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קונטק מכריזה על  Visionגרסה 5.8
גרסה  5.8של מוצר ה Vision -מהווה קפיצת מדרגה משמעותית עבור לקוחות המוצר
וכוללת אוסף מרשים של מודולים ותכונות חדשים ומשופרים:
•

מחולל דוחות ארגוניים משופר !

•

מנוע  – Scoringמאפשר קביעה אוטומטית של ניקוד ע"פ אלגוריתמים קליניים.

•

ממשק ניהול מתקדם המאפשר הקמה עצמית של שדות מחושבים ונוסחאות ברמת המחולל,
שילוב מנוע גרפים להוספת תרשימים בדוחות ,מסמכים וטפסים ישירות ע"י המשתמש.

•

סריקה וקליטת מסמכים והצמדתם ל"תיק" מטופל או ביקור כקבצי  Office, PDFותמונה.

•

מנוע גרפים להוספת תרשימים דינמיים בדוחות ,מסמכים וטפסים ישירות ע"י המשתמש.

•

הרחבת מנגנון ה Audit Tracking-למעקב מלא אחר שינויי תוכן במערכת.

•

שיפור ממשק המשתמש להצגת מבנים היררכיים מתקדמים בתצוגת התיק הרפואי ועוד.

•

קישוריות נתונים מורחבת למכשור רפואי מכל סוג לרבות מוניטורים שונים.

•

קליטת תמונות באבחנה גבוהה גם ממקורות אנלוגיים – מצלמות ,אולטרה סאונד,
אנדוסקופים ,מיקרוסקופים ,וכו'.

•

 DICOM Viewerהמאפשר צפייה ,מדידה Zoom ,ופעולות נוספות על קבצי .DICOM

•

מימוש סטנדרטים נוספים הכוללים את  IHE – XDS integration Profileו CDA -של .HL7

•

מנוע קישוריות מורחב התומך בכל הסטנדרטים המקובלים לרבות ,HL7 ,Web-Services
 SAP - BAPIועוד.

•

ממשק ייעודי למטופלים לצורך מילוי עצמי של שאלונים ,וצפייה בתיק הרפואי ובמידע מקוון
נוסף.

•

תמיכה נרחבת ותכנים ייעודיים בהתמחויות רבות נוספות :כירורגיה כללית ,אורטופדיה ,אף
אוזן גרון ,עיניים ,מעבדות פתולוגיות ,נפרולוגיה ,כאב ,אונקולוגיה ,רפואה גרעינית ועוד ועוד.

•

מודולים אופציונליים רבים נוספים ביניהם:
 Analog to DICOM oהמאפשר המרה של כל תמונה ,סרטון או מסמך לDICOM -
ואחסונו במערכות  PACSאו כל  Storageאחר.
 – PDF Server oמאפשר המרה של כל תמונה ,סרטון או מסמך ל PDF -ואחסונם
במערכת המרכזית של הארגון.
 oמיוחד לבתי חולים ממשלתיים :קישוריות מורחבת לנמר המאפשרת קליטת נתוני
מטופלים והפצת מסמכי סיכום ישירות ל Patient Orginizer -כפתרון גנרי מכל
מערכת מידע.
 oזימון תורים לחדרי ניתוח – מודול חדשני המאפשר ניהול תורים לחדרי ניתוח ,פרי
שיתוף פעולה עם חברה אמריקאית בעלת  20שנות ותק במרכזי ניתוחים בארה"ב.
 oמודול התייעצות ,פענוח ואישורים הכולל מודול הודעות המאפשר שינוע מבוקר של
מידע ספציפי בין משתמשים שונים לצורכי התייעצות ,פענוח ואישורים ליצירת מרכז
פענוח וירטואלי או פיזי.

קונטק ויז'ן היא חברה ישראלית
בעלת ניסיון ייחודי ורב שנים
במערכות טכנולוגיות רפואיות
לרבות מערכות מידע קליניות.
החברה פועלת בהצלחה רבה
בישראל ,בארה"ב ובאנגליה
במגוון מחלקות ומרפאות של
בתי החולים המובילים.

 ,Vision 5.8הוא מוצר תוכנה מודרני המהווה המשך והרחבה לסדרת מוצרי ה EndoCom® -הפועלת בהצלחה
ב 35-מדינות ברחבי העולם .המוצר פותח על סמך ניסיון של למעלה מ 15-שנה בתחום ,כמוצר תשתית גנרי
המאפשר לכל התמחות להגדיר את התהליכים הקליניים הרצויים ו/או לשלב את בסיס הידע הקיים במערכת .בין
מאפייניו הייחודיים:
•

מוצר מדף גנרי שמאחוריו עומדות עשרות שנות אדם בפיתוח ויישום קליני וטכנולוגי.

•

קישור פשוט וקל למכשור רפואי לצורך לכידת תמונה ,וידאו ,קול ונתונים.

•

מחוללים ייחודיים מבטיחים הגדרה מדויקת של התהליכים הקליניים של הצוות הרפואי על-ידי מנהלי
המערכת בארגון ,ברמת מסכים ,דוחות ,ועד השדה הבודד ללא כל רקע טכני.

•

מערכת פתוחה ומודרנית המאפשרת ממשק לכל מערכת מידע קיימת בבית החולים.

התקשרו עוד היום לתיאום הדגמת המערכת אצלכם!
קונטק ויז'ן בע"מ
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