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Managed Services
PACS, RIS en archief zonder investering

e-Health Managed Services houdt in dat de klant het PACS, RIS
en DICOM-archief niet meer aanschaft, maar betaalt per
gebruik.
Carestream Health heeft sinds kort het eMS-model voor PACS en RIS
aan haar productportfolio toegevoegd. De Managed Services van
Carestream zijn gebaseerd op de laatste versie 11 van PACS- en RIS.
Binnen het Managed Services kent Carestream een Remote
Storage- en PACS en RIS model.
Carestream Health’s Remote Storage model is bedoeld om
bestaande DICOM- en non-DICOM-archieven beveiligd op te
slaan in een DataCenter waarbij de gebruiker betaalt per
opgeslagen GB aan data. Bij het PACS en RIS wordt betaalt
per onderzoek.
Alle kosten voor hardware en software zijn inclusief. Voor de
gebruiker zijn er géén extra kosten wanneer de hardware
obsoleet raakt. Tevens zijn er geen extra kosten voor S/W
upgrades en -updates en onderhoud aan het systeem. Zelfs de kosten voor de
connectie van het ziekenhuis met het DataCenter zijn inbegrepen.
Migratie
Een ander heel belangrijk voordeel is dat de klant bij Managed Services geen
kosten te verwachten heeft wanneer er data gemigreerd moet worden naar het
nieuwe hardware platform. Dit in tegenstelling tot het investeringsmodel waarbij
de klant wel moet betalen voor de migratie én de nieuwe hardware.
Off-site en On-site combinatie
Om de klant zo goed mogelijk te kunnen bedienen zullen de beelden zowel
lokaal als in het Datacenter worden opgeslagen om een zo’n hoog mogelijke
uptime te kunnen garanderen. Naast de lokale opslag komen ook de PACS en
RIS-servers te staan om de snelheid van het opvragen van de DICOM-beelden
te kunnen waarborgen.
Voordelen voor de klant:
s volledig inzicht in de kosten gedurende de contractperiode
s geen tussentijdse migratie naar ander hardware platform
s geen kosten voor onderhoud
s onbeperkte schaalbaarheid
s inbegerepen in dit model is de portal om de data te delen met andere
ziekenhuizen
s e-Health Managed Services is “future-proof“
s Carestream Health rekent geen kosten voor het teruggeven van de DICOM-

EDITORIAL

Patrick Koch
WW Manager eMS
Het doet mij genoegen om via deze editorial
het woord aan u te richten.
Als world-wide manager voor eHealth
Managed Services (eMS) kan ik u vertellen
dat de Nederlandse markt één van de meest
innovatieve markt op de wereld is met
betrekking tot ASP en SAAS modellen.
Onder ASP en SAAS wordt meestal
verstaan dat het ziekenhuis niet meer
investeert in software, hardware en
onderhoud, maar dat het ziekenhuis deze
producten als dienst afneemt waarbij
betaalt wordt per onderzoek.
De door het ziekenhuis gebruikte RIS en
PACS systemen zijn prima in deze modellen
onder te brengen. Carestream’s Remote
Archiving voor DICOM beelden is reeds
enige tijd als pay-per-use model
beschikbaar en meerdere ziekenhuizen
hebben besloten om hun archief middels
deze dienst bij Carestream onder te
brengen. Maasstad Ziekenhuis te
Rotterdam is één van deze ziekenhuzien en
het verhaal erachter kunt u lezen op pagina
2 van deze nieuwsbrief.
Carestream Health heeft zich nadrukkelijk
tot doel gesteld om ook in de RIS- en PACS
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markt voor wat betreft eMS een
wereldspeler te worden.
Dat deze ambitie een kans van slagen heeft
leert onze recente successen in Amerika
(Kaiser Pemanente); geheel Schotland
(nationaal NHS); vele ziekenhuizen in
Frankrijk; etc.
We hopen dan ook dat u bij een eventuele
keuze voor de vervanging van uw RIS en of
PACS Carestream’s propostitie voor eMS wil
overwegen.

Carestream Health levert Remote Storage
Carestream sluit contract met Maasstad
Ziekenhuis voor opslag beeldmateriaal
Rotterdam - 30 juli 2009
Carestream Health heeft een contract gesloten
met het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam voor
de opslag van diagnostisch beeldmateriaal.
Het gaat om een overeenkomst voor vijf jaar waarin onder
meer is voorzien in de migratie van meer dan 70 terabytes
aan al bestaande DICOM en niet-DICOM data. Daarnaast is
voorzien in de opslag van jaarlijks zo’n 180.000 nieuwe
beeldstudies.

Patrick Koch
WW Manager eMS

Agenda

Carestream heeft
wereldwijd zo’n 10 miljoen
beeldstudies opgeslagen
en daarbij gaat het om
meer dan 500 terabytes
aan data. Het bedrijf
beschikt over acht
datacentra, waaronder een
in Nederland. (meldt
ICTzorg)

Radiologendagen 2009:
uitslag Quizzz...

Wellicht onnodig te vertellen dat ons RIS en
PACS een state-of-the-art product is die
waar voor zijn geld geeft.
Ik zie ernaar uit om zaken met u te doen....

Bezoek ons:
17-18 september 2009
Radiologendagen
RAI congrescentrum
Amsterdam
29 nov - 4 dec 2009
RSNA
McCormick Place
Chicago (USA)
Utrecht - De heer F. Lalezari
is de gelukkige winnaar
geworden van de Carestream
Quizzz op de laatste
radiologendagen. De Apple
iPod Touch wordt hier door
Saskia Groeneveld aan hem
in het UMC overhandigd.
Samen met twee andere
radiologen was hij met twee
foute antwoorden de beste
van allemaal. Het lot heeft
hem aangewezen als de
winnaar.
De andere winnaars die de
iPod Nano hebben gewonnen
zijn: K. Kraal en C. Klink,
beiden van het Erasmus MC.

1 - 4 maart 2010
HIMSS
Georgia World Congress
Atlanta (USA)
4 - 8 maart 2010
ECR
Austria Center Vienna
Wenen (Oostenrijk)
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