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cobas® infinity IT solutions
Zgjidhje për spitale dhe laboratrore

Thjeshtësi
Fleksibilitet
Privatësi

Laboratorët e ditëve të sotme përballen me sfida moderne.
Është një përpjekje e vazhdueshme për të arritur
ekuilibrin mes cilësisë së rezultateve dhe shërbimeve,
shpejtësisë së ofrimit të rezultateve dhe efektivitetit të
kostove të operacioneve. Një aspekt kritik në
operacionet laboratorike është menaxhimi i duhur i
teknologjisë së informacionit - rrjedhja e të dhënave
klinike dhe informacioni i pacientëve
Si partneri dhe ofruesi i zgjidhjes suaj, Roche përdor
fuqinë e zgjidhjeve të IT-së të cobas infinity për të
ndihmuar laboratorët të integrojnë rrjedhën e të
dhënave me rrjedhën e mostrës duke menaxhuar
aktivitetet e përditshme të të dhënave.

Si një aplikim i bazuar në ueb, zgjidhjet IT të cobas
infinity lejojnë hyrjen nga një pajisje që mundëson
shfletuesin t'ju japë informacion në lëvizje. Ai siguron
ndërveprueshmëri në mes të moduleve me përdorimin e
një aplikimi të vetëm intuitiv nëpër disiplina të
ndryshme klinike, si kimia klinike, imunologjia,
hematologjia, koagulimi dhe urina. Kjo jep një shikimdhe-ndjenjë të qëndrueshme për të mësuarit e shpejtë
dhe lehtësinë e përdorimit.
Arkitektura modulare gjithashtu do të thotë se zbatimi
mund të rritet me nevojat tuaja laboratorike. Integrimi i
hosteve të shumëfishta dhe i rrjeteve laboratorike të
shumëfishta mundësohet nga zgjidhjet e IT-së të cobas
infinity.

Karakteristikat

ShumëHIS
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Shumë Degë

Shumë aparatura/program

Përfitimet

Bazuar në web dhe e lëvizshme

Merr informacion në lëvizje

Ndërfaqe dinamike: Menaxhim i fluksit të punës

Kontroll i dyfishtë mbi të dhënat dhe
mostrën

Shpërndarja mesatare si pjesë e QC

Rritja e sigurisë së pacientit duke evidentuar
lëvizje të padëshiruara në performancën e analizës

Raprotim hap pas hapi

Paraqetn gjurmët e auditimit të rezultateve në
informacionin e kalibrimit / QC / reagentit

program TIQCon™

Kontroll i dyfishtë duke krahasuar
kontrollin me grupin e testeve
përkatës.

Monitorim në kohë reale dhe raport i panelit

Përmirësimi i kohës së kthimit (TAT) duke ndjekur
ecurinë e mostrës dhe përparimin

Statusi aktual i software dhe hardware

Parashikon problemet me software dhe hardware

EMERGENCY
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Më i mirë seç mund ta mendoni

Thjeshtësi - Shikoni atë çfarë ju nevojitet
• Paraqitje dhe ndjesi e qëndrueshme në
të gjitha ndërfaqet e përdoruesit
• Teknologji inovative me bazë në
internet dhe informacione mbi
kalimin nëpër tableta
• Fushat e punës të personalizuara rrisin
efikasitetin dhe përshtat rutinat
• Automatizim efikas dhe vendimmarrje të mbështetura nga motori i
rregullit inteligjent

Besueshmëri - Shikoni çfarë është e rëndësishme
• Monitorimi në kohë reale i performancës
përmes panelit të kontrollit
• Menaxhim total i cilësisë
• Gjurmim i plotë i mostrave dhe
rezultateve të pacientëve
• Konsistencë përmes validimit të
menaxhuar dhe rrjedhës së punës

*Nuk është i vlefshëm në të gjithë vendet
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Fleksibiliteti - shikoni se çfarë është e mundur
• Shkallëzuar për të përmbushur neojat
aktuale dhe në të ardhmen
• Mbulim gjithpërfshirës i
disiplinave të laboratorit
• I zgjerueshëm nga një laborator
i vetëm në një rrjet laboratoresh
• I integrueshëm në portalet e pacientëve dhe
sistemet e menaxhimit të informacionit

