
  

Vision 5.8 Media Center 

Analog to PACS  
פיתוח ישראלי מהפכני מאפשר לכידת תמונות וסרטונים מכל מכשיר רפואי או 

, לאחסנה, )Visionכחלק ממערכת (המדיה הנרכשת משמשת לדיווח .  וידאומקור

 .PACS ושילוב במערכות DICOM-צריבה ואף להמרה ל
 
מצד אחד השאיפה ליצירת מערכות מידע : תקלים באותה דילמהנבעולם רפואיים הרכזים כל המב

, ומצד שני מכשור רב שאינו מאפשר זאת, מרכזיות ומודרניות לאחסנת מדיה מכל המכשור הרפואי
 .או שדרוג/אך יקר מדי להחלפה ו

 

 :הפתרון
 : וקל לשימוש המאפשר, כלכלי, ן מציעה מוצר תוכנה ייחודי'קונטק ויז

ללכוד תמונות וסרטונים ) טלייאנלוגי או דיג(רפואי המפיק פלט וידאו ר י כל מכשקישור •
  . סטנדרטיPACSולקטלגם בכל 

, דיגיטליות" סטילס"מצלמות , לקשר מידע ממקורות נוספות כגון מצלמות וידאו דיגיטליות •
 . ועודPDFמסמכי , סורקים

 או התמונות לפורמט דיגיטלי/המרת הוידאו ו •
, הדפסה, צריבת תקליטורים, כחלק ממערכת התיעוד והדיווח: מושיםהפנית המדיה למגוון שי •

 .אחסנה בשרת מרכזי
 . הארגוניPACS - את המדיה בנרכשת ולאחסנו בDICOMרכיב ייחודי מאפשר להמיר לפורמט  •

 

 

Vision 5.8,מהווה המשך והרחבה לסדרת מוצרי ה הוא מוצר תוכנה מודרני ה-® EndoCom הפועלת 
כמוצר ,  שנה בתחום15-המוצר פותח על סמך ניסיון של למעלה מ.  מדינות ברחבי העולם35-בהצלחה ב

או לשלב את בסיס /תשתית גנרי המאפשר לכל התמחות להגדיר את התהליכים הקליניים הרצויים ו
 :ודייםבין מאפייניו הייח. הידע הקיים במערכת

 .שמאחוריו עומדות עשרות שנות אדם בפיתוח ויישום קליני וטכנולוגיגנרי מוצר מדף  •
 .קול ונתונים, וידאו, קישור פשוט וקל למכשור רפואי לצורך לכידת תמונה •
ידי -מחוללים ייחודיים מבטיחים הגדרה מדויקת של התהליכים הקליניים של הצוות הרפואי על •

 . ועד השדה הבודד ללא כל רקע טכני, דוחות, ברמת מסכים, מנהלי המערכת בארגון
 .מערכת פתוחה ומודרנית המאפשרת ממשק לכל מערכת מידע קיימת בבית החולים •

 

  !כםרכת אצל עוד היום לתיאום הדגמת המערוהתקש
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-  Vision Creates Value 

Media Control Center 
 Videoשימוש בטכנולוגית 

Streaming מאפשרת הקמת 
ברמת מרכז בקרה בוידאו 

 חדרי ניתוח, מכון, מרפאה
 משתמש מורשהומאפשר לכל 

כל הפעולות לצפות בזמן אמת ב
 .המבוצעות

מוצרים נוספים בסדרת 
Vision Media Center 

PDF Server 
רון גנרי המאפשר קבלת פת

 רחב ןממגוותמונות ומסמכים 
אריזתם כקובץ , של מקורות

PDF ,הפצתם ואחסונם. 
מיוחד לבתי החולים 

 :  הממשלתיים
 כחלק PDF-קטלוג קובצי ה

 Patient –מרשומת המטופל ב 
Organizerר" של נמ 

 

 !חדש! חדש! חדש! חדש
 5.8 מכריזה על גרסה ן'קונטק ויז

מהווה קפיצת  הVisionשל 

מדרגה משמעותית עבור 
וצר   וכוללת אוסף לקוחות המ

מרשים של מודולים ותכונות 
 .חדשים ומשופרים

 למידע נוסף לחץ כאן

 היא חברה ישראלית ן'קונטק ויז
בעלת ניסיון ייחודי ורב שנים 
במערכות טכנולוגיות רפואיות 
. לרבות מערכות מידע קליניות

החברה פועלת בהצלחה רבה 
ב ובאנגליה "בארה, בישראל

במגוון מחלקות ומרפאות של 
 .בתי החולים המובילים


