Profil firmy

Proaktywność.
Pasja.
Innowacyjność.
Firma silnie zorientowana na klienta.
Firma Carestream to dynamiczna firma, wiodąca na rynkach światowych
od ponad 100 lat. Wkładamy w nasze działania wiele pasji, aby spełnić
oczekiwania naszych klientów i pomóc im w osiąganiu sukcesów.
Dzięki naszej wnikliwości i doświadczeniu tworzymy nowoczesne, stylowe
rozwiązania usprawniające pracę.
Na obecnie szybko zmieniającym się światowym rynku opieki zdrowotnej,
gdzie niezmiernie ważne jest zapewnienie coraz lepszych rozwiązań,
odgrywamy istotną rolę, dostarczając naszym klientom spersonalizowane,
przystępne cenowo i praktyczne opcje. Postanowieniem firmy Carestream
jest pomoc klientom w usprawnianiu i przyspieszaniu ich pracy w opłacalny
sposób. Trzymamy się tego postanowienia każdego dnia. Dostawcy
usług medycznych, zarówno więksi jak i mniejsi, od klinik i pojedynczych
szpitali do dużych sieci a nawet całych krajów, modernizują swoje systemy
radiologiczne i IT, korzystając z naszych najnowszych rozwiązań.
Działamy również na rynku przemysłowym, zapewniając nasze produkty do
badań nieniszczących i umożliwiając naszym klientom uzyskiwanie wysokiej
jakości obrazów do zastosowań takich jak kontrola lotów, produkcja części
zamiennych i odlewów oraz kryminalistyka.

Podstawowe informacje
o firmie Carestream
•

Przychód w roku 2016 wyniósł
około 2 mld $

•

Ponad 6000 pracowników na
całym świecie

•

Obecność na rynkach ponad 170 krajów
na całym świecie

•

Siedziba główna w Rochester, NY USA

•

Kevin J. Hobert, Prezes Zarządu

•

carestream.com
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O FIRMIE CARESTREAM
Silna orientacja na klienta

Dysponujemy tysiącem rozwiązań z zakresu
opieki zdrowotnej, takich jak systemy
RIS+PACS, procedury korporacyjne, usługi
oparte na chmurze i wiele innych, które
zostały wdrożone w wiodących placówkach
służby zdrowia na całym świecie.
Jesteśmy czołowym na świecie dostawcą
systemów do radiografii cyfrowej (DR)
i radiografii komputerowej (CR), z
doświadczeniem w zakresie innowacyjnych
rozwiązań, w tym systemów DR z rodziny
DRX z zaawansowanym bezprzewodowym
detektorem DRX Plus kompatybilnym ze
wszystkimi urządzeniami DRX.
Przyznano nam ponad 600 patentów na
całym świecie.
Nasza organizacja zajmująca się badaniami
nieniszczącymi szczyci się ponad 75-letnim
doświadczeniem w obsłudze klientów na
rynkach bezpieczeństwa przemysłowego
i inspekcyjnym.

JAK SŁUŻYMY NASZYM
KLIENTOM?
Medyczne rozwiązania w zakresie
obrazowania i usług IT w zakresie
opieki zdrowotnej

Skalowane rozwiązania dla każdego etapu
obrazowania diagnostycznego, od zamówienia
badania przez pozyskiwanie obrazów i
postawienie rozpoznania po dystrybucję
wyników, rozliczenia itd.
•

Zintegrowane systemy RIS+PACS oraz
rozwiązania do zarządzania danymi, takie jak
usługi archiwizacji niezależnie od dostawcy,
usługi oparte na chmurze, które łączą obrazy
z danymi pacjenta do celów przetwarzania,
diagnostyki, współpracy i przechowywania.

•

Elastyczne rozwiązania DR i CR
zapewniające usprawnienie i skrócenie
czasu trwania procedur, zwiększenie
oszczędności i rozwiązanie problemów
związanych z ograniczeniami
przestrzennymi.

•

Systemy do obrazowania łączące
fluoroskopię i radiografię ogólną w jednym
kompaktowym urządzeniu.

•

Systemy ultrasonograficzne z
konfigurowalnym dotykowym panelem
sterowania oraz innowacyjnymi narzędziami
zwiększającymi wydajność.

•

Systemy do tomografii komputerowej wiązką
stożkową umożliwiające obrazowanie
z obciążeniem.

•

Urządzenia do obrazowania laserowego do
wydruku wszelkiego typu obrazów, w tym
obrazów CT, MRI, ultrasonograficznych,
CR i DR.

Nasza firma macierzysta

Od roku 2007 firma Carestream Health
wchodzi w skład grupy spółek Onex. Onex to
jedna z najbardziej szanowanych korporacji
w Kanadzie. Jest właścicielem firm Advanced
Integration Technology, Clarivate Analytics,
Tecta America, WireCo WorldGroup i
Thomson Reuters’ Intellectual Property &
Science Business.
Onex Corporation pozostaje w obrocie
publicznym na giełdzie w Toronto (OCX).
Więcej informacji można uzyskać na stronie
www.onex.com

•

Bogata oferta cennych profesjonalnych
usług, w tym zarządzanie projektami,
konsultacje technologiczne i planowanie
rozwoju placówki.

Badania nieniszczące

Wysokiej jakości produkty do szerokiego
zakresu zastosowań przemysłowych, w tym
między innymi kontroli lotów, produkcji części
zamiennych i odlewów oraz kryminalistyki.
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NASZE PODSTAWOWE
WARTOŚCI

KLIENCI stanowią

priorytet wszystkich naszych
działań, od początku do
końca. Rozumiemy ich
potrzeby, przekraczamy ich
oczekiwania w znaczących
dla nich kwestiach, a także
przyczyniamy się do ich
sukcesów.

LUDZIE to nasz

najważniejszy kapitał.
Naszą firmę w oczach
naszych klientów reprezentują
nasi pracownicy. Zatrudniamy
najlepszych ludzi i tworzymy
takie środowisko pracy, aby
mogli oni w pełni wykorzystać
swój potencjał.

DOSKONAŁOŚĆ stanowi

naszą niezmienną aspirację.
Jesteśmy dumni z naszej
pracy i ciągłego doskonalenia.

SUKCES to nasz cel

ostateczny. Wkładany trud,
pokonywanie przeszkód
i uczciwe postępowanie
służą osiąganiu sukcesów.

INNOWACYJNOŚĆ to

nasza pasja. Z entuzjazmem i
kreatywnością opracowujemy
ważne innowacyjne
rozwiązania

