
RadiologiaVue Beyond

Gerenciando o seu negócio 
de imagem.
Atualmente, os departamentos de radiologia lidam com 
uma pressão crescente para trabalhar com ainda mais 
velocidade, produtividade e eficiência. Consequentemente, 
o desafio tem ido além da administração das imagens 
e do rastreamento de dados do paciente; pois os 
administradores precisam de informação sobre o seu 
negócio de imagem. O Vue Beyond fornece exatamente 
isso. E uma ferramenta de gerenciamento de informação 
centralizada que acessa os dados do PACS e fornece-lhe 
feedback em tempo real sobre as principais métricas de 
desempenho departamental, permitindo que você 
identifique problemas, desenvolva planos de melhoria 
e sintonize sua alocação de recursos. 

Resumindo, o Vue Beyond oferece a você a inteligência 
de negócios de que precisa para levar seu departamento 
a um novo nível de produtividade. 

VISÃO GERAL
DAS VANTAGENS
• Fornece monitoria em tempo real 
do desempenho departamental

• As métricas incluem:

  • Volume de estudo
  • Mix de modalidade
  • Tipo de paciente
  • Tempo de entrega do laudo
  • Notificação de resultados críticos

• Permite o planejamento para uma 
melhor produtividade

• Suporta fluxo de trabalho 
otimizado, controle de custo 
e cuidado com o paciente



Informação Inteligente para uma 
produtividade melhorada
Para guiar seu departamento de imagem em 
direção a um nível mais alto de desempenho, 
você precisa entender em detalhes onde 
estão suas principais métricas no momento. 
Infelizmente, suas opções para obter e rastrear 
esses dados têm sido limitadas. Registrar as 
métricas em um livro de entradas é ineficiente 
e consome tempo. Fazer o download do PACS, 
RIS ou PEP e, manualmente triangular os 
dados é complexo. E optar por uma solução de 
terceirizada é caro.

Informações e ideias
Com o Vue Beyond, você terá as ideias de que 
precisa para impulsionar sua produtividade 
em geral. Você verá – imediatamente – como 
os recursos podem ser melhor utilizados, 
quais modalidades requerem atenção e como 
melhorar o tempo de retorno dos laudos. Como 
resultado, você regulará o fluxo e trabalho 
e controlará os custos de maneira mais próativa. 

Uma solução para o seu negócio
O Vue Beyond é complemento do Vue PACS, 
que utiliza uma interface gráfica e intuitiva 
para exibir informações sobre padrões de 
fluxo de trabalho, produtividade de médicos 
individualmente e outras facetas críticas de 
seu departamento. Os dados são fornecidos 
continuamente em tempo real, propiciando 
a você grande agilidade para responder 
e solucionar quedas de produtividade e outros 
assuntos. As métricas para todas as unidades 
de sua empresa podem ser monitoradas em 
uma instalação centralizada de dados. Além 
disso, é possível rolar a barra para métricas de 
uma unidade específica, independentemente 
do tipo de RIS.

Selecione um parâmetro e com um clique acesse 
informações e métricas com maior detalhe.
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