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Jeśli to tylko możliwe, zrobimy to
Od 1997 medavis to synonim systemów medycz-
nych idących krok dalej:

•  Pracujemy korzystając z najnowszych osiągnięć 
inżynierii oprogramowania i metodologii.

•  Tworzymy innowacyjne oprogramowanie dla 
naszych klientów.

•  Zawsze dopasowujemy rozwiązania do potrzeb 
naszych klientów. 

Chcemy, abyś mógł już dzisiaj korzystać ze stan-
dardów jutra. Nasze zespoły ekspertów w Karlsruhe 
oraz Szanghaju, swoimi pomysłami i doświadcze-
niem, w znacznym stopniu przyczyniają się do 
rozwoju naszych rozwiązań PACS oraz RIS, a teraz 
także naszej nowej platformy portal4med oraz gate-
way4med.

Ponad 200 jednostek medycznych na całym świe-
cie zaufało naszym rozwiązaniom: centra medycz-
ne, szpitale, sieci klinik i instytucje naukowe. 

Podejmij wyzwanie
Branża medyczna przechodzi przełomowe zmiany, 
nie tylko w sposobie leczenia i opieki, ale również 
w sposobie pracy zespołowej.

Globalizacja w zakresie komunikacji sieciowej 
między różnymi lokalizacjami, a nawet strefami 
czasowymi postępuje w coraz szybszym tempie. 
Postęp ten jest również widoczny w obszarze IT:

•  Sposób pracy przechodzi gruntowne zmiany, 
a zakres świadczonych usług wykracza daleko 
poza obręb przychodni czy szpitala.

•  Pacjenci chcą być lepiej poinformowani oraz bar-
dziej zaangażowani w proces ich leczenia.

•  Możliwości dostępne dzięki technologiom inter-
netowym oraz oprogramowanie zorientowane 
na usługi muszą zostać przekute w aplikacje 
spełniające potrzeby klientów.

Aby sprostać wyzwaniom medavis opracował solid-
ne fundamenty: portal4med, kompleksowa platfor-
ma internetowa do wymiany informacji medycznej. 
portal4med optymalizuje przepływ informacji i 
otwiera nowe możliwości w komunikacji – bezpiecz-
nie, szybko i elastycznie. 

medavis.
Nowe cele –
nowe pomysły.

   Globalne osiągnięcia:
    116 milionów badań
38 milionów pacjentów  
           11,000 użytkowników



portal4med.
Wiele światów – jedna platforma.

   Komunikacja,  
integracja, modularność,
         transparentność

Komunikacja pomiędzy jednostkami
portal4med oznacza nieograniczone możliwości 
przepływu informacji. Opracowując nową kon-
cepcję, skupiliśmy się na zapewnieniu możliwości 
elastycznej komunikacji. Dla Ciebie oznacza to 
możliwość dalszej współpracy z oprogramowa-
niem które już posiadasz (HIS, LIS, RIS, PACS). 
portal4med został zaprojektowany tak, aby 
umożliwiał pracę w każdym środowisku. Twoja in-
westycja jest chroniona, łącząc nowe możliwości 
wymiany danych medycznych z wysoką wydajno-
ścią.

Usprawnienie zadań  
poratl4med łączy szereg różnych możliwości na 
jednej platformie:

•  Centrum zarządzania: portal4med umożliwia 
zarządzanie współpracą wszystkich systemów w 
sieci. Definiujesz sposób przekazywania infor-
macji, zarządzasz użytkownikami i ich upraw-
nieniami oraz kryteriami, kiedy i gdzie dane 
powinny być przekazywane.

•  Centrum obsługi: portal4med upraszcza oraz 
usprawnia pracę w jednostce. Lekarze pierw-
szego kontaktu zlecają badania bezpośrednio 
w Twoim systemie, co pozwala na zapewnienie 
jeszcze lepszej jakości usług, dostarczanych 
pacjentom.  

•  Centrum informacji: portal4med pracuje jako 
repozytorium, które zawiera aktualne dane i 
udostępnia je w postaci elektronicznej jako 
rekord pacjenta. Wymiana informacji pomiędzy 
lekarzami staje się bardziej efektywna i przej-
rzysta. 

Skądkolwiek, gdziekolwiek
portal4med gwarantuje pełną niezależność przy 
różnych instalacjach. Możesz korzystać z plat-
formy w centrum medycznym, szpitalu lub w 
domu. Uwierzytelnianie oraz infrastruktura klucza 
publicznego (PKI) zapewnia szyfrowanie poufnych 
danych oraz możliwość bezpiecznego przesyłania 
ich za pośrednictwem Internetu. poratl4med od-
grywa kluczową rolę w zapewnianiu elastyczności 
pracy, zwiększając satysfakcję z pracy i motywa-
cję pracowników.



portal4med.
Rozwiązanie Web 2.0.



portal4med poprawia efektywność telemedycyny. Ty 
wybierasz, która jednostka ma wykonać opis lub go 
skonsultować. Dostęp do danych może być elastycznie 
nadawany, np. dzięki ustalaniu limitów. Wymiana danych 
obrazowych pomiędzy jednostkami wykonywana jest w 
tle, a wszystkie strony mają zapewniony stały dostęp 
do danych obrazowych i opisów – zarówno w szpitalach, 
klinikach, jak również w dowolnym miejscu, gdzie mamy 
dostęp do Internetu.

portal4med ma istotne zastosowanie w dydak-
tyce lekarzy. Jeśli materiały do nauki czy anali-
zy są rozproszone w różnych systemach PACS, 
portal4med zapewnia możliwość przeszukiwania 
tych systemów jednocześnie, zapewniając dostęp 
do wszystkich materiałów. Jeśli zachodzi taka 
potrzeba, wykorzystywane materiały mogą być 
anonimizowane.

portal4med to platforma dla pacjentów, gdzie mogą w 
dowolnym czasie przejrzeć swoją elektroniczną kartę 
pacjenta. Ponadto, portal spełnia wyśrubowane wymogi 
dotyczące bezpieczeństwa informacji. Jeśli wymagana 
jest kolejna konsultacja, zgoda może być przekazana 
za pośrednictwem systemu i tylko wtedy wrażliwe dane 
mogą zostać przekazane dalej.

portal4med.
Jeden system –  
wielu użytkowników.

Teleradiologia/konsultacje

Portal pacjentaArchiwum naukowe

portal4med oferuje szereg możliwości dla lekarzy zleca-
jących. Mogą wykorzystywać portal4med do zarządza-
nia danymi pacjenta oraz planowania badań. Ponieważ 
portal4med jest stale połączony z współpracującymi 
systemami, zawarte w nim dane są zawsze aktualne i 
kompletne. Nowo utworzone obrazy oraz opisy są nie-
zwłocznie synchronizowane z rekordem pacjenta.

Portal zlecających

Physician networks

Centra teleradiologiczne

Sieci szpitali

Centra medyczne

Platforma web
•  Zarządzanie zorientowane na zadania
•  Komunikacja między oddziałami, jednostkami, krajami
• Zarządzanie wszystkimi systemami w sieci
• Kompleksowe zarządzanie elektroniczną kartą pacjenta
• Zarządzanie zleceniami, danymi obrazowymi i opisami



Nieprzerwana komunikacja
gateway4med to system komunikacyjny dla plat-
formy portal4med. Działa tam, gdzie standardowe 
technologie nie dają rady:

Elastyczna komunikacja 
Środowisko w którym pracuje portal4med charak-
teryzuje się mnogością protokołów transportu i 
interfejsów.

gateway4med niweluje te różnice i tworzy spraw-
ny fundament, który jest niezbędny do zapewnie-
nia nieograniczonego przepływu danych.

Identyfikowalna komunikacja 
Transmisja różnorodnych danych może być po-
datna na błędy. gateway4med tworzy kompletne 
dzienniki, dzięki czemu administratorzy mają 
możliwość śledzenia źródła błędu i kierowania 
konkretnych rad administratorom systemów, któ-
re błędy te generują.

Bezpieczna komunikacja
Zarówno systemy wysyłające jak i odbierające 
używają bezpiecznego połączenie HTTPS do połą-
czeń z siecią Internet. Komunikacja z systemem 
gateway4med odbywa się za pomocą protokołu 
ReLaBIT (ang. Reliable Large Binary Transfer 
Protocol, Niezawodny Protokół Transferu Du-
żych Danych Binarnych) z warstwą transportową 
opracowaną przez medavis do potrzeb transferu 
dużych ilości danych, z zapewnieniem bezpie-
czeństwa transmisji.

gateway4med.
Szybciej, lepiej, bezpieczniej.
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