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RSNA 2010 - Special
EDITORIAL

Chicago (USA) - Van 28 november tot en met 2 december 2010
wordt weer de jaarlijkse RSNA in Chicago gehouden.
Carestream is ook dit jaar weer van de partij en wij nodigen u van harte uit
om onze booth te komen bezoeken. Wij willen u graag laten zien waar
Carestream op dit moment staat met haar innovatieve producten op het
gebied van Workflow software, zoals RIS en PACS; maar we willen u ook
de laatste stand van zaken laten zien met betrekking tot CR-, DryView en
met name DR-systemen. Ieder jaar merken we weer dat alle tijdsloten die
we hebben om u in alle rust te woord te staan worden volgeboekt. Wij
willen u dan ook vragen om op tijd een afspraak te plannen.
Belt u hiervoor naar de heer Van de Glind (backoffice Carestream) op
telefoonnummer 035-5390100. Onder de telefonische afspraken zullen
we een Apple Ipad verloten. Saskia Groeneveld, Bob Visser, Oebele Dijkstra
en Frank van Ravels zullen u graag ontvangen.
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Jan Graumans
Projectmanager

Na een aantal jaren waarbij Carestream
haar software op twee platformen heeft
ontwikkeld te weten Unix en Wintel, heeft
Carestream besloten als gevolg van
recentelijke marktontwikkelingen en de
wereldwijde hoge acceptatiegraad van
gebruikers, het Wintel platform prioriteit
te geven.
Op de komende RSNA in Chicago worden
Carestream's applicaties op het Wintel
platform getoond. Het Wintel platform
heeft de afgelopen jaren een grote
ontwikkeling
doorgemaakt,
met
als
resultaat dat zowel continuiteit als ook
functionaliteit minstens gelijkwaardig zijn
aan het Unix platform.
Het Unix platform zal door Carestream de
komende
jaren
van
zelfsprekend
ondersteund blijven worden, echter bij
vervanging of vernieuwing zullen wij
adviseren over te stappen op Wintel.
Indien u hierover vragen
heeft
staan
wij
u
vanzelfsprekend graag te
woord.
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Maak een afspraak op
onze booth en vóór
eind 2010 zullen we de
iPad onder onze
klanten verloten.

Maak kans op een iPad!

Met vriendelijke groeten,

Jan Graumans

Bramenberg 12
3755 BZ Eemnes
 035 5390 100
www.carestreamhealth.nl

Laat u informeren over:
DRX Evolution
PACS v11.1

RIS v11
DRX Mobile
COCIR
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Gaarne willen we u verzoeken om u te melden bij de
International Reception Desk. Zij zullen u begeleiden
naar één van de aanwezige Nederlandse
Carestream's medewerkers.

In de Verenigde Staten is
recentelijk een wet aangenomen
waarin wordt beschreven dat het
voor (potentiële) klanten verboden
is om van leveranciers presentjes in
welke vorm dan ook aan te nemen.
Cocir (overkoepelend orgaan)
heeft een guideline uitgebracht
dat Carestream Health ertoe heeft
bewogen af te zien van de
jaarlijkse RSNA Gala-avond op
zondag in het Field-museum.
Andere vormen van aandacht aan
de klant, zoals het bezoeken van
de basketbal wedstrijd, worden
ook niet georganiseerd.
Wij vragen uw begrip in deze.

