
Com mais de 2.500 sites e 10 infraestruturas em nuvem implementadas 
globalmente, nossa equipe de serviços se dedica a ajudá-lo desde 
o primeiro dia. Temos amplo conhecimento em uma variedade de 
serviços pro�ssionais: gerenciamento de projetos, integração, 
treinamento, migração de dados e suporte técnico. Com conhecimento 
e experiência, aliados aos Serviços de Gerenciamento Remoto 
monitorando seu sistema, você pode con�ar ao escolher 
a Carestream como sua parceira em TI de Imagens.

CONTE COM O CONHECIMENTO E SUPORTE DA CARESTREAM
As soluções de imagens médicas da Carestream se apoiam na equipe 
de suporte de produto e especialistas do setor, que se dedicam a manter 
você atualizado e a alcançar um desempenho superior. A Carestream 
oferece cem anos de conhecimento e experiência com grupos interativos 
de usuários, grupos de aconselhamento médico, além de informações 
de diversos clientes de radiologia, visando melhorar constantemente 
a qualidade e utilidade das soluções digitais da empresa.
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PARCEIRO DE CONFIANÇA.



Liderança comprovada, 
inovação inteligente, sucesso entre os clientes - 

A  N O VA  R E F E R Ê N C I A  E M  
T I  N A  Á R E A  D E  S A Ú D E .



Vue é a próxima geração de plataforma TI da área de saúde.
Dando continuidade a uma linha de liderança em imagens e alimentada 
por um compromisso com a vanguarda tecnológica, o Vue representa 
uma integração avançada de gerenciamento de imagem e informação. 
Com milhares de aplicações comprovadas em todo o mundo, esta 
inovação constitui uma referência, simpli�cando o �uxo de trabalho, 
apoiando a excelência clínica e obtendo melhor cuidado e resultados 
dos pacientes.
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PRODUTIVIDADE EM 
QUALQUER LUGAR.

O complexo �uxo de trabalho de radiologia exige soluções intuitivas 
para todos os usuários �nais. A Carestream adaptou a �loso�a de 
UMA ESTAÇÃO DE TRABALHO (ONE-WORKSTATION) ao desenvolver 
a próxima geração RIS + PACS + Reporting. O Vue para Radiologia, 
baseado em web, pode ser acessado em qualquer lugar, agilizando, 
dessa forma, a distribuição dos resultados da radiologia.

Como a primeira empresa a oferecer conjuntos de ferramentas clínicas 
nativas que revolucionaram o relatório de volume, as inovações 
inteligentes da Carestream continuam a otimizar a produtividade e 
maximizar seu investimento – e podem acomodar suas necessidades 
crescentes em termos de imagem.

CARESTREAM Vue para Radiologia
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VANTAGENS DE UM 
SISTEMA ÚNICO.
Uma solução de gerenciamento de informações e imagem única para  
a empresa, especi�camente projetada para dados de cardiologia, 
pode ajudá-lo a reduzir custos e aumentar a produtividade. Com 
uma solução inovadora baseada em web, o Vue para Cardiologia 
pode consolidar sistemas distintos de laboratórios cardiovasculares 
para ordenamento simpli�cado, leitura no local ou remota, além de 
combinar capacidades de revisão com uma única estação de trabalho.

Obtenha uma e�ciência ainda maior ao integrar-se com o vendor 
neutral archive (VNA) para criar um repositório único centrado no 
paciente.

CARESTREAM Vue para Cardiologia
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CARESTREAM Vue para Fluxo de Trabalho Corporativo

FLUXO DE TRABALHO 
CENTRADO NO PACIENTE.
Um �uxo de trabalho verdadeiramente centrado no paciente signi�ca 
que os médicos podem acessar informações abrangentes sobre o 
paciente independentemente do sistema ou da localização. Equipado 
com a Arquitetura SuperPACS™, exclusiva da Carestream, ele cria uma 
lista de trabalho global e um ambiente de leitura virtual para o usuário 
�nal, por meio de uma conexão contínua com o RIS+PACS 
multi-fornecedores e multi-locais.

A apresentação de informações com conjuntos de ferramentas de próxima 
geração, a partir de um sistema legado, pode signi�car maiores custos e 
mudança no gerenciamento. A Arquitetura SuperPACS™ também pode 
maximizar seus investimentos atuais ao alavancar a infraestrutura existente 
sem interrupção operacional signi�cativa

BMPBMP

PDFPDF

WMV



 
Vendor 
Neutral 
Archive 
(VNA)

REPOSITÓRIO CENTRADO 
NO PACIENTE.
Permitir à comunidade clínica o acesso a um registro completo do 
paciente deveria incluir um repositório centrado no paciente com um 
enterprise viewer. O Vue para Vendor Neutral Archiving (VNA) pode 
integrar e consolidar distintos sistemas de imagens, utilizando os 
padrões mais modernos de interoperabilidade.

Proteja seu investimento, reduza os custos de propriedade e obtenha 
um nível mais elevado de recuperação de desastres e continuação dos 
negócios ao arquivar os formatos não proprietários utilizados.

CARESTREAM Vue para Vendor Neutral Archiving (VNA)



COLABORAÇÃO VIRTUAL.

CARESTREAM Vue para Serviços baseados em Nuvem

A indústria de TI voltou-se para a Computação em Nuvem visando 
otimizar recursos limitados. O Vue para Serviços baseados em Nuvem 
é uma abordagem inovadora para o gerenciamento de informações 
em imagem, de forma previsível e mediante solicitação. Serviços 
PACS, Archiving, Colaboração e Portal plenamente gerenciáveis 
permitem novos modos de colaborar para um cuidado melhor dos 
pacientes

Com mais de 30 milhões de estudos gerenciados, com segurança, 
em 10 infraestruturas de dados baseados em Nuvem públicas e 
privadas, a Carestream é seu parceiro comprovado para Serviços 
baseados em Nuvem.
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