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Nieuwe businesspartner voor Carestream

Tromp Medical nieuwe
distributeur Digital Capture
Overeenkomst is effectief op 25 mei 2012.
Eemnes/Castricum - 25 mei 2012
Zoals u wellicht in een eerder persbericht heeft kunnen lezen, is Tromp Medical door Carestream Health aangesteld
als Nederlandse distributeur voor haar “Digital Capture” producten. Dit houdt in dat Tromp Medical vanaf 25 mei
verantwoordelijk is voor de verkoop van de innovatieve radiologische systemen van Carestream Health.
Onder de producten zitten onder meer de draadloze DRX-1
detectoren, de DRX-Evolution digitale buckysystemen en de
DRX-Revolution digitale verrijdbare units.
Daarnaast zijn wij middels de unieke DRX-Retrofit upgrade
pakketten in staat om de DRX-1 detector naadloos te
integreren in uw bestaande conventionele buckykamers en
mobiele toestellen.
Tromp Medical draagt naast de verkoop eveneens zorg voor
installatie van, gebruikerstrainingen op en
serviceondersteuning aan de door hen verkochte apparatuur.
Indien u naar aanleiding van dit schrijven vragen heeft, of
graag nadere informatie wenst te ontvangen over
bovengenoemde Carestream apparatuur, surf dan naar
www.carestream.nl of www.trompmedical.com. U kunt
natuurlijk ook bellen naar 0251-662067 (Tromp Medical).
contractondertekening tussen Tromp Medical en Carestream
van links naar rechts:
Janno Kuiper, Wim Tromp, Marcel Toering, Bob Visser, Menno Wink
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Extreme Mobility. High Image Quality.
Increased Productivity

VU medisch centrum
kiest voor de
DRX-REVOLUTION
Het VUmedisch centrum te Amsterdam heeft voor Carestream's
DRX-revolution gekozen.
De heer Peter Derriks verwoordde het als volgt: "Bij de keuze voor de
vervanging van een nieuw zaalmobiel waren we in eerste instantie niet
uitgekomen bij carestream, moet ik toegeven. Bij nader inzien bleek
de DRX-Revolution precies te zijn wat we wilde. Digitaal, innovatief,
klantvriendelijk en wellicht nog wel het belangrijkste: patiëntvriendelijk. Toen
ook nog eens bleek dat de prijs prima in orde was, was de keuze snel
gemaakt. Kwaliteit is optima forma".

Vue Motion Viewer
Zero footprint. OS independant. Works with any PACS.

Carestream's Vue Motion Viewer is de laatste telg binnen
Carestream's productportfolio. Met deze viewer is het mogelijk
om DICOM-beelden te tonen op ieder willekeurig werkstation
ongeacht het Operating System. Zelfs op smartphone's en
tablets is Vue Motion te gebruiken.
Kenmerken van Vue Motion Viewer:
Ontwikkeld voor universele ontsluiting van
beelddata
Weergave van DICOM en non-DICOM in
één applicatie
HTML-5 webbrowser (IE9, Safari, Firefox,
Chrome)
Zero footprint viewer
Maakt gebruik van PACS-database
Actieve URL-koppeling met EPD
Toegang tot verslag en patiënthistorie
Toegang via ziekenhuisnetwerk en extern
Werkt met ieder willekeurig PACS!

EDITORIAL

Marcel Toering
Business Partner Manager

Na acht jaar als key accountmanager werkzaam te zijn geweest,
ben ik per 1 juni van dit jaar met
zeer veel enthousiasme gestart
als Business Partner Manager en
Digital Capture Productmanager.
In deze functies ben ik verantwoordelijk voor de relatie tussen
Carestream en de bestaande
partners en het werven van
nieuwe partners.
Voor deze businesspartners ben
ik het eerste aanspreekpunt.
De verkoop van het Carestreamproductportfolio zullen verzorgd
worden door onze partners
waarbij de focus ligt op ziekenhuizen en de veterinaire markt.
Daarnaast is Carestream's Business Partner Manager verantwoordelijk voor de training van
haar partners, het adviseren op
commercieel gebied en de technische ondersteuning bij beantwoording van bestekken en
Programma's van Eisen.
We zijn er van overtuigd dat
Carestream en haar partners op
deze manier beter in staat zijn te
groeien in een uitdagende markt
en om tegelijkertijd haar bestaande en nieuwe klanten een
maximale service te verlenen.

Marcel Toering

