
Nowoczesna przychodnia czy szpital to nie tylko wysoki poziom usług medycznych, 
ale również nowoczesne narzędzia, które podnoszą poziom obsługi pacjentów, 
obniżając wydatki administracyjne placówki medycznej.

W medycynie liczy się precyzja i czas.

Obecnie dużym problemem każdej placówki medycznej jest przy-

rastająca każdego dnia papierowa dokumentacja medyczna.  Roz-

wiązaniem są urządzenia Epson z systemem xpressScan, które 

pozwalają na szybkie i niezawodne przetwarzanie dokumentacji 

medycznej do postaci elektronicznej. Dzięki naszemu rozwią-

zaniu cała dokumentacja pacjentów znajdzie się w centralnym 

systemie medycznym, gdzie jest odpowiednio zabezpieczona. 

Archiwizacja pozwala na oszczędność miejsca oraz pewność, że 

jest bezpieczna i przechowywana zgodnie z wymogami prawa.

xpressScan Epson Pro 6590 DWF to zestaw, dzięki któ-

remu w szybki i łatwy sposób zeskanujesz dokumenty 

pacjentów wprost do systemu medycznego Asseco mMe-

dica.

Zestaw składa się z urządzenia wielofunkcyjnego Epson 

PRO 6590 DWF razem z modułem xpressScan do ska-

nowania pod systemy medyczne. Jest to łatwy i szybki 

sposób przekształcenia dokumentów do postaci elektro-

nicznej. Cała obsługa wykonywana jest przy pomocy pa-

nelu urządzenia, a dokumenty są automatycznie umiesz-

czane we właściwych kartotekach pacjenta, co znacznie 

usprawnia udzielanie pomocy pacjentowi.

Rozwiązania dla branży medycznej



- szybki i niezawodny sposób skanowania dokumentacji medycznej pacjentów 
- skanowanie bezpośrednio do systemów medycznych
- obsługa systemu na panelu urządzenia Epson
- bezpośrednie podpięcie skanowanego dokumentu  pod wybranego pacjenta i wybrany typ dokumentu
- bezpieczny i kontrolowany sposób skanowania dokumentacji
- centralny panel administracyjny
- oszczędność miejsca i zmniejszenie kosztów związana z przechowywaniem dokumentacji papierowej
- kompletna informacja o pacjencie w centralnym systemie medycznym

Uruchom aplikację mediScan na 
panelu urządzenia Epson 6590DWF 

Zaloguj się (podaj PIN)
Znajdź pacjenta, dla którego 
chcesz zeskanować dokumenty

Wybierz odpowiedni 
typ dokumentu

Zeskanuj i zapisz Skan dostępny w kartotece 
pacjenta systemu medycznego

1 2 3

4 5 6

Jak działa xpressScan:

Jak zamówić ? Skontaktuj się z Dystrybutorem

Razem pracujemy na twój sukces ! Odkryj magię skutecznych rozwiązań 

www.primesystem.pl
Autoryzowany dystrybutor Epson

Zalety rozwiązania urządzenia Epson 6590 DWF
z systemem xpressScan:

- możliwość uruchomienia systemu xpressScan pod system Asseco mMedica
- kolorowe urządzenie wielofunkcyjne formtu A4
- skanowanie 2 stron w jednym przebiegu
- możliwość definiowania tac papieru np.: osobny dla recept a osobny dla A4
- możliwość podpięcia czytnika kart /autoryzacja za pomocą karty dostępowej/
- niskie koszty eksploatacji /technika atramentowa/ nawet o 50% w stosunku do konkurencji
- mniejsze zużycie prądu o 80% w stosunku do konkurencji
- możliwość wydrukowania do 10 000 stron1 czarno-białych i 7000 stron1 w kolorze

System

Urządzenie

Skontaktuj się z Partnerem:

1 Zasobnik atramentu o dużej pojemności umożliwia wydrukowanie około 10 000 stron w czerni oraz 7 000 stron w kolorze. Faktyczna wydajność zależy od drukowanych dokumentów i warunków użytkowania.  
Więcej informacji na stronie www.epson.eu/pageyield. Wkłady początkowe zawierają tylko tyle atramentu, by można było uruchomić drukarkę. Do normalnego użytku należy zakupić nowe atramenty.
Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson WF-6590 DWF

Zapytaj
swojego dostawcę

Gwarancja 3 lata on-site
po rejestracji na stronie producenta


