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Müşteri Odaklı Bir Şirket.

Bir Bakışta Carestream

Global ve dinamik yapısıyla Carestream, 100 yılı aşkın süredir alanında lider
bir şirkettir. Müşterilerimizin başarısı için ne gerekiyorsa yapmaya tutkuyla
bağlıyız.

•

2016 geliri yaklaşık 2 milyar dolar

•

Dünya çapında 6000'den fazla çalışan

•

Dünya genelinde 170 ülkede hizmet

•

ABD New York Rochester merkezli

•

CEO'su Kevin J. Hobert

•

carestream.com

Sezgilerimiz ve deneyimimiz sayesinde daha akılcı bir yol sunan yaratıcı ve
zeki çözümler üretiyoruz.
Günümüzün hızla değişen ve beklentilerin hiç olmadığı kadar yüksek olduğu
global sağlık sektöründe müşterilerimizin öne çıkması için özel, pratik ve
ekonomik seçenekler sunarak değerinize değer katıyoruz. Carestream
olarak müşterilerimizin işlerini daha iyi, daha hızlı ve daha uygun maliyetli
gerçekleştirebilmesi için elimizden geleni yapacağımızı taahhüt ediyoruz. Bu
sözümüzü de gün be gün yerine getiriyoruz. Klinik ve küçük hastanelerden
tutun da büyük hastane zincirlerine ve hatta ülkelere kadar irili ufaklı her türlü
sağlık hizmeti sağlayıcısı, radyoloji ve BT sistemlerini en yeni çözümlerimizi
kullanarak güncelliyor.
Ayrıca tahribatsız test ürünlerimizle sanayi pazarlarına da hizmet veriyor;
uçak muayenesi, düzenekler, dökümler ve adli tıp gibi uygulamalarla
müşterilerimizin yüksek kaliteli görüntü ihtiyaçlarına uygun çözümler
sunuyoruz.

Carestream Şirket Profili

CARESTREAM HAKKINDA
Güçlü Müşteri Odağı

Bugüne kadar dünyanın önde gelen sayısız
sağlık kurumunda hizmete sunduğumuz
RIS+PACS, kurumsal iş akışı, bulut tabanlı
hizmetler ve daha nicesiyle sağlık sektörüne
binlerce çözüm sunuyoruz.
Dijital radyografi (DR) ve bilgisayarlı
radyografi (CR) sistemlerinin en büyük global
tedarikçilerinden biri olan şirketimiz; tüm DRX
ekipmanlarıyla uyumlu, gelişmiş kablosuz
DRX Plus Dedektörün de dahil olduğu DRX
dijital radyografi sistemi ailesiyle başarılı bir
ürün geçmişine sahiptir.
Dünya çapında 600'den fazla patentimiz
bulunuyor.
Tahribatsız Test kuruluşumuz, endüstriyel
güvenlik ve muayene pazarlarında 75 yılı
aşkın hizmet deneyimine sahiptir.

MÜŞTERİLERİMİZE
SUNDUĞUMUZ HİZMETLER
Tıbbi Görüntüleme ve Sağlık
Hizmetleri Bilgi Teknolojileri

Tanısal görüntüleme sürecinin her adımına
hitap eden, tetkik isteği, görüntü yakalama ve
tanıdan sonuç dağıtımı ve faturalandırmaya
kadar pek çok hizmet sunan ölçeklenebilir
çözümler.
•

•

İşlem sürelerini kısaltırken iş akışı, bütçe ve
alan sorunlarını çözmeye yönelik esnek
DR ve CR çözümleri.

•

Floroskopi ve Genel Radyografi özelliklerini
tek ve kompakt bir ünitede birleştiren
görüntüleme sistemleri.

•

Ayarlanabilir Dokunmatik kontrol paneli ve
yenilikçi verimlilik araçlarıyla donatılmış
ultrason sistemleri.

•

Ağırlıklı görüntülemeye imkan veren Konik
Işın Huzmeli CT sistemleri.

•

CT, MRI, ultrason, CR ve DR gibi her türlü
tıbbi görüntü çıktısı için lazer görüntüleyiciler.

•

Proje yönetimi, teknoloji danışmanlığı
ve tesis planlaması gibi geniş kapsamlı
profesyonel hizmetler.

Ana Şirketimiz

Carestream Health olarak 2007'den beri
Onex ailesinin parçası olmaktan gurur
duyuyoruz. Kanada'nın en büyük ve saygın
kurumlarından biri olan Onex'in bünyesinde
Advanced Integration Technology, Clarivate
Analytics, Tecta America, WireCo WorldGroup
ve Thomson Reuters' Intellectual Property &
Science Business gibi şirketler yer almaktadır.
Onex Şirketi, Toronto menkul kıymetler
borsasında halka açık olarak işlem
görmektedir (OCX).
Daha fazla bilgi için www.onex.com adresini
ziyaret edin

İşleme, tanı, ortak çalışma ve saklama
amacıyla görüntü ve hasta bilgilerini
birleştirmek üzere sunduğumuz satıcıdan
bağımsız arşivleme ve bulut tabanlı
hizmetlerimiz gibi entegre RIS+PACS ve
bilgi yönetimi çözümleri.

Tahribatsız Test

Uçak muayenesi, düzenekler, dökümler ve
adli tıp dahil olmak üzere geniş bir endüstriyel
uygulama yelpazesine hitap eden yüksek
kaliteli ürünler.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Yaptığımız her işin
başlangıç ve bitiş noktası

MÜŞTERİLERİMİZDİR.

İhtiyaçlarını anlıyor,
beklentilerinin de ötesine
geçerek müşterilerimizi
başarıya götürecek anlamlı
sonuçlar elde ediyoruz.

İNSAN odaklı bir

yaklaşım benimsiyoruz.
Müşterilerimizin gözünde
şirket demek, onu temsil
eden insanlar demektir.
En iyi olanları aramıza alıyor
ve potansiyellerinin zirvesine
çıkabilecekleri bir ortam
hazırlıyoruz.

MÜKEMMELLİK sürekli

ilham kaynağımızdır. İşimizi
gururla yapıyor, her zaman
daha iyiyi hedefliyoruz.

KAZANMAK nihai

hedefimizdir. Kendimizi
zorluyor, engelleri aşıyor,
adil oynuyor ve sonunda
kazanıyoruz.

YENİLİKÇİLİK

tutkumuzdur. Tutkumuzu ve
yaratıcılığımızı birleştirerek
son derece etkili yenilikler
geliştiriyoruz.

carestream.com
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