
Nowy wymiar skanowania dokumentacji 
medycznej pacjentów



Agenda webinarium:

1. Digitalizacja dokumentacji medycznej pacjentów

2. Ogólne omówienie systemu xpressScan Cloud (mediScan)

3. Prezentacja rozwiązania na urządzeniu skanującym

4. Urządzenia kompatybilne z systemem

5. Panel administracyjny xpressScan Cloud

6. Co nowego w systemie (podpis ZUS)

7. Wdrożenie systemu u klienta

8. Warunki handlowe: licencje, paczki, serwis

9. Pytania



Po co digitalizacja ?

• cała dokumentacja dostępna w systemie medycznym

• uporządkowana w jednym miejscu

• szybki dostęp do danych pacjenta

• bezpieczeństwo dla pacjentów

• oszczędność miejsca

• oszczędność pieniędzy na przechowywanie archiwów



Co to jest xpressScan Cloud ?

System xpressScan Cloud (moduł mediScan) umożliwia
bezpośrednie skanowanie dokumentów z urządzeń Xerox, Epson, HP,
Canon, Brother oraz skanerów Canon, Avision wprost do systemu
medycznego KS-PPS, KS-SOMED, KS-MEDIS firmy Kamsoft.

Jest to łatwy i szybki sposób przekształcenia dokumentów do postaci
elektronicznej.

Cała obsługa wykonywana jest na panelu urządzenia a dokumenty są
automatycznie zapisane we właściwych kartotekach pacjenta
systemu medycznego.



urządzenie – mediScan – system medyczny



Praca w systemie mediScan (przykład dla KS-SOMED)

Aplikacja mediScan dostępna na urządzeniu

przykład dla Xerox Versalink B405



Zaloguj się za pomocą kodu PIN, login i hasło bądź kartą 



Wybierz pacjenta dla którego będziemy skanować dokumentację 

(wyszukanie pacjenta po numerze pesel bądź nazwisku)



Wybierz rodzaj dokumentacji oraz poradnię



Wybrane ze słownika rodzaj dokumentacji oraz poradnia.

Skanuj – rozpoczynamy proces skanowania



Możliwość zmiany parametrów skanowania



Proces skanowania

potwierdzenie dla jakiego pacjenta i przy jakich parametrach



Po zeskanowaniu należy zatwierdzić zapis dokumentacji w systemie medycznym 

KS-SOMED przez  przycisk Zapisz bądź Podpisz i zapisz (podpis ZUS)



Zeskanowana dokumentacja medyczna dostępna już w systemie KS-SOMED



Stempel i podpis elektroniczny

Konfigurowalny stempel  na pierwszej bądź każdej 

stronie dokumentacji medycznej

Dokument podpisany elektronicznie 

certyfikatem ZUS



Co nowego w xpressScan Cloud ?

• możliwość instalacji systemu w chmurze

• zwiększony poziom bezpieczeństwa (urządzenie <-> serwer)

• logowanie: PIN, login i hasło, karta 

• nowy panel administracyjny

• nowy interfejs na urządzeniu

• możliwość zarządzania wieloma przychodniami z poziomu jednego 

panelu administracyjnego

• możliwość zarządzania wieloma bazami danych (np.: 1 urządzenie 

a kilka podmiotów)

• możliwość tworzenia ról dostępu użytkownika do firm, urządzeń, 

funkcji systemu



Panel administracyjny xpressScan Cloud:

• zarządzanie przychodniami  

• zarządzanie urządzeniami skanującymi

• zarządzanie użytkownikami / operator skanowania

• zarządzanie uprawnieniami / role

• konektory medyczne

• aplikacje na urządzeniach

• system raportowania prac

• ustawienia systemu

• ustawienia stempla na zeskanowanym dokumencie

• zarządzanie certyfikatami ZUS 

• aktualizator systemu

• system rejestracji zdarzeń / licencje / logi 



Panel administracyjny xpressScan Cloud



Panel administracyjny – zarządzanie firmą / przychodnią



Panel administracyjny – zarządzanie firmą / przychodnią



Panel administracyjny – konektor medyczny



Panel administracyjny - urządzenia



Panel administracyjny - urządzenia



Panel administracyjny – zarządzanie aplikacjami



Panel administracyjny – zarządzanie aplikacjami



Panel administracyjny – zarządzanie użytkownikami



Panel administracyjny – zarządzanie użytkownikami



Panel administracyjny – zarządzanie użytkownikami



Panel administracyjny – raporty



Panel administracyjny – raport szczegóły



Panel administracyjny – zarządzanie rolami



Panel administracyjny – konfiguracja systemu



Panel administracyjny – konfiguracja systemu



Panel administracyjny – logi



Na jakich urządzeniach działa system xpressScan Cloud ?



Urządzenia współpracujące z xpressScan Cloud

Urządzenia dzięki rozwiązaniu xpressScan Cloud są w pełni zgodne z
wymaganiami stawianymi przez polskie prawo i dają możliwość
integracji z systemami medycznymi w Polsce.



URZĄDZENIA XEROX A4:

Xerox WC 3655, WC 6655

Xerox Versalink: B405, C405, B605, B615, C505, C605

URZĄDZENIA XEROX A3:

Xerox WorkCentre 53xx, 57xx, 58xx, 59xx

Xerox WorkCentre 7120/25, 7220/25, 73xx

Xerox WorkCentre 74xx, 75xx, 76xx, 77xx, 78xx, 79xx

Xerox Versalink B70XX/C70XX

Xerox Altalink B80XX / C80XX / B81XX / C81XX



URZĄDZENIA EPSON A4:

WF-5690; WF-M5690;WF-R5690

WF-6590; WF-C5790;WF-5799;

WF-579R

URZĄDZENIA EPSON A3:

WF-C878R; WF-C879R;WF-8590; 

WF-R8590; WF-C869R

PX-M7050FP/FX; PX-M7070FX;

WF-C20590; WF-C20600;WF-Enterprise C17590



HP A4 MFP:
LaserJet Managed E52645

Color LaserJet Managed Flow E57540c

Color LaserJet Managed E57540dn

LasetJet Enterprise Flow MFP M577z

LasetJet Enterprise Flow MFP M577c

LasetJet Enterprise MFP M577f

LasetJet Enterprise MFP M577dn

LaserJet Enterprise M527cm

LaserJet Enterprise M527dnm

LaserJet Enterprise M527c

LaserJet Enterprise M527z

LaserJet Enterprise M527f

LaserJet Enterprise M527dn

LaserJet Managed M527cm

LaserJet Managed M527dnm

LaserJet Enterprise MFP M630 series

LaserJet 500 MFP M575

HP A3 MFP:
LaserJet E72535

LaserJet E72530

LaserJet E72525

Color LaserJet Managed MFP E87660

Color LaserJet Managed MFP E87650

Color LaserJet Managed MFP E87640

Color LaserJet Managed MFP E77830Color LaserJet 

Managed MFP E77825

Color LaserJet Managed MFP E77822



URZĄDZENIA CANON A4:

Canon imageRUNNER ADVANCE DX: C257i, C357i, 527i

URZĄDZENIA CANON A3:
Canon imageRUNNER ADVANCE DX: C3822i, C3826i, 

C3830i, C3840i

Canon imageRUNNER ADVANCE DX: C5840i, C5850i, 

C5860i C5870i

Canon imageRUNNER ADVANCE DX: 4725i, 4735i, 4745i, 

4751i

*urządzenia z rodziny Canon imageRUNNER ADVANCE 

co do określonego modelu proszę o kontakt z producentem

SKANER A4:

Canon ScanFront 400



URZĄDZENIA BROTHER

Urządzenia A4 MFP:

MFCL5750DW

DCPL6600DW

MFCL6800DW

MFCL6900DW

MFCL8900CDW

Urządzenia A3 MFP:

MFC-J5945DW

MFC-J6947DW

MFC-J6945DW



SKANER A4:

Avision AN335MED



Warunki handlowe mediScan

1. Zakup urządzeń z systemem mediScan (paczka) jak i samej licencji realizuje się przez 

Kamsoft wysyłając zapytanie na adres: handel@kamsoft.pl

2. W przypadku gdy Klient zakupił urządzenia poza Kamsoft cena licencji mediScan to 2200 zł 

netto za każde urządzenie.

3. Po zakończeniu okresu gwarancji Klient może przedłużyć gwarancję na system mediScan na 

kolejny 1 rok. Cena przedłużenia gwarancji to 600 zł netto. 

4. Należy pamiętać, że poza samą licencją na mediScan musi być wykupiona usługa 

webserwisowa ScanService Kamsoft (2133PI04.00) licencja za urządzenie wg. cennika Kamsoft.

5. Przed zakupem rozwiązania mediScan proszę sprawdzić wszystkie składowe niezbędne do 

działania systemu: urządzenie, usługa ScanService firmy Kamsoft, mediScan, wdrożenie. W 

sprawie szczegółów proszę o kontakt c.orda@xgroup.pl



UWAGI:

• Nie wszystkie modele urządzeń mogą być wymienione w prezentacji, które 

działają z systemem xpressScan Cloud

• Przed zamówieniem urządzenia skonsultuj się z firmą Xpress w celu weryfikacji, 

że dane urządzenie będzie kompatybilne z xpressScan.

• System licencyjny xpressScan Cloud dostosowany jest do systemu licencji 

systemu medycznego producenta. W sprawie szczegółów proszę o kontakt z 

firmą Xpress.

• xpressScan Cloud zastąpi system mediScan (utrzymanie systemu mediScan do 

01.06.2023)



PACZKI:

VLB405 z mediScan – standard:

✓ Urządzenie laserowe wielofunkcyjne monochromatyczne Xerox format A4 (Xerox Versalink

B405) 

z gwarancją na 2 lata

✓ licencja mediScan ze wsparciem technicznym na okres 1 rok

✓ zdalna instalacja systemu mediScan (bez instalacji usługi webserwisowej Kamsoft)

✓ nie zawiera licencji na usługę webserwisową Kamsoft

VLC405 z mediScan – standard:

✓ urządzenie laserowe wielofunkcyjne kolorowe Xerox format A4 (Xerox Versalink C405) 

z gwarancją na 2 lata

✓ licencja mediScan ze wsparciem technicznym na okres 1 rok

✓ zdalna instalacja systemu mediScan (bez instalacji usługi webserwisowej Kamsoft)

✓ nie zawiera licencji na usługę webserwisową Kamsoft

✓ możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie do 5 lat (3, 4, 5 lat)

✓ możliwość zakupu wsparcia serwisowego mediScan do 5 lat (2, 3, 4, 5 lat)



PACZKI:

Epson 6590 z mediScan – standard*:

✓ urządzenie atramentowe wielofunkcyjne kolorowe Epson format A4 (Epson 6590) 

z gwarancją na 1 rok

✓ licencja mediScan ze wsparciem technicznym na okres 1 rok

✓ zdalna instalacja systemu mediScan (bez instalacji usługi webserwisowej Kamsoft)

✓ nie zawiera licencji na usługę webserwisową Kamsoft

Skaner Avision AN335MED 5 z mediScan – standard:

✓ Skaner Avision AN335MED z gwarancją na 1 

✓ licencja mediScan ze wsparciem technicznym na okres 1 rok

✓ zdalna instalacja systemu mediScan (bez instalacji usługi webserwisowej Kamsoft)

✓ nie zawiera licencji na usługę webserwisową Kamsoft

✓ możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie do 5 lat (2, 3, 4, 5 lat) – *Epson do 3 lat 

bezpłatnie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego

✓ możliwość zakupu wsparcia serwisowego mediScan do 5 lat (2, 3, 4, 5 lat)



Więcej informacji: tel: 661484534 email: c.orda@xgroup.pl



Dział handlowy:

Tel. 661 484 534

e-mail: c.orda@xgroup.pl

Dział serwisu:

Tel. 71 350 55 50

e-mail: support@xgroup.pl

Zapraszam do kontaktu:

Czesław Orda

Business Development Manager

+48 661 484 534

www.xgroup.pl
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