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Po pierwsze: efektywność

Źródłem zysku w najlepszych, dobrze zarządzanych ośrodkach medycznych jest rosnąca efektywność
placówki. Osiągnąć ją można poprzez odpowiednie wykorzystanie posiadanych zasobów: sprzętu
medycznego, wiedzy specjalistów oraz zaangażowania personelu.
Jeśli szpital, przychodnia czy klinika są źle zorganizowane to oferują gorsze usługi, czym skutecznie zniechęcają
Klientów. Miarą tego wszystkiego jest strata na koniec okresu rozrachunkowego.
Jednym z najistotniejszych elementów efektywnego zarządzania każdą placówką medyczną jest
doskonała organizacja pracy oraz odpowiednie wykorzystanie posiadanych zasobów. Szpital, klinika czy przychodnia
to przedsiębiorstwo. Obecnie podstawą funkcjonowania każdego nowoczesnego biznesu jest szybki i łatwy dostęp do
informacji.
W przypadku kiedy ośrodek medyczny produkuje ogromną ilość dokumentów papierowych, ma wiele oddziałów o
różnych lokalizacjach, kiedy ważny jest krótki czas dostępu do informacji, to rozwiązaniem poprawiającym
efektywność pracy staje się wdrożenie systemu archiwizacji i narzędzi wspierających obieg dokumentów w formie
elektronicznej.
Przekształcenie dokumentów do postaci elektronicznej pozwala na stworzenie jednolitych mechanizmów
bezpiecznego składowania, wyszukiwania i przesyłania wszelkich informacji. Wdrożenie oprogramowania do
zarządzania i archiwizacji dokumentów elektronicznych porządkuje zasoby informatyczne, eliminując lub ograniczając
do minimum papierowy obieg dokumentów, co przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów funkcjonowania
jednostki. Ponadto podnosi stopień bezpieczeństwa posiadanych informacji poprzez możliwość ograniczania dostępu
bez odpowiednich uprawnień.
Wspólnie z firmą Asseco Polska przygotowaliśmy system skanowania dokumentacji medycznej w pełni zintegrowany
z programem mMedica. Rozwiązania proponowane przez naszą firmę to odpowiedź na rosnące potrzeby związane z
usprawnianiem obsługi pacjenta oraz ulepszenie organizacji pracy placówki medycznej – mówi Krzysztof Kuberna,
prezes spółki Xpress.
System Xpress SCAN umożliwia bezpośrednie skanowanie dokumentów wprost do system informatycznego
mMedica. Jest to łatwy i szybki sposób przekształcenia dokumentów do w elektroniczne dane.
Firma wdraża swoje rozwiązania na urządzeniach wielofunkcyjnych marki XEROX.
Niezawodne urządzenia firmy XEROX i nasze innowacyjne rozwiązania pozwalają działać efektywniej, skuteczniej i
przede wszystkim szybciej. System Xpress SCAN został zaprojektowany tak, aby realizacja odpowiedniego procesu
odbywała się bezpośrednio z panelu dotykowego urządzenia XEROX bez udziału innych mechanizmów
przetwarzania. - dodaje prezes spółki.
Skanowanie dokumentacji medycznej jeszcze nigdy nie było tak proste:
Na urządzeniu wielofunkcyjnym Xerox przez panel dotykowy użytkownik wybiera aplikację Xpress SCAN , loguje się
do systemu i zaznacza jedną z dostępnych opcji np.: wyszukanie pacjenta systemu medycznego po numerze PESEL.
System łączy się z bazą programu medycznego i wyświetla wynik wyszukiwania. Użytkownik wybiera wyszukanego
pacjenta i skanuje dla niego dokumentację wprost do systemu medycznego wg założeń ustawy: na każdym skanie
dodawana jest adnotacja dotycząca osoby skanującej, data oraz dane pacjenta. Plik zostaje zapisany do formatu .pdf
wprost do bazy danych a fizycznie „zrzucany” jest do odpowiedniego folderu na serwerze – repozytorium. Wynik pracy
widoczny jest natychmiast w postaci odpowiednio opisanego pliku w elektronicznej kartotece pacjenta.

XPRESS to firma specjalizująca się w kwestiach związanych z obiegiem dokumentów w firmie. Działając w ramach idei
Make It Simple oferujemy rozwiązania służące poprawie efektywność pracy biurowej.
Jesteśmy certyfikowanym Premium Partnerem firmy XEROX. W ramach tej współpracy oferujemy najnowszej
generacji czarno-białe oraz pełno-kolorowe cyfrowe kopiarki, drukarki, wielofunkcyjne systemy do kopiowania,
drukowania, skanowania, faksowania w sieci, oryginalne materiały eksploatacyjne dedykowane konkretnym typom
urządzeń oraz oprogramowanie zarządzające dokumentami firmy.
Jako autoryzowany partner firmy ESET pomożemy chronić sieci komputerowe lub pojedyncze stanowiska pracy w
Twojej firmie. W naszej ofercie znajdą się programy antywirusowe najnowszej generacji oraz kompleksowe
zabezpieczenie sieci klasy UTM (Unified Threat Management).
Wreszcie, posiadając własny dział IT możemy wyposażyć Twoją firmę w outsourcing usług informatycznych.
Korzystając z naszej pomocy oszczędzasz czas i pieniądze – współpracując z XPRESS otrzymujesz cały zespół
specjalistów z dziedziny IT zawsze chętnych i gotowych do niesienia pomocy.
XPRESS to także inwestycja w bezpieczeństwo. Związaliśmy się z firmą Kroll Ontrack po to, aby w razie problemów
ze sprzętem komputerowym sprawnie i skutecznie odzyskać Twoje cenne dane. W swojej ofercie posiadamy programy
Ontrack Easy Recovery i Ontrack Eraser, które są niezbędne w przedsiębiorstwach, w których bezpieczeństwo oraz
poufność danych musi stać na najwyższym poziomie.
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