
RadiologiaVue Beyond

Zarządzanie biznesem obrazowania.

Dzisiejsze oddziały radiologii stają przed rosnącą presją 
dotyczącą pracy z jeszcze większą szybkością 
i wydajnością. W konsekwencji wyzwanie to wykracza 
poza zarządzanie obrazami i śledzenie danych pacjenta; 
administratorzy potrzebują wglądu w biznesowe oblicze 
obrazowania. Właśnie tego dostarcza Vue Beyond. Jest 
to scentralizowane narzędzie do zarządzania 
informacjami, które ma dostęp do danych PACS 
i w czasie rzeczywistym dostarcza użytkownikowi 
informacji o głównych wskaźnikach działania oddziału 
– pozwalając zidentyfikować problemy, opracować 
plany rozwoju i dopasować alokację zasobów. 

W skrócie – Vue Beyond to narzędzie, jakiego 
potrzebujesz, aby przenieść swój oddział na nowy 
poziom wydajności. 

ZALETY

• • Zapewnia monitorowanie Zapewnia monitorowanie 
wydajnowydajności oddziału w czasie ci oddziału w czasie 
rzeczywistymrzeczywistym

• • Do wskaDo wskaźników naleników należążą:
  •   • Liczba badaLiczba badań
    • Rodzaje technik Rodzaje technik
    • Typy pacjentów Typy pacjentów
    • Raporty o czasie realizacji Raporty o czasie realizacji
    • Powiadomienie o krytycznych  Powiadomienie o krytycznych 

wynikachwynikach
• • UmoUmożliwia planowanie dla liwia planowanie dla 
uzyskania lepszej skutecznouzyskania lepszej skutecznościci

• • Wspiera optymalnWspiera optymalną organizacj organizację 
pracy, kontrolpracy, kontrolę kosztów i opiek kosztów i opiekę nad  nad 
pacjentempacjentem



CARESTREAM Vue BeyondN O W Y  W Z O R Z E C  D L A  I T  W  S ŁU ŻB I E  Z D R O W I A .

Inteligentne informacje dla poprawy 
wydajności
Aby poprowadzić swój oddział obrazowania na 
wyższy poziom wydajności, musisz dogłębnie 
zrozumieć, gdzie teraz znajdują się kluczowe 
wskaźniki. Niestety możliwości uzyskania 
i wyśledzenia tych danych są ograniczone. 
Zapisywanie wskaźników w dzienniku jest 
mało wydajne i zabiera czas. Pobieranie 
danych z systemów EMR, RIS lub PACS i ich 
ręczna triangulacja jest złożona i kłopotliwa. 
A korzystanie z rozwiązań firm zewnętrznych 
jest drogie.

Wgląd w pełen zakres informacji
Dzięki Vue Beyond zyskasz wgląd, jakiego 
potrzebujesz, aby zwiększyć ogólną 
wydajność. Natychmiast zobaczysz, jak 
można lepiej wykorzystać zasoby, która 
technika wymaga uwagi i jak skrócić czas 
realizacji. Wynik? Bardziej proaktywnie niż 
kiedykolwiek wcześniej regulujesz organizację 
pracy i kontrolujesz koszty. 

Rozwiązanie, które otwiera nowe 
możliwości biznesowe
Vue Beyond to uzupełnienie systemu 
Vue PACS, które wykorzystuje intuicyjny, 
graficzny interfejs do wyświetlania informacji 
o wzorach organizacji pracy, wydajności 
poszczególnych lekarzy i innych ważnych 
tendencjach na oddziale. Dane dostarczane 
są w czasie rzeczywistym w sposób ciągły, 
dając użytkownikowi ogromną elastyczność 
w reagowaniu i usuwaniu niedoborów 
wydajności oraz innych problemów. 
Wskaźniki dla poszczególnych ośrodków 
w przedsięwzięciu obejmującym wiele 
ośrodków można monitorować w jednej 
scentralizowanej placówce. Ponadto można 
wyszukać wskaźniki właściwe dla ośrodka, 
niezależnie od typu RIS.

Wybierz parametr i za jednym kliknięciem 
uzyskaj dostęp do bardziej szczegółowych 

danych i wskaźników.

www.carestream.com

© Carestream Health, 2012. CARESTREAM jest znakiem handlowym firmy Carestream Health.  NR KAT. 300 1010_PL   07/12


