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Archive

• Suporta múltiplos usuários com 
repositório de informações clínicas 
centrado no paciente

• Oferece acesso a dados 
e disponibilidade, virtualmente, 
a qualquer momento e em 
qualquer lugar

• Agiliza o ciclo de vida das 
informações clínicas
Aprimora a continuidade dos 
negócios, a escalabilidade e os 
cuidados ao paciente

VANTAGENSConsolida e aprimora o acesso

Médicos precisam de acesso à todas as informações clínicas 
do paciente para tomar decisões precisas e críticas. 
O CARESTREAM Vue Vendor-Neutral Archiving utiliza um 
repositório de informações clínicas com várias camadas para 
dados armazenados, usando padrões XDS, XDS-i, DICOM 
e HL-7 - bem como outros objetos non-DICOM. Juntamente 
com o nosso visualizador universal CARESTREAM 
Vue Motion - que pode acessar e exibir todos os tipos de 
dados clínicos - ele fornece um repositório neutro em 
termos de fornecedor, e robusto, que é seguro, gerenciável 
e flexível. Mais do que isso, pode ser implementado dentro 
de qualquer ambiente para proteger os usuários da 
obsolescência tecnológica e permitir adaptações contínuas 
para necessidades de TI em evolução.

Esse recurso começa com um visualizador universal 
que pode acessar e exibir todos os tipos de dados 
clínicos—como imagens, relatórios e resultados.
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Acesso simples e fácil a qualquer tipo 
de dado.
O CARESTREAM Vue Neutral Archive é um 
portfólio global clínico do paciente, com um 
único ponto de acesso às imagens e informações 
clínicas, incluindo (mas não limitado a) exames de 
imagem, vídeos, laudos de laboratório 
e resultados de biópsia. Com autorização 
apropriada, o CARESTREAM Vue Motion fornece 
aos usuários fácil acesso sob demanda - sem 
downloads ou informações integradas no portal 
de Prontuário Médico Eletrônico (EMR). 
Além disso, o Vue Motion tem liberação do FAD 
para uso em iPAds.

Repositório de informações clínicas 
centrado no paciente para baixar seu 
custo total de propriedade.
O VNA (Vendor Neutral Archive) é virtualizado 
para permitir o compartilhamento da 
infraestrutura de arquivamento e para fornecer 
gerenciamento preciso e centralizado de qualquer 
tipo de dados ou imagens. Não importa onde 
a imagem e os dados são armazenados, ou onde 
tenham sido originados, o VNA pode fornecer os 
registros clínicos longitudinais do paciente por 
toda a organização de saúde. A integração 

cada fornecedor de serviços de saúde e cada tipo 
de dado. Regras definidas pelo usuário promove 
um balanceamento entre a necessidade clínica por 
informação versus tempo e o desejo de atingir 
o menor custo de armazenamento possível. 

Protegendo seu bem mais valioso.
O Vue Archive possui múltiplas camadas de 
segurança e o design de redundância para 
assegurar que seu investimento esteja protegido. 
O acesso aos dados pode ser concedido ou 
restringido individualmente, com base em 
permissões designadas. Ou pode ser feito de 
maneira anônima e compartilhada pela empresa.

O gerenciamento centralizado no usuário utiliza 
mecanismos de segurança da informação como 
criptografia de comunicação SSL ou 
a criptografia de dados no nível da modalidade, 
do site ou do pixel para estar de acordo com 
a privacidade do paciente e os requerimentos 
legais. O design de alta disponibilidade inclui 
uma Sincronização Inteligente para otimizar 
o uso pela rede, bem como a replicação / falha 
a uma locação secundária para recuperação de 
desastres. Monitoria pró-ativa e relatórios dão 
aos administradores gerenciamento e controle 
total do arquivo.

é suportada através de normas e protocolos 
padrão como HL7, DICOM, não DICOM, IHE 
(incluindo XDS, XDS-i) e WADO. Suporte a PIX, 
PDQ e MPI fornece integridade aos dados do 
paciente quando trabalhado em um ambiente de 
identificações ID de múltiplos de pacientes 
e apresenta um registro longitudinal do paciente 
agilmente para o usuário final. Ao trabalhar com 
plataformas legadas que possuem fluxo de 
trabalho proprietário, o Vue Archive fornece 
ampla tag-morphing (mecanismos para 
consolidação do ID do paciente) para permitir que 
cada tipo de dados possa ser manuseado de 
maneira eficiente. O VNA também tem 
a capacidade de conectar-se inteligentemente 
à plataformas existentes para apresentar uma lista 
de trabalho única do paciente para os médicos, 
sem substituir arquivos existentes, reduzindo ainda 
mais a necessidade de migrações de alto custo 
e consumo de tempo. 

Gerencie com eficiência o ciclo de vida 
dos seus dados.
O VNA “compreende” os dados e pode fornecer 
automaticamente recursos de gerenciamento 
inteligente do ciclo de vida das informações 
clínicas que são customizadas às necessidades de 
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O CARESTREAM Vue Vendor Neutral Archive é uma combinação inovadora e flexível de arquivo e visualizador que satisfaz 

os desafios do gerenciamento de informações de uma indústria de saúde em evolução. Reduz os custos operacionais, 

melhorando, ao mesmo tempo, os cuidados com o paciente. O arquivo preserva as informações em um formato neutro, e está 

disponível em ambientes multi-sites (clínicas, hospitais, grupos de saúde) e complexos para acesso.
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