NEWS
2 | 2008

Het revolutionaire

3D-PACS

EDITORIAL
Zoals ieder jaar zijn we als
Carestream Health op de
ECR in Wenen om u te
ontvangen en u ons
uitgebreide portfolio te
laten zien.

The future is here today.
3D BRINGS YOUR PACS TO A WHOLE NEW LEVEL!
Carestream’s 3D applicatie draait volledig geïntegreerd in
het PACS!

Mijn collega William Kok en
ondergetekende willen u graag
ontvangen op onze stand (Expo B,
207). Mocht u geen afspraak
hebben gemaakt dan is dat geen
probleem: meldt u zich ter plaatse
aan bij de receptie en wij staan u
graag te woord.
Om eventuele teleurstellingen te
voorkomen willen we u verzoeken
om van te voren een afspraak te
plannen.

Verbreed uw horizon en kom naar de Carestream booth voor
een uitgebreide demonstratie en ontdek welke
mogelijkheden we hebben voor uw PACS!
Frank van Ravels
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Bezoek ons op de ECR expo B in Wenen
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Digital Dashboard
Het Kodak Carestream
Digital Dashboard is
een Grafische User
Interface (GUI) die in
staat is om real-time
systeeminformatie te
tonen van het PACS en
IMS.
Het dashboard is dé plaats
waar alle relevante gegevens
voor de applicatiebeheerder
samenkomen in één oogopslag.
De Dashboard applicatie kan
geplaatst worden op de
desktop PC van de systeem- of
applicatiebeheerder en geeft
de mogelijkheid om via een
grafisch overzicht de status
weer te geven van alle
netwerkapparaten.
Hiermee kunnen potentiële
problemen voortijdig worden
voorkomen.

De voordelen
ü Een snelle blik op operationele status
ü Anticiperen op issue´s
ü Reduceren van downtime
ü Eerstelijns support ondersteuning
ü Real-time beslissingen nemen
Systeem- en applicatiebeheerders zijn nu efficiënter in hun werk. Zij
hoeven daardoor niet meer fysiek naar de modaliteiten toe.
Vooringestelde voorkeuren met betrekking tot het onderhoud kunnen
worden ingesteld. Ook de historie is weer te geven evenals de afgewerkte
issue’s.
De performance van het gehele systeem wordt middels het Dashboard
gemonitord. Doordat er sprake is van real-time informatie is een
onverwachte down-time middels dit Dashboard te voorkomen.

Meer informatie
Neem contact op met uw Carestream account-manager of bel naar het
Carestream hoofdkantoor: 035 539 0100 en vraag naar Digital Dashboard
informatie.
Voor algemene productinformatie kijk op www.carestreamhealth.com

” Stay connected”

Efficiency verhoging
Doordat het Dashboard informatie
geeft over de actuele toestand van
het systeem kunnen er pro-actief
maatregelen getroffen worden. Dit
zal in de praktijk de efficiëntie van
het PACS systeem verhogen.

Aanbevolen hardware
Minimale eisen:
- Windows XP or Windows 2000
- Pentium III processor
- 1 MB geheugen
- 100 MB harde schijf ruimte
- SVGA scherm

The whole is greater
than the sum of its parts
Bel ons voor een afspraak op de ECR 2008:
William Kok, 06 226 902 96
Frank van Ravels, 06 538 308 12

Http://ecr.carestreamhealth.com

