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W∏aÊciwe informacje we w∏aÊciwym miejscu,
o w∏aÊciwym czasie – od w∏aÊciwej firmy
Rozwiàzania do zarzàdzania informacjami KODAK CARESTREAM
wykraczajà poza tradycyjne funkcje przechowywania danych,
pozwalajàc w efektywny sposób zarzàdzaç gwa∏townie rosnàcà
iloÊcià obrazów i danych na temat pacjentów,
nie tylko obecnie, ale równie˝ w przysz∏oÊci.
Te rozwiàzania ∏àczà oprogramowanie, sprz´t ró˝nych producentów i profesjonalne us∏ugi, w zale˝noÊci od tego,
co jest potrzebne do konsolidacji, kontroli, zachowania ciàg∏oÊci i dost´pu do wszystkich sta∏ych treÊci archiwizowanych
dla potrzeb opieki zdrowotnej. W∏aÊciwe informacje mogà byç dost´pne we w∏aÊciwym miejscu i o w∏aÊciwym
czasie – w ca∏ym zak∏adzie opieki zdrowotnej lub regionie. Nie ma znaczenia, w jakiej lokalizacji obrazy
i dane sà przechowywane ani skàd pochodzà.
Najwa˝niejszym elementem sprawnego dzia∏ania jest uniwersalne inteligentne archiwum pacjenta
– KODAK VERSATILE INTELLIGENT PATIENT ARCHIVE (VIPARCHIVE). Ta platforma programowa wirtualizuje pami´ç masowà,
aby wspó∏dzieliç i konsolidowaç jej struktur´. Plany wykorzystania pami´ci, stworzone na zasadzie regu∏,
sà dynamicznie stosowane do wszystkich danych. Archiwum „rozpoznaje” dane i automatycznie
wdra˝a inteligentny cykl zarzàdzania informacjami, dostosowany do ka˝dego dzia∏u, w którym si´ go u˝ywa.
Ta wyjàtkowa funkcja zaspokaja potrzeby w kwestii krótkoterminowego i d∏ugoterminowego przechowywania
obrazów oraz danych i u∏atwia zarzàdzanie nimi, bez wp∏ywu na codziennà dzia∏alnoÊç przedsi´biorstwa.
Tak du˝a wydajnoÊç pracy spowodowa∏a, ˝e CARESTREAM HEALTH pozostaje Êwiatowym liderem w zakresie inteligentnego zarzàdzania cyklem ˝ycia informacji klinicznych (intelligent, clinical information lifecycle
management – CILM) w bran˝y opieki zdrowotnej.
¸atwy, uniwersalny dost´p do obrazów i informacji oraz elastyczna, „otwarta” architektura pami´ci masowej
pozwala na podniesienie poziomu Êwiadczonej opieki oraz zwi´kszenie produktywnoÊci, przy jednoczesnej
redukcji kosztów operacyjnych i wydatków. JednoczeÊnie rosnàce potrzeby w zakresie pami´ci masowej
sà zawsze zaspokajane. Klienci mogà wybraç spoÊród uniwersalnej oferty rozwiàzania do zarzàdzania
informacjami Carestream Health wdra˝ane w przedsi´biorstwie, utrzymywane w zewn´trznej lokalizacji lub regionalne.

Podstawowy element – rewolucyjne
archiwum VIParchive
Wyjàtkowe, rewolucyjne
oprogramowanie VIPARCHIVE firmy KODAK
stanowi trzon rozwiàzaƒ CARESTREAM
do zarzàdzania informacjami
– wdro˝onych w przedsi´biorstwie,
utrzymywanych w zewn´trznej lokalizacji
i regionalnych.

Oferta rozwiàzaƒ
do zarzàdzania informacjami
KODAK CARESTREAM
Zarzàdzanie informacjami
w przedsi´biorstwie
(Enterprise Information
Management – EIM)

Dostarczanie rozwiàzaƒ
CARESTREAM HEALTH
Platforma oprogramowania VIPARCHIVE
(Wirtualizacja pami´ci masowej
i zarzàdzanie cyklem ˝ycia
informacji klinicznych)

rozwiàzania dla przedsi´biorstw

Zarzàdzanie informacjami
utrzymywanymi
w zewn´trznej lokalizacji
(Hosted Information
Management – HIM)

Us∏ugi profesjonalne
(Zarzàdzanie projektem,
integracja, doradztwo)

rozwiàzania us∏ugowe

Zarzàdzanie
informacjami regionalnymi
(Regional Information
Management – RIM)
rozwiàzania regionalne

Najwa˝niejsi partnerzy
(Pami´ç masowa, sieç,
oprogramowanie, informatyka itp.)

Zarzàdzanie informacjami w przedsi´biorstwie
Rozwiàzania do zarzàdzania informacjami w przedsi´biorstwie
to wyjàtkowa koncepcja KODAK CARESTREAM. ¸àczà one dotychczas
odr´bne uk∏ady archiwizacji w Êrodowiskach opieki zdrowotnej.
Ca∏oÊciowe podejÊcie do przechowywania danych w pami´ci
masowej i archiwizacji pozwala u˝ytkownikom na konsolidacj´
i zarzàdzanie potrzebami systemów klinicznych w radiologii,
kardiologii, laboratorium itp. Mogà z niego korzystaç równie˝
pracownicy zaplecza, np. dzia∏u kadr czy magazynu.
KorzyÊci p∏ynàce z rozwiàzaƒ:
Inteligentne zarzàdzanie cyklem ˝ycia informacji klinicznych
za pomocà konfigurowanych przez u˝ytkownika planów
wykorzystania pami´ci masowej, które automatycznie przenoszà,
kopiujà, reformatujà oraz/lub usuwajà dane zale˝nie od potrzeb
– w celu ich przechowywania online, offline
lub na noÊnikach wymiennych.
KorzyÊci ekonomiczne dzi´ki wykorzystaniu istniejàcej infrastruktury,
optymalizacji obiegu pracy i produktywnoÊci.
Niezale˝noÊç od producentów pozwala wybraç sprz´t,
technologie i noÊniki teraz i w przysz∏oÊci.
Wielowymiarowa skalowalnoÊç dopasowuje si´
do rosnàcych pojemnoÊci pami´ci, liczby u˝ytkowników,
oÊrodków i êróde∏ danych oraz technologii/
D∏ugoterminowe przechowywanie informacji – przezroczysta dla
u˝ytkownika ochrona informacji oraz uproszczona migracja danych.
Podstawa budowy repozytorium danych klinicznych
umo˝liwia przeglàdanie wszystkich sta∏ych danych
dotyczàcych konkretnych pacjentów.
Elastyczne, uniwersalne wdro˝enie w oÊrodkach sk∏adajàcych si´
z jednej lub wi´cej placówek oraz jednego lub wielu êróde∏ danych,
wraz ze scentralizowanà lub rozproszona archiwizacjà.
Âcis∏a integracja danych cyfrowych i wydrukowanych na papierze.

Us∏ugi rejestracji dokumentów
SpecjaliÊci CARESTREAM HEALTH
w zakresie us∏ug zwiàzanych
z dokumentami pomagajà klientom
w czynnoÊciach zarzàdzania
dokumentami papierowymi.
• CARESTREAM HEALTH zajmuje si´
m.in. skanowaniem
i indeksowaniem dokumentów.
Klienci mogà te˝ zrobiç to samo
za pomocà skanerów KODAK.
• Zmniejszajà si´ wydatki na sprz´t,
oprogramowanie i zasoby.

Wielowymiarowa
skalowalnoÊç wspomaga
wzrost przedsi´biorstwa
Rozwiàzania CARESTREAM
do zarzàdzania informacjami
w przedsi´biorstwie skalujà si´,
aby dostosowaç si´ do rosnàcej
pojemnoÊci pami´ci masowej,
liczby u˝ytkowników, oÊrodków
i êróde∏ danych oraz technologii.

Zarzàdzanie informacjami w zewn´trznej lokalizacji
Rozwiàzania KODAK CARESTREAM do zarzàdzania informacjami w zewn´trznej lokalizacji
pozwalajà na zdalne przechowywanie danych i zarzàdzanie nimi. Dost´pne sà
wszystkie funkcje archiwum znajdujàcego si´ na miejscu u klienta, przy czym unika si´
wydatków i odpowiedzialnoÊci za posiadanie w∏asnego sprz´tu. Rozwiàzania pomagajà
u˝ytkownikom na usprawnienie wykorzystania pami´ci masowej, pobieranie danych
i bezpieczeƒstwo cyfrowych obrazów oraz informacji. CARESTREAM HEALTH dzia∏a jako operator
przechowywania danych (STORAGE SERVICE PROVIDER – SSP), udost´pniajàcy szereg rozwiàzaƒ
do zdalnej archiwizacji.
G∏ówne archiwum poza placówkà klienta – specjalnie przeznaczone archiwum
CARESTREAM HEALTH w zewn´trznej lokalizacji, które integruje si´ z przep∏ywem pracy u u˝ytkownika.
Bezpieczne, niezawodne ∏àcze o du˝ej przep∏ywnoÊci zapewnia przechowywanie
i pobieranie danych w czasie rzeczywistym.
CARESTREAM HEALTH utrzymuje integralnoÊç i dost´pnoÊç danych w zewn´trznym archiwum.
Archiwum jest aktualizowane, aby pozostawaç na bie˝àco z nowoczesnymi technologiami
– bez dodatkowych kosztów ponoszonych przez klienta.
Dodatkowe archiwum poza placówkà klienta – duplikuje dane z wewn´trznego archiwum
placówki w bezpiecznej zdalnej lokalizacji za poÊrednictwem us∏ugi
tworzenia kopii zapasowych CARESTREAM HEALTH.
Chroni przed nieodwracalnà utratà obrazów i informacji.
Zapewnia przyst´pnà cenowo obs∏ug´ planu ciàg∏oÊci biznesowej.

Migracja danych i us∏ugi
pobierania z archiwum
– zachowywanie dost´pu
do danych w Êwietle
zmieniajàcych si´ technologii
pami´ci masowej
i awaryjnych noÊników.
• Us∏uga migracji danych
CARESTREAM HEALTH mo˝e przenieÊç
dane z istniejàcych systemów
przechowywania starego typu
na dowolne inne urzàdzenie
pami´ci masowej.
• Mo˝liwe sà fizyczne migracje,
które nie zak∏ócajà codziennej pracy.
• SpecjaliÊci ds. odzyskiwania danych
CARESTREAM HEALTH mogà odzyskaç
dane z uszkodzonych, zu˝ytych
lub zniszczonych taÊm, dysków
i innych noÊników.

Zalety rozwiàzaƒ archiwizacji
w zewn´trznych lokalizacjach
P∏atnoÊç wraz
z rozwojem systemu.
Koszty to tylko wydatki
operacyjne – bez inwestycji kapita∏u.
CARESTREAM HEALTH zajmuje si´
zarzàdzaniem dost´pnoÊcià
i bezpieczeƒstwem danych
– chroni technologi´ i noÊniki
przed wycofaniem z u˝ycia,
gdy stanà si´ przestarza∏e.
Bezpieczeƒstwo danych
jest zwi´kszone poprzez zdalnà,
nadmiarowà pami´ç masowà
– zawsze sà utrzymywane
dwie kopie danych i obrazów.
Mo˝liwoÊç optymalizacji
zasobów informatycznych.

Zarzàdzanie informacjami w zdalnej lokalizacji (HIM)

Opcje konfiguracji zapewniajà rozwiàzania dostosowane do potrzeb klienta
Rozwiàzania CARESTREAM do zarzàdzania informacjami w zdalnej lokalizacji
zawierajà opcje archiwizacji g∏ównej lub dodatkowej, wraz z posegregowanym
lub wspó∏dzielonym dost´pem. Obs∏ugiwana jest nieograniczona
liczba êróde∏ danych i typów plików.

Regionalne zarzàdzanie informacjami
Rozwiàzania do regionalnego zarzàdzania informacjami
KODAK CARESTREAM obs∏ugujà wiele instytucji i systemów ró˝nych
producentów. Platforma programowa KODAK VIPARCHIVE
wykorzystuje architektur´ komputerowà o topologii
sieci typu „grid”. Dzi´ki temu takie rozwiàzania sà w stanie
zarzàdzaç miliardami obrazów, petabajtami danych
i tysiàcami ˝àdaƒ danych na sekund´. Zapewnia to
najlepsze w bran˝y mo˝liwoÊci w zakresie inicjatyw
elektronicznej opieki zdrowotnej
(eHealth, tzw. „e-zdrowie”) na ca∏ym Êwiecie:
Wieloêród∏owe, otwarte archiwum zapewnia synchronizacj´
danych i ochron´ baz danych poprzez wiele poziomów
nadmiarowoÊci, w celu zdalnego odzyskiwania po awarii.
Informacje mogà byç wspó∏dzielone lub ich prywatnoÊç
mo˝e pozostaç zachowana w ka˝dej organizacji.
Bezpieczna architektura o wysokim poziomie
dost´pnoÊci obs∏uguje regionalne rozwiàzania
elektronicznej opieki zdrowotnej.
Wielowymiarowa skalowalnoÊç uwzgl´dnia wzrost
pojemnoÊci pami´ci masowej, liczby u˝ytkowników,
oÊrodków, êróde∏ i technologii. Te rozwiàzania sà w stanie
obs∏u˝yç olbrzymie iloÊci informacji i ˝àdaƒ dost´pu.
ZgodnoÊç ze standardami bran˝owymi
zapewnia interoperacyjnoÊç obecnie i w przysz∏oÊci.

Regionalne zarzàdzanie informacjami (RIM)
Zastosowania
• Inicjatywy zwiàzane
z e-zdrowiem
• Grupy zak∏adów opieki
zdrowotnej potrzebujàce
konsolidacji informacji
• Regionalne/krajowe
archiwa ∏àczàce
wiele oÊrodków

Regionalne rozwiàzania obs∏ugujà inicjatywy zwiàzane z e-zdrowiem
Rozwiàzania CARESTREAM do regionalnego zarzàdzania informacjami obs∏ugujà wiele instytucji
i systemów ró˝nych producentów. Sà w stanie zarzàdzaç miliardami obrazów i dokumentów
oraz tysiàcami ˝àdaƒ danych na sekund´. Funkcja zarzàdzania, przechowywania i dost´pu
do informacji o pacjentach w ró˝nych instytucjach wspomaga inicjatywy z zakresu e-zdrowia.

VIParchive – konsolidacja, kontrola, ciàg∏oÊç i dost´p
Innowacyjna platforma programowa do zarzàdzania przechowywaniem danych KODAK VIPARCHIVE
jest niezale˝na od aplikacji i technologii. Pozwala ona na konsolidacj´, kontrol´, zachowanie ciàg∏oÊci
i dost´p do wszystkich sta∏ych danych na temat opieki zdrowotnej, zarchiwizowanych w przedsi´biorstwie.
Zarzàdzanie cyklem ˝ycia informacji klinicznych okreÊla regu∏y, wed∏ug których
dane sà automatycznie zarzàdzane w ramach infrastruktury pami´ci masowej.
Zunifikowana strategia zarzàdzania pami´cià masowà w przedsi´biorstwie
wp∏ywa na zmniejszenie wydatków operacyjnych przy wykorzystaniu istniejàcej infrastruktury.
Wirtualizacja pami´ci masowej upraszcza integracj´ nowych technologii, nie wp∏ywajàc na aplikacje.
Zorientowanie danych zwiàzanych ze Êwiadczeniem opieki na pacjencie
zwi´ksza efektywnoÊç i wspiera inicjatywy zwiàzane z e-zdrowiem.
Wielowymiarowa skalowalnoÊç, niezale˝na od noÊników, technologii i producentów,
chroni rozwiàzania przed wycofaniem z u˝ycia, gdy poszczególne elementy stanà si´ przestarza∏e.
D∏ugoterminowe przechowywanie informacji jest wynikiem zautomatyzowanego zarzàdzania
cyklem ˝ycia informacji oraz obs∏ugà migracji danych w przysz∏oÊci.
Plany wykorzystania pami´ci masowej
zapewniajà inteligentne zarzàdzanie
cyklem ˝ycia informacji klinicznych
VIPARCHIVE pozwala na tworzenie profili zarzàdzania
cyklem ˝ycia informacji, zale˝nych od treÊci
– tzw. planów wykorzystania pami´ci masowej,
opartych na dost´pnych atrybutach danych.
Dzi´ki temu VIPARCHIVE „rozpoznaje” dane i zarzàdza
nimi na przestrzeni czasu, automatycznie wdra˝ajàc
plany wykorzystania pami´ci masowej,
takie jak kopiowanie, przenoszenie,
kompresowanie oraz/lub usuwanie
pasujàcych danych w infrastrukturze pami´ci masowej.

Koncepcja planu wykorzystania
pami´ci masowej VIPARCHIVE
przyk∏ady
Badanie klatki piersiowej
SZYBKI DYSK
DYSK ATA
KOMPRESJA
STRATNA
ZDALNE ARCHIWUM
TAÂMA PRZECHOWYWANA NA PÓ¸CE
Badanie mammograficzne
SZYBKI DYSK
BIBLIOTEKA TAÂMOWA
ZDALNE ARCHIWUM
3 M-CE

12 M-CY

18 M-CY

Co przemawia
za wyborem CARESTREAM HEALTH?
CARESTREAM HEALTH to godny zaufania partner,
gdy klient chce zainwestowaç w rozwiàzania
do zarzàdzania informacjami KODAK CARESTREAM.
Wiemy, jak rejestrowaç, przenosiç, przechowywaç
medyczne obrazy oraz informacje i jak nimi zarzàdzaç.
Znamy sposoby optymalizacji opieki nad pacjentami,
potrafimy pomóc w osiàgni´ciu udanych,
dajàcych si´ przewidzieç wyników biznesowych.
Ogromna wi´kszoÊç zarchiwizowanych obrazów
i informacji jest zgodna ze standardem DICOM,
na którym to rynku CARESTREAM HEALTH
zajmuje pozycj´ lidera.
CARESTREAM HEALTH jest Êwiatowym liderem
w dziedzinie inteligentnego zarzàdzania
cyklem ˝ycia informacji klinicznych
w bran˝y opieki zdrowotnej.
Obrazy to najwa˝niejszy i najbardziej wymagajàcy
aspekt zarzàdzania danymi. CARESTREAM HEALTH
to niekwestionowany lider w nauce o obrazowaniu
medycznym. Firma posiada ponad 20 000 patentów.
Ponad 100 lat Êwiadczenia us∏ug
nauczy∏o nas, jakie sà newralgiczne kwestie
obiegu pracy, wyzwania i wymagania
w zakresie obrazowania medycznego.
Nasza oferta specjalistycznych us∏ug
i pomocy technicznej ma na celu
zwi´kszenie zwrotu z inwestycji.
CARESTREAM HEALTH nie tylko zapewnia
najlepsze rozwiàzania i technologie,
ale równie˝ daje pewnoÊç, trwa∏oÊç i stabilizacj´
– obecnie i w przysz∏oÊci.

Wi´kszy zwrot z inwestycji w platform´
– maksymalizacja wykorzystania
i wyd∏u˝enie okresu u˝ytkowania
Migracje danych na niezale˝nej
od aplikacji platformie, skupionej
na dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa
(brak problemów z doborem
metody i czasu migracji)
Najlepsze w swojej klasie wdro˝enie
platformy – brak przywiàzania
do jednego producenta
Usprawnione zarzàdzanie us∏ugami,
zarzàdzanie systemem i planowanie
wykorzystania pojemnoÊci zwi´ksza
efektywnoÊç personelu
Natychmiastowe zaspokajanie potrzeb
u˝ytkowników w zakresie nowych
wymagaƒ co do aplikacji lub zmian
w przepisach, takich jak planowanie
ciàg∏oÊci biznesowej HIPAA
Lepszy, nieprzerwany dost´p
do danych pacjentów
Elastyczne wdro˝enie – inwestycje
kapita∏u oraz opcje p∏atnoÊci zale˝nej
od rozwoju przedsi´biorstwa

X
X

X
X

X

X
X
X

Wirtualizacja pami´ci masowej
usprawnia zarzàdzanie informacjami
VIPARCHIVE KODAK konsoliduje infrastruktur´ pami´ci
masowej, zapewniajàc p∏ynny, bezproblemowy dost´p
do wielu urzàdzeƒ przechowywania danych, systemów
i noÊników. Pozwala to na skalowalnoÊç, migracj´ danych,
brak problemów wycofaniem elementów z eksploatacji
na skutek starzenia oraz pomoc
w planowaniu ciàg∏oÊci biznesowej.

Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje o rozwiàzaniach do zarzàdzania
informacjami KODAK CARESTREAM oraz szerokiej
ofercie produktów cyfrowych CARESTREAM HEALTH
mo˝na uzyskaç u przedstawiciela firmy CARESTREAM HEALTH:
Carestream Health Poland Sp. z o.o.
ul. Wyczó∏ki 40, 02-820 Warszawa
Tel. +48 22 465 55 71, Fax +48 22 465 55 72

www.carestreamhealth.com
Carestream Health Inc.
150 Verona Street
Rochester, NY 14608

Carestream Health Canada Company
6 Monogram Place
Suite 200
Toronto, Ontario M9R 0A1
CANADA

CARESTREAM jest znakiem towarowym CARESTREAM HEALTH, Inc.
Wykorzystanie znaku towarowego „KODAK” i oznaczeƒ handlowych firmy KODAK wynika z umowy licencyjnej.

