Módulo Enterprise
Viewer

Intuitivo.
Acesso
Enterprise.
Forneça compartilhamento
contínuo de dados clínicos

Acesso a dados a
qualquer momento,
praticamente de
qualquer lugar
O Enterprise Viewer é um módulo integral da Plataforma de colaboração clínica
da Philips. Ele possui integração com qualquer DICOM PACS, arquivo DICOM ou
Repositório XDS. Ele permite integração com um sistema EMR, exibindo dados
DICOM e não DICOM lado a lado para uma visão holística do registro do paciente.
Este visualizador universal fornece aos médicos acesso simples aos dados
corporativos: imagens de radiologia e cardiologia, ECG, PDFs, JPG, MOV, MP4 e CCDs.
Potencialize a visualização de imagens no seu EMR (HIS/RIS/LIS/etc) ao incorporar
esse visualizador intuitivo, que não requer download ou treinamento específico, para
que possa ser implantado rapidamente em toda a empresa.

Um resumo das
vantagens
•
•

Nenhuma instalação local ou download necessário

•
•

Aprovado para leitura clínica, mesmo em dispositivos móveis

•

Visualizador com viewer zero-footprint, sem necessidade de
instalação ou download local

•

Novos recursos de comunicação, como bate-papo e
compartilhamento de tela entre médicos e radiologistas que
usam o módulo Enterprise Viewer

•

Recursos avançados de compartilhamento para compartilhar
imagens de maneira segura e fácil

•

Laudos interativos com hiperlinks

Nenhum treinamento específico é necessário com uma única
interface de usuário intuitiva

Visualizador universal independente de fornecedor, um
consumidor XDS que pode exibir dados DICOM ou não DICOM
lado a lado
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Acesso simples e sob demanda para
médicos

O design intuitivo possibilita
a especialização rápida

Independentemente da localização, usuários autorizados, como o
médico responsável, podem usar o Enterprise Viewer para acessar
todo o portfólio de imagens de pacientes. A tecnologia 'Web Pura'
(independente de plataforma), fornece acesso através de vários
sistemas operacionais que usam navegadores Web HTML5,
incluindo PC, MAC e dispositivos móveis validados.

Com a operação intuitiva do Enterprise Viewer, os usuários não
precisam de treinamento para usar o aplicativo. O design com
Zero-Footprint elimina a instalação e a manutenção do software do
aplicativo. A experiência de visualização do médico é aprimorada
com desempenho de alta velocidade, pois a tecnologia pura
baseada na Web é suportada por recursos avançados de
reprodução e renderização de back-end.

Visualização avançada de imagens
O Enterprise Viewer oferece ferramentas clínicas avançadas, como
pós-processamento 3D em tempo real, MPR e comparações
volumétricas, rolagem sincronizada entre conjuntos de dados para
referência rápida e visualização de ECG nativo. Também inclui
comparação lado a lado de dados DICOM e não DICOM.

Colaboração aprimorada
Trabalhar em conjunto com outros médicos pode ser essencial
para um atendimento de alta qualidade ao paciente.
O Enterprise Viewer incentiva a colaboração usando bate-papo,
compartilhamento de tela ao vivo entre médicos e suporta a
comunicação com notas adesivas, incluindo indicação de
resultados críticos. Além disso, com um único clique, os médicos
podem enviar um link para um exame para colegas em toda a
cidade ou em todo o país para agilizar as segundas opiniões.
Além disso, em um ambiente como a telerradiologia, o médico
pode inserir informações sobre o pedido, como o motivo do
exame e o Enterprise Viewer sincronizará esses dados-chave
com o estudo.

Integração com o EMR
Disponível como um visualizador independente, o módulo
Enterprise Viewer também pode ser integrado em um portal EMR ou
EHR como um aplicativo incorporado. Também pode ser utilizado
em uma janela separada por meio da ativação de URL. De qualquer
forma, é eliminada a necessidade de vários logins, economizando o
tempo dos usuários finais ao acessar informações críticas do
paciente. O Enterprise Viewer também inclui acesso à web para
exibir dados diretamente.

Uma visão abrangente
O Enterprise Viewer facilita a consulta de todo o portfólio clínico do
pacientepelo médico, assim como o acesso a dados originados de
uma variedade de sistemas clínicos. Os dados suportados incluem
imagens de radiologia e cardiologia, ECG nativo, PDFs, JPG, MOV,
MP4 e CCDs.

Conectando pessoas e dados. Praticamente em
qualquer lugar.
A Plataforma de colaboração clínica da Philips estabelece um ecossistema de dados clínicos interoperáveis, conectando
profissionais com os dados de imagem de que precisam em toda a extensão do tratamento. Esta solução corporativa de aquisição
de imagens baseada em padrões, modular, multicentros e multidomínios permite acesso em tempo real e sob demanda a dados
clínicos holísticos para aqueles envolvidos na jornada de atendimento, incluindo os pacientes.

Diagnóstico
Repositório
clínico

Compartilhamento
de imagens

Gerenciamento de
fluxo de trabalho

Análises

Núcleo unificado
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Seja móvel
Ative a visualização de imagens no seu EMR ao incorporar o módulo Enterprise
Viewer em seu telefone celular, tablet ou laptop. Nenhum download ou treinamento
específico é requerido, o que significa que ele pode ser implantado rapidamente em
toda a empresa.

Design intuitivo
Acesso fácil a imagens
anteriores e a diferentes
arquivos médicos são
suportados na mesma
visualização.

Suporte móvel
Projetado para leitura
clínica, mesmo em
dispositivos móveis.
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Laudo multimídia
Laudos interativos com
hyperlinks são exibidos
na tela para acesso
rápido.

Visualizador
independente de
fornecedor
Acesso simples a dados
corporativos: imagens de
radiologia e cardiologia,
ECG, PDFs, JPG, MOV,
MP4 e CCDs.

© 2019 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados.
Philips Healthcare Information Solutions (anteriormente uma
divisão de negócios da Carestream Health).
CARESTREAM é uma marca registrada da Carestream Health.
KLAS is a registered trademark of KLAS Research.

www.philips.com/collaboration
4522 991 52208 * NOV 2019

