escolha as opções certas para si
–– Imprima de forma contínua e fiável, e liberte o seu
pessoal para se concentrar na prestação dos melhores
cuidados de saúde

–– Apresente conteúdos em qualquer projetor preparado
para ligação em rede a partir de qualquer localização
–– Projete a partir de várias fontes sem mudar de fonte
de entrada
–– Apresente em vários projetores a partir de um
computador
–– Verifique o estado e controle os projetores remotamente
–– Envie mensagens de forma manual ou automática para
um ou vários projetores

Solução de processamento de imagens profissional
da Epson: aumente a produtividade, reduza os custos
e melhore a segurança do documento

Epson iProjection: projete documentos e fotografias
sem fios

Tendo em conta a legislação mais exigente, os custos
crescentes da prestação de cuidados de saúde de
qualidade e um ambiente em que é necessário proteger
a privacidade e as informações dos pacientes, a Epson
pode ajudar as organizações de saúde a melhorar
e acelerar os respetivos processos.

A nossa aplicação de projeção móvel intuitiva para
dispositivos iOS e Android facilita a projeção sem fios
de imagens e ficheiros a partir destes dispositivos através
de um projetor Epson com disponibilidade de rede. Isto
permite trabalhar facilmente com outras pessoas sem
a restrição dos pequenos ecrãs.

–– Mantenha a privacidade dos pacientes ao autenticar,
autorizar e reportar o acesso e a produção das
multifunções
–– Evite os erros de encaminhamento dos processos dos
pacientes e reduza os erros médicos com processos
de captura predefinidos
–– Digitalize de forma fácil e segura os processos dos
pacientes no ponto de origem, reduzindo a recriação
dispendiosa dos documentos perdidos

–– Projete imagens e documentos em apenas alguns
passos
–– Anote e realce na projeção para dar ênfase e clareza
–– Apresente páginas da Web de alta qualidade com
um explorador Web com todas as funcionalidades

Veja a gama completa das soluções de software e das
compatibilidades entre sistemas da Epson e dos nossos
parceiros em www.epson.eu/bis

Sabia que 10% de todos os gastos
em Saúde são desperdiçados?
A nossa infografia do fluxo de
trabalho no setor da Saúde
mostra como parar esta sangria.
www.epson.pt/saude

Para mais informações sobre as soluções disponíveis
na sua zona, contacte o seu consultor de vendas.

Case study

A Epson ajuda farmácia líder a reduzir
os custos e a melhorar a eficiência
da impressão
As impressoras jato de tinta profissionais Workforce
Pro RIPS poupam tempo e dinheiro
A Jhoots Pharmacy é uma farmácia comunitária independente.
que conta atualmente com 49 lojas. A Jhoots Pharmacy
procura permanentemente melhorar as eficiências operacionais
e fomentar a inovação no negócio. Assim, estava recetiva
a uma abordagem do vendedor da Epson para analisar as
fotocopiadoras nas lojas. A uma análise planeada seguiu-se
uma auditoria completa dos dispositivos de impressão, cópia
e fax utilizados nas suas sucursais.
As lojas da Jhoots Pharmacy utilizam uma combinação
de impressoras, aparelhos de fax e fotocopiadoras de vários
fabricantes. Inevitavelmente, isto resultou em elevados custos
de manutenção e substituição de tinteiros.

Os testes junto do utilizador final resultam
na implementação de impressoras
Epson Workforce Pro RIPS
Após uma análise completa dos requisitos da Jhoots Pharmacy,
o revendedor da Epson recomendou dois dispositivos à Jhoots
Pharmacy. Em seguida, foram testados na loja pelo pessoal
da filial que selecionaram unanimemente as impressoras
multifunções Epson Workforce Pro WF-R5690, especificamente
dada a base compacta, a facilidade de utilização e a
funcionalidade. O pessoal digitalizou, enviou e recebeu faxes
e fotocopiou no mesmo dispositivo e, mais importante ainda,
permitiu enviar informações diretamente da Workforce Pro para
a rede da sede. Existe agora uma Workforce Pro em cada filial.

Em linha com as políticas ambientais da Jhoots Pharmacy
e no sentido de melhorar as eficiências operacionais e de custos,
a sede não hesitou em seguir a recomendação do revendedor
para instalar o Epson Replaceable Ink Pack System (RIPS), que
permite às filiais imprimir até 50.000 páginas a preto e a cores
antes de precisar de substituir a tinta. Assim, a intervenção do
utilizador final, o transporte e a logística são mantidos ao mínimo,
sem a necessidade de reciclar os tinteiros vazios. O Workforce
Pro RIPS é simples de utilizar e oferece custos de impressão
previsíveis, com até 80 por cento de poupanças nos consumíveis
e um consumo energético até 70 por cento inferior ao das
impressoras laser a cores comparáveis.

Resultados
Com a Workforce Pro, o pessoal da filial pode agora digitalizar
documentos para pastas configuradas na impressora e envialos por e-mail diretamente em vários ficheiros departamentais
diferentes – como os RH – localizados no servidor na sede.
A melhoria da segurança na transferência de dados que a
solução oferece também é importante, uma vez que alguns
dados são altamente confidenciais.
A gestão documental nas filiais melhorou significativamente, os
fluxos de trabalho funcionam melhor e as informações em tempo
real promovem eficiências operacionais e poupanças em todo
o negócio.
A implementação melhorou o fluxo de dados em tempo real
em toda a empresa, introduziu maiores eficiências e poupanças,
além de reduzir o impacto ambiental e o suporte das TI.

Proteja o futuro do planeta
Na Epson, compreendemos a importância de contribuir para um planeta mais ecológico para as gerações futuras.
Cumpra os seus objetivos ambientais com até 99% menos resíduos do WorkForce Pro RIPS3, Replaceable
Ink Pack System, utilize até 96% menos energia com as impressoras WorkForce Pro3 e duplique a velocidade
de impressão com metade do consumo energético com a série WorkForce Enterprise2
Poupe eletricidade e reduza a emissão de CO2 com os modelos WorkForce Pro, que utilizam até 96% menos
energia do que as impressoras laser e as fotocopiadoras laser3
Reduza o consumo energético com o modo Eco nas suas soluções de ecrã interativo e prolongue a duração da lâmpada
Reduza a sua pegada ecológica com digitalizadores sem tempo de aquecimento e reduza a utilização de energia com
a tecnologia ReadyScan incorporada
Veja o que pode poupar
Calcule a poupança em eletricidade e CO2 que uma impressora WorkForce Pro pode proporcionar no seu ambiente
de cuidados de saúde com a nossa calculadora
www.epson.pt/eco-saving
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Unidade de abastecimento de alta capacidade com produção aproximada até 84.000 páginas. A produção concreta varia consoante as imagens impressas e as condições
de utilização. Para mais informações, visite www.epson.eu/pageyield. As tintas de inicialização só têm tinta suficiente para suportar o arranque da impressora, é necessário
adquirir ou fornecer novas tintas para o funcionamento normal.
Normalmente, as impressoras laser de 45-55 ppm utilizam 1500 W, a WorkForce Enterprise tem um baixo consumo energético de 180 W – 320 W e imprimem até 100 ppm.
Tal como testado pela BLI durante um período de dois meses até fevereiro de 2017, comparado com uma seleção de aparelhos concorrentes, a pedido da Epson. Para mais
informações, visite www.epson.pt/inkjetsaving
Baseado na extração e no processamento das matérias primas e no fabrico dos consumíveis. Tal como testado pela metodologia da Epson: 1. Cálculo apenas da emissão
de CO2 enquanto impacto ambiental no aquecimento global. 2. Os resultados do cálculo baseiam-se em declarações do próprio. (não foi recebida uma verificação por parte
de terceiros). 3. É utilizado o coeficiente de CO2 (kg-CO2/unidade) publicado na base de dados JEMAI “LCA Pro”.
Tal como testado pela BLI durante um período de dois meses até fevereiro de 2017, FPOT depois do modo de espera durante a noite, comparado com uma seleção
de aparelhos concorrentes, a pedido da Epson. Para mais informações, visite www.epson.pt/inkjetsaving
Maior quota de mercado individual para projetores de 500 lumens e superiores. (Inquérito realizado pela Futuresource Consulting Limited para o período de 2001 a 2016)

Para mais informações, contacte o seu representante Epson local ou visite www.epson.pt
Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Telefone: 213 035 400
Pré Venda: 707 222 111
Fax: 213 035 490
9:00 – 18:00 (dias úteis)
epson@epson.pt
www.epson.pt
As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Tecnologia
ecológica
Sem emissões de
gases de ozono
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