Soluţii Epson pentru sănătate

Lucrăm împreună
pentru sănătate

Soluţii tehnologice
pentru sănătate
În cadrul companiei Epson, înţelegem că sunteţi presaţi să îmbunătăţiţi colaborarea
şi îngrijirea pacientului şi, în acelaşi timp, să reduceţi costurile şi să lucraţi mai eficient.
De aceea creăm tehnologie care simplifică fluxurile de lucru, economisind timp şi
resurse. Acest lucru permite personalului să lucreze în mai mult echipe şi să rezolve
mai rapid problemele, aducând la un loc în timp real oameni, locuri şi informaţii.
Oferind performanţe superioare cu intervenţii minime, soluţiile Epson pentru sănătate
vă permit să vă concentraţi asupra celei mai importante persoane – pacientul.

Ajutaţi departamentul de IT să realizeze mai mult
cu echipamente mai puţine
Echilibrând bugetele reduse cu necesitatea de a furniza
sisteme foarte fiabile şi securizate, soluţiile noastre vă
ajută să oferiţi un sistem continuu de îngrijire de calitate.
–– Simplificaţi fluxul de pacienţi şi procesele cu
dispozitive unificate care scanează, proiectează şi
imprimă rapid, uşor şi securizat, permiţând o îngrijire
mai rapidă a pacienţilor
–– Realizaţi colaborări între unităţi diferite cu ajutorul
proiectoarelor Epson pentru distanţe ultrascurte,
permiţând personalului să interacţioneze eficient
pentru îmbunătăţirea instruirii şi a partajării informaţiilor
–– Gestionaţi costurile de imprimare şi menţineţi
calitatea superioară cu imprimantele WorkForce
Pro cu sistem de pungi de cerneală înlocuibile
(RIPS - Replacement Ink Pack System), care permit
imprimarea neîntreruptă a până la 84.000 de pagini1
–– Procesaţi rapid şi sigur documentele cu ajutorul
soluţiilor Epson de capturare a documentelor şi
partajaţi-le în spaţii de lucru bazate pe colaborare
sau în servicii cloud cu o singură atingere de buton
–– Îmbunătăţiţi procedurile chirurgicale cu ajutorul
ochelarilor inteligenţi Moverio, care valorifică realitatea
augmentată (AR) pentru a afişa informaţii, indicaţii şi
sfaturi utile şi pentru a ajuta coordonarea mână-ochi
în timpul operaţiilor

Înţelegeţi în întregime situaţia financiară
Tehnologia Epson este concepută pentru a vă permite
să găsiţi soluţii de economisire a costurilor fără a afecta
performanţele organizaţionale, eliberând buget pentru
alte sectoare şi iniţiative.
–– Îmbunătăţiţi claritatea informaţiilor esenţiale şi
reduceţi riscurile operaţionale cu ajutorul etichetelor
noastre color; acceleraţi recunoaşterea vizuală fără
să faceţi compromisuri în ceea ce priveşte îngrijirea
şi siguranţa pacienţilor
–– Optimizaţi îngrijirea pacienţilor şi maximizaţi
eficienţa în medii departamentale solicitante, de mare
volum, prin scanarea, salvarea şi securizarea rezultatelor
testelor cu ajutorul multifuncţionalelor şi scanerelor
–– Stocaţi în mod sigur datele medicale, rapid şi ieftin
cu ajutorul Discproducer, care stochează înregistrări
până la 100 de ani şi elimină costurile cu hârtia
–– Realizaţi afişaje de calitate superioară cu proiectoare
instalabile, ideale pentru instruirea medicală în amfiteatre,
capabile de a proiecta imagini Full HD de până la 600"

Descoperiţi cât de mult puteţi
economisi din costurile de imprimare
dacă folosiţi echipamente Epson
Utilizaţi calculatorul nostru de costuri totale de exploatare de la adrsa:
www.epson.ro/tco

„În calitate de companie, Epson este dedicată facilitării unei
schimbări tehnologice pozitive prin dezvoltarea de soluţii care
vor face personalul din sănătate mai eficient şi mai productiv.”
Dl. Usui, Preşedinte, Seiko Epson Corporation

Ajutăm managerii să sporească productivitatea
Eficienţa operaţiunilor şi a personalului de sprijin poate avea un efect direct asupra
îngrijirii pacienţilor şi asupra rolului profesioniştilor din sănătate. Lucraţi mai eficient,
simplificaţi procesele şi sporiţi acurateţea prin intermediul tehnologiei Epson.
–– Productivitate sporită cu WorkForce Enterprise – un multifuncţional (MFP)
A3 color departamental rapid, fiabil şi ecologic, cu unitate opţională de finisare
–– Înregistraţi fiecare detaliu cu precizie cu ajutorul scanerelor grafice Epson,
care recreează documente medicale esenţiale în cele mai mici detalii, inclusiv
negative, fotografii şi radiografii
–– Îmbunătăţiţi procesele organizaţionale cu ajutorul sistemului de imprimare
LabelWorks şi alegeţi dintr-o gamă largă de opţiuni potrivite pentru toate cerinţele
şi bugetele de imprimare, lucru ideal pentru gestionarea stocurilor, arhivare şi
etichetarea echipamentelor
–– Organizaţi informaţii esenţiale creând şi imprimând rapid şi la cerere etichete
şi bilete cu ColorWorks
–– Automatizaţi activităţile cu precizie şi fiabilitate, folosind sistemele Epson
robotizate de curăţare a încăperilor pentru medii medicale şi farmaceutice solicitante

Pacienţii sunt prioritari

Obţineţi rezultate mai bune
Profitaţi la maximum de realitatea augmentată (AR) pentru
a revizui detalii cruciale ale pacienţilor în timp ce executaţi
diferite proceduri. Ochelarii noştri inteligenţi Moverio vă
permit să afişaţi simultan informaţii şi imagini, ceea ce vă
ajută să reacţionaţi mai rapid, să sporiţi productivitatea
şi să reduceţi durata tratamentelor.

Economisiţi timp şi bani din stocare
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Stocaţi în siguranţă date medicale fără să
utilizaţi hârtie. Numeroase spitale aleg să
instaleze editoare Epson de CD-uri/DVD-uri
pentru CD-urile pacienţilor sau să arhiveze
datele acestora pentru fiabilitate şi uşurinţă
de utilizare, chiar şi în medii dificile.
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Imprimaţi eficient şi economic

Digitalizaţi în mod eficient documentele medicale

Petreceţi mai puţin timp aşteptând printuri, chiar şi atunci
când aveţi volume mari, şi controlaţi, în acelaşi timp, accesul
la informaţiile sensibile. Imprimantele noastre WorkForce Pro
şi WorkForce Enterprise cu intervenţii reduse oferă timpi de
răspuns mai mici, consumabile cu durată lungă de viaţă şi
protecţie prin parolă, pentru a sprijini şi securiza fluxul de
lucru, în loc să îl întrerupă.

Digitalizaţi unele dintre cele mai complexe înregistrări
pe hârtie – documentele medicale. Echipamentele
Epson care produc cu viteză ridicată documente
A3 oferă flexibilitatea necesară pentru a scana fiecare
document din dosar, direct către spaţii de lucru prin
colaborare, cu o singură atingere de buton.

Imprimaţi rapid volume ridicate
Imprimaţi documente de calitate superioară la viteze
foarte mari de până la 100 ipm2 şi sporiţi productivitate
cu WorkForce Enterprise – un multifuncţional A3 color
departamental fiabil şi ecologic, cu unitate opţională de finisare.
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Definiţi detaliile importante
Deosebiţi pacienţii, medicamentele acestora şi
tratamentele folosind etichete color. Evidenţiaţi
în mod clar informaţiile esenţiale şi diferenţele
subtile pentru a spori acurateţea şi lizibilitatea.
Imprimantele noastre de etichete ColorWorks
produc rapid şi la cerere etichete foarte
durabile pentru medicamente şi specimene.

Simplificaţi colaborarea

Ţineţi pasul cu mediile solicitante

Discutaţi cazurile pacienţilor fără să trebuiască să scrieţi
notiţe şi consultaţi-vă în timp real cu specialişti de la
distanţă fără să părăsiţi locul de muncă. Proiectoarele
noastre interactive transformă colaborarea într-un proces
digital mai eficient, fără să aveţi nevoie de flipcharturi,
table albe sau monitoare cu ecran plat.

Ne numărăm printre pionierii roboticii, iar
roboţii noştri funcţionează precis şi cu viteze
uimitoare în numeroase situaţii, adesea până
la 24 de ore pe zi, şi fără risc de contaminare
cu depozite de particule.

Concepute special
pentru sănătate
Epson Print Performance: pentru costuri reduse,
previzibile

Software pentru proiectoare Epson: obţineţi
mai mult de la proiectoarele dvs.

Simplifică imprimarea şi reduce consumul de resurse,
cu un serviciu de imprimare complet gestionat, care
acoperă lucrările de service şi consumabilele, pentru
un plus de siguranţă.

Software-ul pentru proiectoare Epson vă permite să
controlaţi peste o mie de proiectoare dintr-o singură
locaţie centrală, ajutându-vă să obţineţi ce este mai
bun de la tehnologia dvs. şi menţinând, în acelaşi timp,
controlul asupra întregii flote de proiectoare.

–– Reduceţi costurile de imprimare şi obţineţi o
perspectivă completă asupra investiţiilor şi cheltuielilor
–– Primiţi automat consumabile de schimb atunci
când acestea se apropie de epuizare
–– Plătiţi doar ceea ce imprimaţi
–– Beneficiaţi de claritate cu o singură factură lunară simplă
–– Alegeţi opţiunile potrivite pentru dvs.
–– Beneficiaţi de imprimare continuă fiabilă şi permiteţi
personalului să se concentreze asupra îngrijirii pacienţilor
Soluţii business Epson de scanare: sporiţi
productivitate, reduceţi costurile şi îmbunătăţiţi
securitatea documentelor
Având în vedere legislaţia mai restrictivă, creşterea
costurilor pentru îngrijirea de calitate şi necesitatea unui
mediu în care informaţiile şi confidenţialitatea pacienţilor
trebuie protejată, Epson poate ajuta organizaţiile de
sănătate să îmbunătăţească şi să accelereze procesele.
–– Protejaţi confidenţialitatea pacienţilor prin autentificare,
autorizare şi raportarea accesului şi producţiei
multifuncţionalelor
–– Evitaţi direcţionarea greşită a fişelor pacienţilor şi
reduceţi erorile medicale prin intermediul proceselor
de capturare predefinite
–– Scanaţi uşor şi sigur fişele pacienţilor în punctul
de origine, reducând recrearea costisitoare
a documentelor pierdute
Vedeţi întreaga gamă de soluţii software şi compatibilităţi
cu sistemele, de la Epson şi de la partenerii noştri la
www.epson.eu/bis

Ştiaţi că 10% dintre toate
investiţiile în sănătate sunt irosite?
Infograficul nostru cu fluxul de lucru
din sănătate vă arată cum să opriţi
acest lucru.
www.epson.ro/healthcare

–– Afişaţi conţinut cu orice proiector conectat în reţea
din orice locaţie
–– Proiectaţi din surse multiple fără să schimbaţi sursa
de intrare
–– Transmiteţi conţinut către mai multe proiectoare
de la un singur computer
–– Verificaţi starea proiectoarelor şi controlaţi-le de
la distanţă
–– Trimiteţi mesaje manual sau automat către unul
sau mai multe proiectoare
Epson iProjection: proiectaţi wireless documente
şi fotografii
Aplicaţia noastră mobilă de proiecţie intuitivă pentru
dispozitive iOS şi Android facilitează proiectarea wireless
a imaginilor şi a fişierelor de pe astfel de dispozitive cu un
proiector Epson cu disponibilitate în reţea. Acest lucru vă
permite să colaboraţi cu uşurinţă cu alte persoane fără
să fiţi constrâns de ecrane mici.
–– Proiectaţi imagini şi documente în numai câţiva paşi
–– Adnotaţi şi evidenţiaţi direct pe proiecţie pentru
evidenţiere şi claritate
–– Afişaţi pagini web de calitate superioară cu un
browser de internet complet
Pentru detalii cu privire la soluţiile care sunt disponibile
în regiunea dvs., contactaţi un consultant de vânzări.

Studiu de caz

Epson ajută companiile farmaceutice
de top să reducă costurile şi să
îmbunătăţească eficienţa imprimării
Imprimantele business cu jet de cerneală Workforce
Pro RIPS economisesc bani şi timp
Jhoots Pharmacy este o farmacie independentă, comunitară.
În prezent are 49 de puncte de vânzare. Jhoots Pharmacy
încearcă întotdeauna să îmbunătăţească eficienţa operaţională
şi să stimuleze inovaţiile în cadrul companiei. Prin urmare, cei de
acolo au fost deschişi atunci când un reseller Epson i-a invitat
să vadă fotocopiatoarele din magazin. Vizita planificată a dus
la executarea unui audit complet al echipamentelor de trimitere
faxuri, imprimare şi copiere utilizate în filialele companiei.
Punctele de vânzare ale companiei Jhoots Pharmacy utilizau
o combinaţie de imprimante, faxuri şi fotocopiatoare de la mai
mulţi furnizori. Acest lucru a dus inevitabil la o frecvenţă mare
de înlocuire a cartuşelor şi la costuri de întreţinere ridicate.

Testarea utilizatorilor finali duce la implementarea
de imprimante Epson Workforce Pro RIPS
În urma unei analize complete a cerinţelor companiei
Jhoots Pharmacy, resellerul Epson a recomandat două
echipamente. Acestea au fost testate în magazin de
personalul filialei, care a ales în unanimitate multifuncţionalele
Epson Workforce Pro WF-R5690, datorită dimensiunilor
compacte, uşurinţei de utilizare şi funcţionalităţii; personalul poate
scana, trimite prin fax şi copia pe acelaşi echipament şi, cel mai
important, informaţiile pot fi trimise direct de pe Workforce Pro
către reţeaua de la sediu. În prezent, în fiecare filială este instalat
câte un Workforce Pro.
În conformitate cu politicile de mediu ale companiei Jhoots
Pharmacy şi cu eforturile sale de a îmbunătăţi eficienţa
operaţiunilor şi a costurilor, cei de la sediul central au urmat

recomandările resellerului de a instala sistemul Epson de pungi
de cerneală înlocuibile (RIPS - Replaceable Ink Pack System),
care permite celor din filiale să imprime până la 50.000 de pagini
alb-negru şi color înainte de a trebui să înlocuiască cerneala.
Intervenţiile utilizatorului final, transportul şi logistica sunt
menţinute, prin urmare, la un nivel minim, fără să fie necesară
reciclarea cartuşelor. Workforce Pro RIPS este uşor de utilizat
şi oferă costuri de imprimare previzibile, cu economii de până
la 80 de procente pentru consumabile şi cu un consum de
energie redus cu până la 70 de procente, în comparaţie cu
alte imprimante laser color comparabile.

Rezultate
Utilizând Workforce Pro, personalul din filiale poate acum să
scaneze documente către foldere configurate pe imprimantă
şi le poate trimite prin e-mail direct către diferite registre
departamentale – cum ar fi cele pentru resurse umane – localizate
pe serverul de la sediul central. Securitatea sporită a transferului
de date pe care soluţia o oferă este, de asemenea, importantă,
deoarece unele date au un grad de confidenţialitate ridicat.
Gestionarea documentelor în filiale s-a îmbunătăţit semnificativ,
fluxurile de lucru sunt mai cursive, iar informaţiile în timp real
facilitează eficienţa operaţională şi economiile de costuri în
toată compania.
Implementarea a dus la îmbunătăţirea fluxului de date în timp
real în cadrul companiei, la o eficienţă superioară, la economii de
costuri şi la reducerea impactului asupra mediului şi a necesităţii
de asistenţă IT.

Protejaţi viitorul planetei
În cadrul companiei Epson, înţelegem importanţa promovării unei planete mai curate pentru generaţiile viitoare.
Îndepliniţi-vă obiectivele de mediu cu până la 99% mai puţine deşeuri prin intermediul WorkForce Pro RIPS3 cu sistem de
pungi de cerneală înlocuibile, consumaţi cu până la 96% mai puţină energie prin intermediul imprimantelor WorkForce Pro3
şi dublaţi viteza de imprimare cu un consum de energie înjumătăţit prin intermediul seriei WorkForce Enterprise2
Economisiţi electricitate şi CO2 cu modelele WorkForce Pro, care consumă cu până la 96% mai puţină energie în
comparaţie cu imprimantele şi copiatoarele laser3
Reduceţi consumul de energie prin intermediul modului eco al soluţiilor de afişare interactivă şi extindeţi durata de viaţă a lămpii
Reduceţi emisiile de carbon, folosind scanere fără timp de încălzire şi reduceţi consumul de energie prin intermediul tehnologiei
ReadyScan integrate
Vedeţi ce aţi putea economisi
Calculaţi economiile de energie şi CO2 pe care o imprimantă WorkForce Pro
le poate obţine în mediul dvs. de îngrijire a sănătăţii cu ajutorul calculatorului nostru
www.epson.ro/eco-saving
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Tehnologie curată
Fără gaze care
afectează stratul
de ozon

Capacitate ridicată a pungilor de alimentare, cu un volum de imprimare de până la 84.000 de pagini. Volumul efectiv de imprimare poate varia în funcție
de imaginile imprimate și de condițiile de utilizare. Pentru informații suplimentare, vizitați www.epson.eu/pageyield. Pungile de alimentare cu cerneală de
iniţializare au cerneală doar pentru pornirea imprimantei. Pentru funcţionarea normală, trebuie achiziţionate pungi de alimentare cu cerneală noi.
De obicei, imprimantele laser cu viteze de 45-55 ppm consumă 1.500 W, însă WorkForce Enterprise are un consum redus de energie de 180 W – 320 W
şi imprimă cu până la 100 ipm.
Conform testelor efectuate de BLI, de-a lungul a două luni până în februarie 2017, în comparație cu o selecție de echipamente concurente, în baza unui
contract cu Epson. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi www.epson.ro/inkjetsaving
Bazate pe extragerea şi procesarea de materiale brute şi pe fabricarea de consumabile. Conform testelor prin metodologia Epson: 1. Calculul
reprezintă doar emisiile de CO2 pe măsură ce încălzirea globală se intensifică. 2. Rezultatele calculului se bazează pe declaraţiile pe proprie răspundere.
(nu se primeşte o verificare de la terţi). 3. Am utilizat coeficientul de CO2 (kg-CO2/unitate) publicat în baza de date JEMAI „LCA Pro”.
Conform testelor efectuate de BLI, de-a lungul a două luni până în februarie 2017, FPOT după o noapte de inactivitate, în comparație cu o selecție
de echipamente concurente, în baza unui contract cu Epson. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi www.epson.ro/inkjetsaving
Cea mai mare cotă de piaţă pentru proiectoarele de cel puţin 500 de lumeni. (Studiu realizat de Futuresource Consulting Limited pentru perioada 2001-2016)
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Pentru informaţii suplimentare, contactaţi biroul Epson local sau vizitaţi www.epson.ro
EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdăreanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucureşti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro
Mărcile comerciale şi mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deţinătorilor respectivi.
Informaţiile privind produsul se pot modifica fără anunţ prealabil.

