Epson sağlık hizmetleri çözümleri

Sağlık
sektöründe
birlikte
çalışıyoruz

Sağlık sektörü için
teknoloji çözümleri
Epson olarak maliyetlerinizi düşürüp daha verimli bir çalışma ortamı sağlamaya
çalışırken, hasta bakımı için baskı altında çalışmak zorunda kaldığınızın farkındayız.
Bu nedenle iş akışlarınızı sadeleştiren ve kolaylaştıran, zaman ve kaynaklardan
tasarruf sağlayan bir teknoloji tasarlıyoruz. Bu teknoloji; çalışanlarınızı, konumları
ve bilgileri gerçek zamanlı olarak bir araya getirerek personelinizin ekipler arasında
çalışması ve sorunları daha hızlı çözmesi için personel yükünü hafifletiyor. Düşük
müdahaleyle yüksek performans sunan Epson sağlık sektörü çözümleri, en önemli
kişiye, yani hastanıza odaklanmanıza imkan sunuyor.

BT'nin daha azıyla daha fazlasını başarmasına
yardım etmek
Azalan bütçeleri, son derece güvenilir ve güvenli sistemler
sunma ihtiyacıyla dengeleyen çözümlerimiz, sürekli bir
kaliteli bakım sistemi sunmanıza yardımcı olur.
–– Hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde tarama yaparak,
projeksiyon sunarak ve baskı yaparak daha hızlı
hasta bakımı sağlayan birleşik cihazlarla hasta
akışı ve süreçlerini kolaylaştırın
–– Daha iyi eğitim ve bilgi paylaşımı için personelin
etkin şekilde iletişime girmesine olanak veren
Epson ultra kısa mesafeli projeksiyonlarla farklı
sahalar arasında iş birliği yapın
–– 84.000 sayfaya kadar kesintisiz baskı imkanı sunan
WorkForce Pro Değiştirilebilir Mürekkep Paketi Sistemi
(RIPS) yazıcılarla baskı maliyetlerini yönetin ve yüksek
kaliteyi koruyun1
–– Epson'un belge yakalama çözümleriyle belgeleri hızlı
ve kolay bir şekilde işleyin ve tek bir düğmeye basarak
ortak iş alanlarında ya da bulut hizmetlerinde paylaşın
–– Bilgileri, talimatları ve yararlı ipuçlarını görüntülemek
ve cerrahi sırasında el-göz koordinasyonuna
yardımcı olmak için Artırılmış Gerçeklik (AR)
sunan Moverio akıllı gözlüklerimizle cerrahi
prosedürlerini geliştirin

Eksiksiz bir finansal tablo elde edin
Epson teknolojisi, kuruluş performansını etkilemeden,
diğer alanlar ve girişimler için bütçenizi rahatlatmanıza
olanak sağlamak üzere maliyetten tasarruf etmenize
imkan vermek amacıyla tasarlanmıştır.
–– Hayati bilgilerin netliğini geliştirin ve renkli
etiketlerimizle operasyon risklerini düşürün; hasta
bakımı ve güvenliğinden taviz vermeden görsel
tanımlamayı daha hızlı hale getirin
–– MFP'ler ve tarayıcılarla test sonuçlarını tarayarak,
kaydederek ve güvence altına alarak, zorlu ve
yüksek hacimli departman ortamlarında hasta
bakımını optimize edin ve verimliliği maksimuma çıkarın
–– Kayıtları 100 yıla kadar süreyle saklayan ve kağıt
saklama maliyetini ortadan kaldıran Discproducer
ile tıbbi verileri güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde saklayın
–– Amfilerdeki tıp eğitimleri için ideal olan ve
görüntülerin 600" seviyesine kadar Full HD olarak
projeksiyonunu sunabilen kurulum projeksiyonlarıyla
yüksek kaliteli görüntüler elde edin

Epson'a geçerek baskı maliyetlerinizden
ne kadar tasarruf edebileceğinizi keşfedin
Aşağıdaki adreste yer alan toplam sahip olma maliyeti hesap
makinemizi kullanın:
www.epson.eu/en/tco

“Bir şirket olarak Epson, sağlık sektöründeki süreçleri daha
verimli ve daha üretken hale getirecek çözümler geliştirerek
olumlu bir teknolojik değişimin sağlanmasını hedeflemektedir.”
Sn. Usui, Başkan, Seiko Epson Corporation

Yöneticilerin üretkenliği artırmasına yardımcı olmak
Operasyonların ve fasilitasyon personelinin etkinliği, hasta bakımı ve sağlık sektörü
profesyonellerinin rolü üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir. Epson teknolojisiyle
daha etkin çalışın, süreçleri kolaylaştırın ve hassasiyeti arttırın.
–– Opsiyonel sonlandırıcılı, hızlı, güvenilir ve çevre dostu bir renkli A3 çok işlevli
departman yazıcısı (MFP) olan WorkForce Enterprise ile yüksek verimlilik
ihtiyacınızı karşılayın
–– Negatifler, fotoğraflar ve röntgen filmleri gibi kritik tıbbi belgeleri olağanüstü
ayrıntılı bir şekilde yeniden oluşturan Epson grafik tarayıcılarıyla her ayrıntıyı
hassas bir şekilde kaydedin
–– LabelWorks baskı sistemiyle organizasyon süreçlerini geliştirin ve bütün
baskı gerekliliklerine ve bütçelerine uygun; stok yönetimi, dosyalama ve
ekipman etiketleme için ideal olan çok çeşitli seçenekler arasından seçim yapın
–– ColorWorks ile etiketleri, biletleri ve isimlikleri hızlı şekilde ve ihtiyacınız olduğunda
oluşturup yazdırarak hayati bilgileri düzenleyin
–– Zorlu tıp ve eczacılık ortamları için Epson steril oda robot sistemlerini kullanarak
görevleri hassas ve güvenilir şekilde otomatikleştirin

Hastalarınızı önceliğiniz haline getirin

Sonuçları daha hızlı görün
Prosedürleri gerçekleştirirken önemli hasta ayrıntılarını
gözden geçirmek için Artırılmış Gerçeklik (AR)
olanağından en iyi şekilde yararlanın. Moverio akıllı
gözlüklerimiz, bilgileri ve görüntüleri aynı anda
görüntülemenize olanak verir; bu da daha hızlı tepki
vermenize, üretkenliğinizi arttırmanıza ve tedavi
süresini hızlandırmanıza yardımcı olur.

Depolamada zamandan ve paradan tasarruf edin
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Kağıt depolama maliyeti olmadan tıbbi verileri
güvenle saklayın. Pek çok hastane, zorlu ortamlarda
bile güvenilirlik ve kullanım kolaylığı açısından hasta
CD'leri veya hasta verilerinin arşivlenmesi için
Epson CD/DVD kopyalama robotunu
seçmektedir.
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Verimli ve ekonomik baskı alın

Tıbbi belgeleri hızlı bir şekilde dijitalleştirin

Hassas bilgilere erişimi kontrol ederken, yüksek hacimlerde
bile baskıları beklemek için daha az zaman harcayın. Düşük
müdahale gerektiren WorkForce Pro ve WorkForce Enterprise
yazıcılarımız, iş akışınızı bozmak yerine desteklemek ve
güvence altına almak için daha hızlı yanıt süresi, uzun
ömürlü sarf malzemeleri ve şifre koruması sunar.

Kağıda basılı kayıt türlerinden işlemesi en zor olan
tıbbi kayıtları dijitalleştirin. Epson’un yüksek hızlı
A3 üretim cihazları, bir dosyadaki her belgeyi tek
bir düğmeye dokunarak doğrudan ortak çalışma
alanlarına taramak için gereken esnekliği sunar.

Yüksek hacimli baskıları hızlı bir şekilde alın
100ppm'ye kadar süper yüksek hızlarda yüksek kaliteli
belge baskıları alın2 ve opsiyonel sonlandırıcılı, güvenilir
ve çevre dostu bir renkli A3 MFP olan WorkForce
Enterprise ile verimliliği yükseltin.
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Kritik ayrıntıları tanımlayın
Renkli etiketler kullanarak hastaları, ilaçlarını
ve tedavilerini ayırın. Hayati bilgileri net bir
şekilde vurgulayın ve daha fazla kesinlik ve
okunaklılık için küçük farklılıkları vurgulayın.
ColorWorks etiket yazıcılarımız, yüksek dayanıklı
tıp ve numune etiketlerini hızlı şekilde ve isteğe
bağlı olarak oluşturur.

İş birliğini kolaylaştırın

Zorlu ortamlarla başa çıkın

Not yazmak zorunda kalmadan hasta vakalarını tartışın ve iş
yerinden ayrılmadan uzaktaki uzmanlarla gerçek zamanlı olarak
görüşün. Etkileşimli projeksiyonlarımız; iş birliği çalışmasını kağıt
tahtalarına, beyaz tahtalara veya düz panel ekranlara ihtiyaç
duymadan daha verimli bir dijital işleme dönüştürür.

Robotik alanında öncülük eden robotlarımız,
pek çok uygulamada, çoğu zaman günde
24 saate kadar ve partikül kalıntılardan
bulaşma riski olmadan hassas şekilde
ve olağanüstü bir hızla çalışır.

Sağlık sektörü dikkate
alınarak tasarlanmıştır
Epson Baskı Performansı: öngörülebilir daha düşük
maliyetler için

Epson Projeksiyon Yazılımı: projeksiyonlarınızdan
daha fazla faydalanın

Gönül rahatlığınız için bakım ve sarf malzemelerini de
içeren, tamamen yönetilebilir bir baskı hizmetiyle yazdırma
işini daha kolay ve daha az kaynağa dayalı hale getirin.

Epson projeksiyon yazılımı, bütün projeksiyon filonuzu
kontrol altında tutarken, teknolojinizden en iyi şekilde
yararlanmanıza yardım ederek merkezi bir noktadan
binlerce projeksiyonu kontrol etmenize olanak sağlar.

–– Baskı maliyetlerini azaltın ve yatırımınızın ve faturanızın
eksiksiz bir görünümünü elde edin
–– Sarf malzemeleri azalırken bunun otomatik olarak
fark edilmesini sağlayın
–– Sadece aldığınız baskı için para ödeyin
–– Basit ve tek bir aylık faturayla netlik kazanın
–– Sizin için uygun olan alternatifleri seçin
–– Güvenilir ve sürekli baskı sağlayın ve personelinizin
en iyi bakımı sunmaya odaklanmasını sağlayın
Epson Ticari Görüntüleme Çözümü: verimliliği arttırın,
maliyetleri düşürün ve belge güvenliğini geliştirin
Daha sıkı yönetmelikler, kaliteli bakım sunmanın yükselen
maliyetleri ve hasta bilgilerinin ve gizliliğin korunması
gereken bir ortamla, Epson sağlık kuruluşlarının süreçlerini
iyileştirmesine ve hızlandırmasına yardımcı olabilir.
–– MFP'lerin erişiminin ve çıkışlarının doğrulanması,
yetkilendirilmesi ve raporlanması yoluyla hasta
gizliliğini koruyun
–– Hasta kayıtlarının yanlış yönlendirilmesini önleyin ve
önceden tanımlanmış yakalama süreçleriyle tıbbi
hataları azaltın
–– Hasta kayıtlarını kaynak noktasında kolay ve güvenli
şekilde tarayarak kaybedilen belgelerin yüksek
maliyetli yeniden oluşturma işlemlerini azaltın
Epson ve iş ortakları tarafından sağlanan tüm yazılım
çözümleri ve sistem uyumluluklarını www.epson.eu/bis
adresinde görün

–– Herhangi bir konumdan herhangi bir şebeke
destekli projeksiyon üzerinde içerik görüntüleyin
–– Giriş kaynağını değiştirmeden pek çok kaynaktan
projeksiyon sağlayın
–– Bir bilgisayardan çok sayıda projeksiyon üzerinde
görüntü sunun
–– Durumu kontrol edin ve projeksiyonları uzaktan
denetleyin
–– Bir ya da daha fazla projeksiyona manuel ya da
otomatik olarak mesaj gönderin
Epson iProjection: belgeleri ve fotoğrafları
kablosuz yansıtın
IOS ve Android cihazlar için sezgisel mobil projeksiyon
uygulamamız, ağ kullanılabilirliği olan bir Epson projeksiyon
aracılığıyla bu cihazlardan görüntüleri ve dosyaları kablosuz
olarak kolayca yansıtmanızı sağlar. Bu da size küçük
ekranlara bağlı kalmadan başkalarıyla kolayca birlikte
çalışma imkanı verir.
–– Görüntüleri ve belgeleri sadece birkaç adımda yansıtın
–– Vurgu ve netlik için projeksiyona notlar ekleyin ve
bunları vurgulayın
–– Tam özellikli bir web tarayıcısıyla yüksek kaliteli web
sayfalarını görüntüleyin
Bölgenizde hangi çözümlerin mevcut olduğuyla ilgili
daha ayrıntılı bilgi için satış danışmanınızla irtibat kurun.

Sağlık sektöründeki harcamaların
%10'unun ziyan olduğunu biliyor muydunuz?
Sağlık sektörü iş akışı bilgi grafiğimiz size
bunu nasıl durduracağınızı gösteriyor.
www.epson.eu/healthcare

Örnek olay incelemesi

Epson, eczacılık maliyetlerinin
düşürülmesine ve baskı verimliliğinin
artırılmasına yardımcı oluyor
WorkForce Pro RIPS ofis tipi inkjetler, paradan
ve zamandan tasarruf sağlar
Jhoots Pharmacy, bağımsız bir eczane. Şu anda 49 mağazaları
var. Jhoots Pharmacy, her zaman operasyon verimliliğini
geliştirmeyi ve işletmede yeniliklere yön vermeyi amaçlıyor. Bu
nedenle, mağazadaki fotokopi makinelerini incelemek için Epson
bayisinin sunduğu bir yaklaşımı benimsedi. Planlanan inceleme,
şubelerinde kullanılan faks, baskı ve kopyalama cihazlarının
eksiksiz bir denetimini sağladı.
Jhoots Pharmacy mağazaları, farklı tedarikçilerin yazıcılarını,
faks makinelerini ve fotokopi makinelerini kullanıyordu. Bu da
kaçınılmaz olarak yüksek kartuş değişimi ve bakım maliyetlerine
neden oluyordu.

Son kullanıcı testleri, Epson Workforce Pro RIPS
yazıcıların uygulanmasını sağladı
Jhoots Pharmacy'nin gereksinimlerinin eksiksiz bir analizinin
ardından, Epson satıcısı Jhoots Pharmacy'ye iki cihaz önerdi.
Daha sonra bunlar, özellikle küçük ayak izi, kullanım kolaylığı ve
işlevsellik açısından Epson'un Workforce Pro WF-R5690 çok işlevli
yazıcılarını oybirliğiyle seçen şube personeli tarafından mağazada
denendi; personel, aynı cihaz üzerinde tarama, faks ve fotokopi
işlemlerini yapabiliyordu ve en önemlisi, bilgiler Workforce Pro'dan
merkez ofis ağına doğrudan gönderilebiliyordu. Artık her şubede
bir Workforce Pro kullanılıyor.

Jhoots Pharmacy'nin çevre politikaları ve operasyon ve maliyet
etkinliklerini geliştirme yönündeki çabaları doğrultusunda,
merkez ofisi, şubelerin mürekkebin değiştirilmesi gerekmeden
önce hem siyah beyaz hem de renkli 50.000 sayfaya kadar
baskı alabilmesini sağlayan Epson Değiştirilebilir Mürekkep
Paketi Sistemini (RIPS) kurma yönündeki bayi önerisini izlemeye
karar verdi. Dolayısıyla boşalan kartuşların değiştirilmesine
gerek kalmadan, son kullanıcı müdahalesi, nakliye ve lojistik
minimumda tutuldu. Workforce Pro RIPS'in kullanımı basittir ve
karşılaştırılabilir diğer renkli lazer yazıcılara göre yüzde 80'e kadar
sarf malzemesi maliyeti tasarrufu ve yüzde 70'e kadar daha
düşük enerji tüketimi ile öngörülebilir baskı maliyetleri sunar.

Sonuç
Workforce Pro'yu kullanan şube personeli, artık belgeleri yazıcı
üzerinde oluşturulan klasörlere tarayabiliyor ve bunları merkez
ofisteki sunucuda yer alan İK gibi çeşitli departman dosyalarına
doğrudan e-postayla gönderebiliyor. Bazı bilgiler son derece gizli
olduğu için, çözümün sağladığı veri aktarımındaki güvenlik artışı
da çok önemli.
Şubelerdeki belge yönetimi önemli ölçüde geliştirildi, iş akışları
artık daha düzgün ve gerçek zamanlı bilgiler, işletme verimliliğini
ve işletme genelindeki maliyet tasarrufunu kolaylaştırıyor.
Uygulama, şirket bünyesinde gerçek zamanlı veri akışının
geliştirilmesine, etkinliklerin yükseltilmesine, maliyet tasarruflarına
ve çevresel etkinin ve BT desteğinin azaltılmasına imkan sağladı.

Gezegenimizin geleceğini koruyun
Epson bünyesinde bizler, gelecek nesiller için daha yeşil bir gezegeni desteklemenin önemini anlıyoruz.
WorkForce Pro RIPS ile %99'a kadar daha az atık üreterek çevresel hedeflerinize ulaşın3,
Değiştirilebilir Mürekkep Paketi Sistemi sayesinde WorkForce Pro yazıcılarla %96'ya kadar daha az enerji
kullanın3 ve WorkForce Enterprise serisiyle güç tüketimini yarıya düşürürken baskı hızınızı ikiye katlayın2
Lazerlere ve lazer fotokopi makinelerine göre %96'ya kadar daha az enerji tüketen2 WorkForce Pro
modelleriyle elektrik ve CO tasarrufu sağlayın3
İnteraktif ekran çözümlerinizdeki ekonomi moduyla güç tüketimini azaltın ve lamba ömrünü yükseltin
Isınma süresi olmayan tarayıcılar kullanarak karbon ayak izinizi küçültün ve dahili ReadyScan teknolojisiyle
güç kullanımını azaltın
Nelerden tasarruf edebileceğinizi görün
Hesap makinemizle2 sağlık sektörü ortamınızda bir WorkForce Pro
yazıcının sağlayabileceği elektrik ve CO tasarruflarını hesaplayın
www.epson.eu/verticals/eco-savings
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Yeşil teknoloji
Ozon gazı üretmez

Yaklaşık 84.000 sayfaya kadar sayfa verimi sağlayan yüksek mürekkep tedarik ünitesi. Fiili verim basılan görüntülere ve kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir.
Daha fazla bilgi için www.epson.eu/pageyield adresini ziyaret edin. Başlangıç mürekkepleri sadece yazıcının başlatılmasına yetecek kadar mürekkebe sahiptir,
normal çalışma için yeni mürekkeplerin satın alınması ya da tedarik edilmesi gerekir.
Genel olarak 45-55ppm lazer yazıcılar 1500W kullanırken, WorkForce Enterprise 180W – 320W gibi düşük bir güç tüketimine sahiptir ve 100ppm'ye kadar baskı yapar.
Seçilmiş rakip makinelere kıyasla Şubat 2017'ye kadar iki ay boyunca Epson tarafından BLI'ye test ettirilmiştir. Daha fazla bilgi için www.epson.com.tr/inkjetsaving adresini
ziyaret edin
Hammadde çıkarılması ve işlenmesi ile malzeme imalatı baz alınmıştır. Epson metodolojisi ile test edilmiştir: 1. Hesaplamada küresel ısınmanın çevresel yükü olarak
yalnızca CO2 emisyonu baz alınmıştır. 2. Hesaplamanın sonuçları öz beyana dayalıdır. (üçüncü taraf onayı alınmamıştır). 3. JEMAI veritabanında "LCA Pro" olarak
yayınlanan CO2 (kg-CO2/birim) katsayısı kullanılmıştır.
Seçilmiş rakip makinelere kıyasla Şubat 2017'ye kadar iki ay boyunca günün ilk kullanımında ilk sayfa çıkış süresine göre Epson tarafından BLI'ye test ettirilmiştir.
Daha fazla bilgi için www.epson.com.tr/inkjetsaving adresini ziyaret edin
500 lümen ve üzeri projeksiyonlarda en büyük pazar payı. (Futuresource Consulting Limited tarafından düzenlenen anket, 2001 - 2016 yılları arasındaki dönemi kapsar)
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Daha fazla bilgi için, yerel Epson ofisiyle iletişim kurun veya www.epson.com.tr adresini ziyaret edin
Epson Erişim Hattı
Telefon: +90 212 988 17 82
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com
www.epson.com.tr
Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi’nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

