SKANOWANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTA
Z URZĄDZEŃ EPSON
DO SYSTEMU mMedica FIRMY ASSECO

Nowoczesna przychodnia czy szpital to nie tylko wysoki poziom usług medycznych, ale również nowoczesne
narzędzia, które podnoszą poziom obsługi pacjentów i obniżając wydatki administracyjne placówki medycznej.
Obecnie dużym problem każdej placówki medycznej jest przyrastająca każdego dnia papierowa dokumentacja
medyczna. Rozwiązaniem są urządzenia Epson z systemem xpressScan, które pozwalają na szybkie i niezawodne
przetwarzanie dokumentacji medycznej do postaci elektronicznej.
System xpressScan umożliwia bezpośrednie skanowanie dokumentów z urządzeń Epson wprost do Państwa
systemu mMedica. Jest to łatwy i szybki sposób przekształcenia dokumentów do postaci elektronicznej. Cała obsługa
wykonywana jest przy pomocy panelu urządzenia, a dokumenty są automatycznie umieszczane we właściwych
kartotekach pacjenta systemu mMedica.

Prezentacja systemu XpressScan na urządzeniu Epson
1. Dostępna aplikacja na urządzeniu Epson – skanowanie mMedica

2. Logowanie do systemu za pomocą PIN-u bądź karty (opcja)

3. Wybranie pacjenta, dla którego będziemy skanować dokumentację
(po numerze pesel bądź nazwisku i imieniu)

4. Wybór typu dokumentacji, rodzaju i podanie odpowiednich parametrów.

5. Zeskanowanie dokumentacji i zapisanie dokumentu do systemu mMedica.

6. Dokumentacja dostępna w systemie medycznym mMedica firmy Asseco.

Możliwość dodania konfigurowalnego stempla na każdą stronę zeskanowanego dokumentu:

Inne możliwości:
 możliwość skanowania do ARCHIWUM
 możliwość zeskanowania do wystawionych skierowań
 możliwość doskanowania do tej samej pracy
 możliwość zmiany parametrów skanowanego dokumentu: duplex, kolor wyjściowy, rozdzielczość, układ
strony, format papieru
 zapisz OCR - możliwość zapisania danych do pdf/ocr (wyszukaj i skopiuj tekst z dokumentu pdf, opcja
dodatkowo płatna)
Wymagania techniczne:
Do działania pracy systemu xpressScan niezbędne są następujące elementy:
a. licencja na system mMedica
b. licencja na system xpressScan
c. urządzenie/a Epson (dostępna lista poniżej)
d. zainstalowany system xpressScan na serwerze Klienta
e. opcja dodatkowa OCR – licencja na silnik OCR

Panel administracyjny:
 zarządzanie urządzeniami, grupami, użytkownikami
 nadawanie uprawnień użytkownikom pod poszczególne urządzenia
 definiowanie domyślnych ustawień skanowania dla urządzeń
 przypisywanie PIN / karty dostępowej dla poszczególnych użytkowników
 własne zdefiniowane stemple na dokumentach
 podłączenie OCR pod system
 raport historyczny prac skanowanych: ile stron, kto, kiedy, na jakim urządzeniu, status pracy, dla jakiego
pacjenta

Ad a) Zakup licencji na system xpressScan dostępny jest przez stronę CZL firmy Asseco
Ad b) Lista dostępnych urządzeń Epson na których aplikacja xpressScan działa:

Urządzenia A4:

Epson WF-6590
Epson WF-C5790
Urządzenia A3:

Epson WF-C869R

Istnieje możliwość doboru optymalnych urządzeń na potrzeby systemu xpressScan.
Urządzenia Epson potrzebują odpowiedniej wersji oprogramowania oraz aktywny klucz licencyjny.
* przed zamówieniem modułu proszę skonsultować się z producentem oprogramowania firmą Xpress Sp. z o.o.
w celu potwierdzenia, że zakupione urządzenie będzie działać z systemem xpressScan
Ad c) Do pracy systemu xpressScan niezbędne jest odpowiednie środowisko u Klienta do zainstalowania systemu:







stały adres IP serwera (najlepiej tam gdzie jest zainstalowany system mMedica),
zainstalowany .Net Framework min. 2.0
udostępniony port 445 SMB – skanowanie z urządzenia
udostępniony port 8181, 444 (usługa xpressScan bądź dowolny wolny port na usługę),
wolne zasoby min. 2 GB, oraz zasób na repozytorium (opcja) – przetrzymywane załączniki,
udostępniony zasób (podany użytkownik i hasło do skanowania z urządzenia).

Ad d) Instalację systemu xpressScan może przeprowadzić osoba z obsługi IT Klienta – tutaj dostępna jest instrukcja
instalacji systemu xpressScan.
Możliwa jest również instalacja zdalna u Klienta przez producenta oprogramowania (usługa odpłatna).
Kontakt:
Dział sprzedaży: 661 484 534
Dział serwisu:
(71) 350 55 50

