Riešenia Epson pre zdravotníctvo

Spolupráca
v zdravotníctve

Technologické riešenia
pre zdravotníctvo
V spoločnosti Epson rozumieme, že ste pod tlakom zlepšiť spoluprácu a starostlivosť
o pacienta a zároveň znižovať náklady a pracovať efektívnejšie.
Preto navrhujeme technológiu, ktorá uľahčuje a zjednodušuje vaše pracovné postupy
a šetrí vám čas a zdroje. Tým uvoľníte personál na prácu v tímoch a rýchlejšie
vyriešite problémy vďaka tomu, že spojíte ľudí, miesta a informácie v reálnom čase.
Riešenia Epson pre zdravotníctvo prinášajú vysoký výkon a nízku potrebu zásahov
a umožňujú vám zamerať sa na najdôležitejšiu osobu – pacienta.

Pomôže oddeleniu IT urobiť viac s menšími
prostriedkami
Naše riešenia vám pomáhajú udržovať rovnováhu medzi
zníženým rozpočtom a potrebou poskytovať nanajvýš
spoľahlivé a bezpečné systémy, vďaka čomu budete
poskytovať neustále kvalitnú starostlivosť.
–– Zjednodušte procesy a tok pacientov pomocou
zjednotených zariadení, ktoré skenujú, premietajú a tlačia
rýchlo, jednoducho a bezpečne, čím umožňujú rýchlejšiu
starostlivosť o pacientov
–– Spolupracujte v rámci rozličných miest pomocou
projektorov Epson s mimoriadne krátkou projekčnou
vzdialenosťou a umožnite personálu účinne interagovať,
aby ste zabezpečili lepšie školenia a zdieľanie informácií
–– Spravujte náklady na tlač a udržujte vysokú kvalitu
pomocou tlačiarní WorkForce Pro so systémom
vymeniteľnej súpravy atramentu (RIPS – Replacement
Ink Pack System), ktorý ponúka až 84 000 strán
neprerušovanej tlače1
–– Spracujte dokumenty rýchlo a bezpečne pomocou
riešení Epson na digitalizáciu dokumentov a zdieľajte
ich v pracovných lokalitách určených na spoluprácu
alebo cloudových službách jediným stlačením tlačidla
–– Zlepšite chirurgické procesy pomocou našich
inteligentných okuliarov Moverio, ktoré vďaka rozšírenej
realite zobrazujú informácie, smery a pomocné tipy,
čím podporujú koordináciu očí a rúk počas operácie

Získajte úplný finančný prehľad
Technológia Epson je navrhnutá tak, aby vám pomohla
nájsť priestor na šetrenie nákladov bez toho, aby ovplyvnila
výkon organizácie. Tým uvoľníte prostriedky rozpočtu pre
iné oblasti a iniciatívy.
–– Zlepšite prehľadnosť dôležitých informácií a znížte
prevádzkové riziká pomocou našich farebných štítkov;
vizuálne rozpoznávanie bude rýchlejšie bez toho, aby
to malo vplyv na starostlivosť o pacienta a bezpečnosť
–– Optimalizujte starostlivosť o pacienta
a maximalizujte účinnosť v náročných prostrediach
oddelení vďaka skenovaniu, ukladaniu a zabezpečeniu
výsledkov testov pomocou multifunkčných zariadení
a skenerov
–– Ukladajte medicínske údaje bezpečne, rýchlo a bez
vysokých nákladov vďaka zariadeniu Discproducer,
ktoré ukladá záznamy až na 100 rokov a odstraňuje
náklady na papierový archív
–– Využite vysokokvalitné zobrazenia pomocou
inštalačných projektorov, ktoré sú ideálne na
medicínske školenia v prednáškových sálach,
keďže dokážu premietať obraz v kvalite Full HD
až do veľkosti 600 palcov

Zistite, koľko môžete ušetriť
prechodom k spoločnosti Epson
Použite našu kalkulačku celkových nákladov na vlastníctvo na stránke:
www.epson.sk/tco

„Spoločnosť Epson sa snaží uľahčiť pozitívny technologický
posun tak, že rozvíja riešenia, ktoré umožnia pracovníkom
v zdravotníctve byť efektívnejšími a produktívnejšími.“
pán Usui, president spoločnosti Seiko Epson Corporation

Pomoc manažérom so zvyšovaním produktivity
Účinnosť operácií a podpora personálu môže mať rozličný efekt na starostlivosť
o pacientov a úlohu odborníkov na zdravotnú starostlivosť. Pracujte účinnejšie,
zjednodušte procesy a zvýšte presnosť pomocou technológie Epson.
–– Naplňte svoju potrebu vysokej produktivity so zariadením
WorkForce Enterprise – rýchlym, spoľahlivým a ekologickým multifunkčným
farebným zariadením A3 s voliteľnou dokončovacou jednotkou
–– Každý detail zaznamenajte presne pomocou grafických skenerov
Epson, ktoré obnovujú dôležité zdravotné dokumenty so všetkými
podrobnosťami vrátane negatívov, fotografií a röntgenových snímok
–– Zlepšite organizačné procesy pomocou tlačového systému LabelWorks
a vyberte si zo širokej škály možností pre všetky tlačové potreby a rozpočty;
ideálne na správu zásob, archivovanie a označovanie vybavenia
–– Zorganizujte dôležité informácie pomocou na požiadanie rýchlo vytvorených
a vytlačených štítkov, označení a lístkov so zariadením ColorWorks
–– Automatizujte úlohy s presnosťou a spoľahlivosťou pomocou robotických
systémov do čistej prevádzky pre náročné medicínske a farmaceutické prostredia

Spravte z pacientov svoju prioritu

Naplno využite rozšírenú realitu pri prehliadaní
dôležitých údajov pacientov počas vykonávania
zákrokov. Naše inteligentné okuliare Moverio vám
umožnia naraz zobrazovať informácie a obrazy,
čo vám pomôže reagovať rýchlejšie, zvýšiť
produktivitu a urýchliť čas liečby.

Ušetrite čas a peniaze spojené so skladovaním
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Bezpečne uložte medicínske údaje bez nákladov
na papierový archív. Mnoho nemocníc sa
rozhodne nainštalovať zariadenia Epson na tvorbu
diskov CD a DVD na účely ukladania záznamov
o pacientoch na disky CD alebo archivácie údajov
o pacientoch kvôli spoľahlivosti a jednoduchému
používaniu dokonca aj v náročných prostrediach.
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Pozrite si lepšie výsledky

Tlačte účinne a úsporne

Účinne digitalizujte medicínske dokumenty

Skráťte čakanie na výtlačky dokonca aj pri veľkých
objemoch a zároveň kontrolujte prístup k citlivým
informáciám. Naše tlačiarne WorkForce Pro a
WorkForce Enterprise s nízkou potrebou zásahov
ponúkajú rýchlejšie reakčné časy, dlhotrvajúci spotrebný
materiál a ochranu heslom, čím podporujú a zabezpečujú
vaše pracovné postupy bez toho, aby ich narúšali.

Digitalizujte papierové dokumenty, ktoré patria
k tým najnáročnejším na spracovanie – medicínske
dokumenty. Vysokorýchlostné produkčné
zariadenia formátu A3 od spoločnosti Epson
ponúkajú flexibilnosť potrebnú pri skenovaní
každého dokumentu záznamu priamo do centier
spolupráce jediným stlačením tlačidla.

Rýchlo tlačte veľké objemy
Tlačte vysokokvalitné dokumenty mimoriadne vysokými rýchlosťami
až do 100 obr./min2 a naštartujte produktivitu so zariadením
WorkForce Enterprise – spoľahlivým a ekologickým multifunkčným
farebným zariadením A3 s voliteľnou dokončovacou jednotkou.
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Definujte kritické detaily
Rozlíšte pacientov, ich lieky a liečby pomocou
farebných štítkov. Jasne zvýraznite dôležité
informácie a podčiarknite jemné rozdiely,
čím zvýšite presnosť a čitateľnosť. Naše
tlačiarne štítkov ColorWorks vytvárajú trvácne
medicínske štítky a štítky pre vzorky rýchlo
a na požiadanie.

Zjednodušte spoluprácu

Udržte si krok s náročným prostredím

Diskutujte o pacientoch bez potreby písania poznámok
a konzultujte s viacerými odborníkmi v reálnom čase bez
toho, aby ste museli opustiť pracovisko. Naše interaktívne
projektory menia spoluprácu na účinnejší digitálny proces
bez potreby papierových a bielych tabúľ alebo displejov.

Sme jedným z priekopníkov robotiky a
naše roboty pracujú presne a zarážajúco
rýchlo pri mnohých úlohách – často až
24 hodín denne a bez rizika kontaminácie
časticových usadenín.

Navrhnuté s ohľadom
na zdravotníctvo
Tlačový výkon Epson: na predvídateľne nižšie náklady

Softvér k projektorom Epson: z projektora vyťažte viac

Pomocou úplne spravovanej tlačovej služby, ktorá pokrýva
servis a dodávky spotrebného materiálu, zjednodušte tlač
a znížte spotrebu materiálu.

Softvér k projektorom Epson vám umožní ovládať viac ako
tisíc projektorov z jediného centrálneho miesta, čím vám
pomôže z technológie vyťažiť to najlepšie a udržať kontrolu
na celou flotilou projektorov.

–– Znížte náklady na tlač a získajte úplný prehľad
o svojich investíciách a faktúrach
–– Automaticky dostávajte dodávky, keď sa míňa
spotrebný materiál
–– Plaťte len za to, čo tlačíte
–– Majte prehľad vďaka jedinej, jednoduchej,
mesačnej faktúre
–– Vyberte si pre seba tie správne možnosti
–– Dosiahnite spoľahlivú nepretržitú tlač a uvoľnite personál,
aby sa mohol zamerať sa na poskytovanie najlepšej
starostlivosti pacientom
Zobrazovacie firemné riešenie Epson: zvýšte
produktivitu, znížte náklady a zlepšite zabezpečenie
dokumentov
Pri striktnejšej legislatíve, rastúcich nákladoch na
poskytovanie kvalitnej starostlivosti a prostrediu, kde
musia byť informácie pacientov a súkromie chránené,
môže spoločnosť Epson pomôcť zdravotníckym
organizáciám zlepšiť a urýchliť procesy.
–– Zachovajte súkromie pacientov vďaka overovaniu,
autorizácii a nahlasovaniu používania a výstupu
multifunkčných zariadení
–– Vyhnite sa nesprávnemu vydaniu záznamov pacientov
a znížte medicínske chyby pomocou vopred
definovaných procesov záznamu
–– Jednoducho a bezpečne skenujte záznamy pacientov
pri ich vzniku, čím znížite nákladovo náročné opätovné
vytváranie stratených dokumentov
Nižšie si pozrite celú škálu našich softvérových riešení
a systémovej kompatibility od spoločnosti Epson a našich
partnerov na adrese www.epson.eu/bis

Vedeli ste, že 10 % nákladov
v zdravotníctve je premrhaných? 		
Naša infografika postupov pre
zdravotníctvo vám ukáže,
ako to zastaviť.
www.epson.sk/healthcare

–– Zobrazujte obsah na akomkoľvek projektore s podporou
siete z akejkoľvek lokality
–– Premietajte z viacerých zdrojov bez prepínania
zdroja vstupu
–– Zobrazujte na viacerých projektoroch z jediného
počítača
–– Kontrolujte stav a ovládajte projektory na diaľku
–– Odosielajte správy manuálne alebo automaticky
do jedného alebo viacerých projektorov
Epson iProjection: premietajte dokumenty
a fotografie bezdrôtovo
Naša intuitívna mobilná aplikácia na premietanie
pre zariadenia so systémom iOS a Android uľahčuje
bezdrôtové premietanie obrázkov a súborov z týchto
zariadení pomocou sieťového projektora od spoločnosti
Epson. To vám umožní jednoducho spolupracovať s inými
bez toho, aby vás obmedzovali malé obrazovky.
–– Premietajte obrázky a dokumenty len pomocou
pár krokov
–– Pridávajte poznámky a zvýrazňujte na premietanom
obraze, aby ste jasne zdôraznili dôležité detaily
–– Zobrazujte vysokokvalitné webové stránky pomocou
webového prehliadača so všetkými funkciami
Všetky podrobnosti o tom, ktoré riešenia sú k dispozícii
vo vašej oblasti, má váš predajný poradca.

Prípadová štúdia

Epson pomáha vedúcim
farmaceutickým spoločnostiam znížiť
náklady a zlepšiť tlačovú efektivitu
Firemné tlačiarne Workforce Pro RIPS šetria čas
a peniaze
Jhoots Pharmacy je nezávislá, komunitná lekáreň. Aktuálne
má 49 predajní. Jhoots Pharmacy neustále hľadá spôsoby,
ako zlepšiť prevádzkovú účinnosť a podporiť inovácie v rámci
podnikania. Vďaka tomu umožnila predajcovi spoločnosti Epson
preskúmať fotokopírky, ktoré mali v obchodoch. Plánovaná
kontrola viedla k úplnému auditu faxovacích, tlačových
a kopírovacích zariadení, ktoré používali na pobočkách.
Predajne Jhoots Pharmacy používali rôzne tlačiarne,
faxy a fotokopírky od rôznych dodávateľov. To nevyhnutne
viedlo k vysokým nákladom na výmenu kaziet a údržbu.

Testovanie koncovými používateľmi viedlo k inštalácii
tlačiarní WorkForce Pro od spoločnosti Epson
Po úplnej analýze požiadaviek lekárne Jhoots Pharmacy im
predajca spoločnosti Epson odporučil dve zariadenia. Tie potom
skúšal personál pobočiek na predajniach, ktorý jednohlasne
vybral multifunkčné tlačiarne Epson WorkForce Pro WF-R5690
kvôli ich malým rozmerom, jednoduchému používaniu a funkciám.
Zamestnanci môžu skenovať, faxovať a kopírovať na jedinom
zariadení a, čo je najdôležitejšie, informácie možno odoslať
priamo zo zariadenia WorkForce Pro do siete hlavnej kancelárie.
Teraz je v každej pobočke jedno zariadenie WorkForce.
V súlade s environmentálnymi pravidlami spoločnosti Jhoots
Pharmacy a jej snahou o zlepšenie prevádzky a hospodárnosti
sa hlavná kancelária nevedela dočkať inštalácie predajcom

odporúčaného systému vymeniteľnej súpravy atramentu (RIPS)
od spoločnosti Epson, ktorý umožňuje pobočkám vytlačiť až
50 000 strán čiernobielo i farebne bez potreby výmeny atramentu.
To ponecháva zásahy používateľov, prenos a logistiku na minime,
pričom netreba ani recyklovať prázdne kazety. WorkForce Pro
RIPS sa jednoducho používa a ponúka predvídateľné náklady
na tlač, pričom ušetrí až 80 percent nákladov na spotrebný
materiál a dosahuje až o 70 percent nižšiu spotrebu energie
ako iné porovnateľné farebné laserové tlačiarne.

Výsledky
Pomocou zariadenia WorkForce Pro môže teraz personál
skenovať dokumenty do nastavených priečinkov v tlačiarni
a odoslať ich e-mailom priamo do archívov rozličných oddelení
(ako je napr. oddelenie ľudských zdrojov) umiestnených na serveri
v hlavnej kancelárii. Dôležitá je aj zvýšená bezpečnosť údajov pri
prenose, ktorú toto riešenie poskytuje, pretože niektoré údaje
sú nanajvýš dôverné.
Správa dokumentov na pobočkách sa výrazne zlepšila, pracovné
postupy sú plynulejšie a informácie v reálnom čase uľahčujú
prevádzku a šetrenie nákladmi v celej firme.
Využitie týchto zariadení viedlo k lepšiemu toku údajov v reálnom
čase v celej spoločnosti, lepšej účinnosti, ušetreným nákladom,
zníženiu vplyvu na životné prostredie a nižšej potrebe podpory IT.

Chráňte budúcnosť planéty
V spoločnosti Epson rozumieme dôležitosti podpory zelenšej planéty pre budúce generácie.
Splňte svoje environmentálne ciele s 99 % menším odpadom zo systému WorkForce Pro RIPS3 (systém vymeniteľnej
súpravy atramentu), spotrebujte až o 96 % menej energie s tlačiarňami WorkForce Pro3 a zdvojnásobte svoju rýchlosť
tlače pri polovičnej spotrebe energie so zariadeniami z radu WorkForce Enterprise2
Šetrite elektrickou energiou a CO2 s modelmi WorkForce Pro, ktoré spotrebujú až o 96 % menej energie laserové
tlačiarne a kopírky3
Znížte spotrebu energie pomocou úsporného režimu v svojich riešeniach interaktívneho zobrazovania a predĺžte životnosť lampy
Znížte svoju uhlíkovú stopu vďaka skenerom s nulovou dobou zahrievania a so zabudovanou technológiou ReadyScan znížte
spotrebu energie
Pozrite si, čo môžete ušetriť
S našou kalkulačkou vypočítajte, aké úspory elektrickej energie a CO2 môžete dosiahnuť s tlačiarňou WorkForce Pro v zdravotníctve
www.epson.sk/eco-saving
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Výťažnosť pri veľkej kapacite doplňujúcej jednotky až 84 000 strán. Skutočná výťažnosť sa bude líšiť v závislosti od tlačených obrázkov a podmienok
používania. Ďalšie informácie získate na stránke www.epson.eu/pageyield. Inštalačné atramentové zásobníky majú dostatok atramentu len na spustenie tlačiarne.
Na normálnu prevádzku treba zakúpiť alebo dodať nové zásobníky atramentu.
Laserové tlačiarne s rýchlosťou tlače 45 – 55 str./min spotrebujú 1 500 W, zariadenie WorkForce Enterprise má nízku spotrebu energie 180 W – 320 W a tlačí
rýchlosťou až 100 obr./min.
Podľa testov spoločnosti BLI vyžiadaných spoločnosťou Epson trvajúcich dva mesiace do februára 2017 v porovnaní s výberom konkurenčných zariadení. Ďalšie
informácie nájdete na webovej lokalite www.epson.sk/inkjetsaving
Na základe ťažby a spracovania surovín a výroby spotrebného materiálu. Testované metodológiou spoločnosti Epson: 1. Vypočítané sú len emisie CO2, ktorý je
hrozbou pre životné prostredie v súvislosti s globálnym otepľovaním. 2. Výsledky výpočtu sú založené na vlastných vyhláseniach. (Nezískali sme overenie od tretej
strany.) 3. Používame koeficient CO2 (kg-CO2/jednotka) uverejnený v databáze JEMAI „LCA Pro“.
Podľa testov spoločnosti BLI vyžiadaných spoločnosťou Epson trvajúcich dva mesiace do februára 2017, pre čas vytlačenia prvej strany (FPOT) v porovnaní
s výberom konkurenčných zariadení. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite www.epson.sk/inkjetsaving
Najväčší podiel na trhu projektorov s 500 a viac lúmenmi. (Výskum uskutočňovaný spoločnosťou Futuresource Consulting Limited v období rokov 2001 až 2016.)

Ďalšie informácie získate od miestneho zastúpenia spoločnosti Epson alebo na webovej lokalite www.epson.sk.
EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Technická podpora: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Zelená
technológia
neprodukuje ozón
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