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Nij Smellinghe in Drachten heeft voor de Remote Storage diensten

van Carestream Health gekozen. De intern opgeslagen data van de

afdelingen Radiologie, Cardiologie en andere afdelingen zijn van het type

DICOM en non-DICOM en worden nu in het datacenter opgeslagen.

Op dezelfde wijze zoals alle ziekenhuizen in Schotland worden gekoppeld, zo

zal ook Nij Smellinghe geïmplementeerd gaan worden. Via GRID-archiving zal

gezorgd worden dat deze data snel opgeslagen en teruggehaald kunnen

worden en dat de toegang tot het datacenter gerealiseerd wordt via een

zogenaamd Data Acces Point oftewel DAP.

Doordat de DAP onderdeel uitmaakt van het GRID wordt een hoge uptime

gerealiseerd.

Het uitbesteden van remote storage diensten aan Carestream Health heeft

onder meer de volgende voordelen:

- Eenvoudig te implementeren

- Zeer veilige-data opslagvoorziening

- Uitgebreide expertise

- Ervaring met diverse opslagomgevingen

- 24/7 actieve monitoring en storingsafhandeling

- Schaalbare oplossing

- Flexibele tariefstructuur (Pay-As-You-Go)

- Géén investeringen (m.n. voor nieuwe opslag)

- Data uitwisseling tussen verschillende instellingen

- Redundante data-opslag op twee locaties
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De hoeveelheid data in

ziekenhuizen stijgt snel en zal

de komende jaren enorm snel

blijven stijgen. Dit komt door

ontwikkelingen als

digitalisering van

radiologische beelden,

aanschaf van nieuwe

modaliteiten die meer data

genereren, het aanleggen van

EDP's, het gebruik van

bewegende beelden,

toepassing van

spraaktechnologie en

wettelijke maatregelen rond

onder meer beveiliging en

beschikbaarheid van

gegevens. Hoewel opslag

steeds goedkoper wordt, is

het continu uitbreiden van

capaciteit om meerdere

redenen geen optie. Er wordt
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Carestream Business Diagnostics:

Meer informatie?

Gemiddeld 10% reductie op de jaarlijkse kosten
Logistieke en statistische analyse
Aanbevelingen ter verbetering van de workflow
Hogere patiënt- en personeelsteveredenheid

Carestream Business Diagnostics is bij uitstek het product voor managers
en radiologen om hun jaarlijkse kosten te verlagen door het optimaliseren
van de werkprocessen.

Carestream gebruikt data uit het radiologie informatiesysteem om een
statistische analyse te maken in samenhang met de huidige
werkprocessen. Deze resulteert in een nieuw voorstel om tot een hogere
efficiëntie in uw werkproces te komen.

Gemiddeld kan uw afdeling na CBD een verlaging van kosten van
ongeveer 10% jaarlijks verwachten.

Bij uw Carestream account-manager, kijk op www.carestreamhealth.com,
of bel naar het Carestream hoofdkantoor: 035 539 0100.
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Carestream Business Diagnostics
Workflow verbetering door statistisch-logistieke meting

EDITORIAL
door ziekenhuizen naar

nieuwe concepten, zoals

Remote Storage van data,

gekeken.

Carestream Health heeft

inmiddels op vele plaatsen ter

wereld bovengenoemde

service geïmplementeerd. Een

in het oog springend project is

het opzetten van een

nationaal archief voor

radiologische beelden in

Schotland. Deze ziekenhuizen,

allen aangesloten bij de NHS,

hebben hierdoor de

mogelijkheid altijd te

beschikken over de beelden

van het hele land.

In Nederland zullen we

binnenkort in samenwerking

met DCF het eerste

Nederlandse ziekenhuis op

deze service aansluiten.

Hierover kunt u in deze

nieuwsbrief meer lezen.

Met vriendelijke groet,

Saskia Groeneveld
Account Manager

„Statistics make the difference“


