
mediScan VLB405 to zestaw, dzięki któremu w szybki 
i łatwy sposób zeskanujesz dokumenty pacjentów wprost do 
systemów medycznych Kamsoft: KS-PPS, KS-SOMED, KS-MEDIS. 
 
Zestaw składa się z urządzenia wielofunkcyjnego Xerox® VersaLink® 
B405 razem z modułem mediScan do skanowania pod system 
medyczny Kamsoft. 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, co znacznie 
usprawnia udzielanie pomocy pacjentowi.

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.

Obecnie dużym problemem każdej placówki medycznej jest 
przyrastająca każdego dnia papierowa dokumentacja medyczna.  
Rozwiązaniem są urządzenia Xerox® z systemem mediScan, które 
pozwalają na szybkie i niezawodne przetwarzanie dokumentacji 
medycznej do postaci elektronicznej. Dzięki naszemu rozwiązaniu 
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.

W medycynie liczy się precyzja i czas.
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Skontaktuj się z Partnerem:

 › szybki i niezawodny sposób na skanowanie dokumentacji medycznej pacjentów

 › intuicyjna i łatwa obsługa systemu na panelu urządzenia Xerox®

 › bezpośrednie podpięcie skanowanego dokumentu pod pacjenta i wybrany  
typ dokumentacji

 › bezpieczny i kontrolowany sposób skanowania dokumentacji

 › centralny panel administracyjny do podłączenia wielu urządzeń Xerox®

 › możliwość podłączenia systemu pod różne modele urządzeń Xerox®

 › oszczędność miejsca i zmniejszenie kosztów związana z przechowywaniem 
dokumentacji papierowej

 › kompletna informacja o pacjencie w centralnym systemie medycznym

Uruchom aplikację mediScan na panelu 
urządzenia Xerox®

Wybierz odpowiedni  
typ dokumentu

Zaloguj się (podaj PIN)

Zeskanuj i zapisz

Znajdź pacjenta, dla którego chcesz 
zeskanować dokumenty

Skan dostępny w kartotece pacjenta 
systemu medycznego

Jak działa mediScan:

Zalety rozwiązania urządzenia Xerox® 
z systemem mediScan:

Jak zamówić?
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Xerox® VersaLink® B405

Opcja dostępna w cenie:

4 999 zł netto

Przemek
*

Przemek
* cena nie zawiera licencji na usługę webserwisową Kamsoft pod system medyczny




