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Als groepsleider binnen Carestream houd 
ik mij bezig met de coördinatie van de 
implementatie en onderhoud van PACS- 
systemen.
Momenteel is de HCIS-groep druk bezig 
met de implementatie van nieuwe
e-Health Managed Services (eMS) sites. 
Bij deze vorm van PACS- en RIS- 
omgevingen wordt de software als dienst 
geïnstalleerd. Aangezien deze nieuwe sites 
geen Carestream klanten waren, zijn we 
nu druk bezig met de migraties. Deze 
migratieprocedures worden in overleg met 
de klant opgesteld en vervolgens geïmple-
menteerd. Tijdens de productie wordt er in 
de achtergrond data overgezet van het 
bestaande PACS-/RIS-systeem en archief 
naar het nieuwe eMS. Het bijzondere van 
de Carestream migratie methode is dat de 
productie al gestart kan worden op de 
nieuwe hardware nog voordat alle data 
overgezet is! Het nieuwe eMS zal naadloos 
studies ophalen uit het oude systeem 
indien deze opgevraagd worden voordat 
het overgezet is. Een remote team, vanuit 
Genua, houdt continu de voortgang  van 
dit 24x7 proces in de gaten.
Parallel aan de lokale activiteiten wordt de 
data vervolgens veilig opgeslagen in 
Carestream's centrale datacenter, DCF.
De nieuwe eMS systemen zijn gekoppeld 
aan het Carestream Remote Monitoring 
System (RMS). In geval van calamiteiten  
wordt er automatisch een storing aan- 
gemeld die vervolgens wordt opgepakt 
door het “Follow the Sun”-team. 

Met vriendelijke groeten,

The innovation continues

Introducing:
 Carestream: "... vanaf nu denk je anders over DR ..."  

Robert de Jong

Compatibel. Schaalbaar. Slim.
Dat is wat Carestream bedoeld met de X-Factor. Op basis van haar 
DRX-1 detector wordt een nieuwe toekomst gegenereerd, waarbij 
de klant met de keuze van vandaag flexibel op de eisen van 
morgen kan inspelen.

X-treme ROI
Een krachtige, enkele detector die werkt met al uw DRX-apparatuur;
Upgrade uw bestaande analoge buckykamers en mobiele systemen naar 
DR in minder dan een dag; 
Implementeren van één gelijke userinterface op alle systemen voor het 
optimaliseren van de workflow.

It's Your Move
Eén modulaire aanpak van al uw DR aankopen;
Dé oplossing die past bij uw budget en uw workflow;
Breidt uw DR modulair uit als uw afdeling uitbreidt en groeit.

Change the DR-Game
Vanaf nu zijn detectoren en apparatuur niet meer onlosmakelijk aan 
elkaar verbonden;
Zet de DRX-detector in waar die op dat moment het meest nodig is; 
Met de DRX-1 haalt u het meeste uit uw investering, 
24 uur per dag, 7 dagen per week. 

Meer informatie?
Kijk op www.carestream.nl!
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the X-Factor
 Compatible. Scalable. Smart. 

X-Factor 
Changing the Way You Think About DR.
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De winnaar van de iPad is:
In de laatste Nieuwsbrief van 2010 
hebben we gevraagd om een afspraak op 
de RSNA te plannen. Onder degene die 
daadwerkelijk een afspraak hadden 
gemaakt hebben we een iPad verloot. 
Mevrouw M. Obradov (radioloog) van de 
St. Maartenskliniek in Nijmegen is uit de 
bus gekomen en we feliciteren haar met 
deze iPad.

Mevrouw Obradov & Marcel Toering

Is het tijd voor uw PACS vervanging? Maar ziet u tegen de uitvoering op om uw huidige PACS te vervangen? 
Carestream heeft de oplossing voor u. SuperPACS en eHealth Managed Services (eMS) bieden u de 
mogelijkheid om zonder migratiewindow uw huidige PACS te vervangen.
Met een traditioneel concurrerend systeem zou een complete heftruck nodig zijn, waarbij complexe data 

Carestream's SuperPACS en eMS 
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geleid.
De naadloze migratie van uw huidige PACS! 

NVMBR congres
Nijkerk - 19 en 20 mei 2011 
Op 19 en 20 mei houdt de NVMBR haar jaarlijks congres in Nijkerk.
Zij hebben op donderdag 19 mei haar jaarvergadering en op vrijdag 20 
mei is het congres. Carestream is op vrijdag aanwezig en zal haar DRX-1 
aan belangstellenden tonen.

Het congres vindt plaats in zaal Passe-Partout van het Congrescentrum 
"Regardz Hart van Holland" aan de Berencamperweg 4 te Nijkerk.
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migratie en consolidatie van de huidige informatie nodig zou zijn. 
Het Carestream PACS, gecombineerd met onze SuperPACS™ 
architectuur, is een eenvoudige upgrade. Het brengt uw organisatie naar 
's werelds meest vooruitstrevende PACS-systeem, waarbij patiënten 
imaging records naadloos over meerdere ziekenhuizen en dito 
PACS-systemen gedeeld kunnen worden.
Carestream kan dit leveren tegen lagere kosten en zonder het zware 
werk te verrichten.
Carestream PACS, SuperPACS en eMS 
consolideert het diagnosticeren, evalueren, 
rapporteren, (geavanceerde) 
3D-verwerking, archivering en distributie ... allemaal vanuit één enkel 
punt van toegang: uw werkstation!

Migreren naar een nieuw PACS is nog nooit zo makkelijk geweest!
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