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Nowe perspektywy
Radiologia przechodzi przełomowe zmiany: 

praca w sieci, zdecentralizowana struktura i ela-
styczna wymiana informacji zmieniają kształt 
codziennej pracy i będą zmieniać w przyszłości. 
Zmiany te stwarzają zupełnie nowe wyzwania 
i zupełnie nowe możliwości.

Wykorzystaj ten ogromny potencjał – razem 
z nami.

medavis jest dostawcą rozwiązań dla radiologii:  
oferujemy oprogramowanie, doradztwo, zarządza-
nie projektami oraz profesjonalne usługi. medavis 
to synonim efektywnego przetwarzania informa-
cji, optymalizacji pracy i najwyższych standar-
dów jakościowych. Zespół ekspertów medavis 
w Karslruhe oraz Szanghaju nie tylko wspiera 
postęp technologii informatycznej w medycynie, 
ale również aktywnie go rozwija.

Nasza ciągłość, Twój zysk
Uruchomiliśmy nasz pierwszy innowacyjny sy-
stem informacji radiologicznej (RIS) w 1997 roku. 
Dzisiaj mamy portfolio, które obejmuje wszystkie 
obszary współczesnej radiologii.

Ponad 200 placówek medycznych na całym świecie 
zaufało naszym rozwiązaniom: centra medyczne, 
szpitale, sieci klinik i instytucje naukowe.

Klienci polegają na naszej wiedzy, ponieważ: 

•  mogą kreować i udoskonalać sposób swojej pra-
cy tak, aby sprostać również przyszłym potrze-
bom, 

•  wiedzą, że motywacja i satysfakcja pracowników 
jest podstawą ich sukcesu,

•  dostarczają swoim pacjentom usługi coraz wyż-
szej jakości.  

medavis RIS
Wydajny, zintegrowany radio-
logiczny system informacyjny, 
bazujący na najnowszych roz-
wiązaniach informatycznych

medavis PACS
Kompleksowe rozwiązanie do 
akwizycji, diagnostyki obrazo-
wej i archiwizacji

portal4med
Kompletna platforma interne-
towa do wymiany informacji 
medycznej

medavis.  
Od zmiany do 
możliwości.

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



Wydajny
medavis RIS wykorzystuje najnowsze osiągnię-
cia technologiczne. Zamiast jedynie modyfikować 
istniejący system, stworzyliśmy całkowicie nową 
platformę. Dzięki temu czerpiesz korzyści z zalet 
nowoczesnej architektury oprogramowania.

Prosty 

Łatwość dopasowywania do wymagań oraz moż-
liwość dodawania własnych funkcji sprawia, że 
system jest prosty w obsłudze i zostanie szybko 
zaakceptowany w Twoim zespole.  

Jednolity 

medavis RIS idealnie integruje się z istniejącą 
infrastrukturą: komunikacja z urządzeniami za 
pomocą protokołu DICOM, interfejsy do syste-
mów PACS i HIS, portal internetowy, komunikacja 
e-mail i wiele innych. Niezależnie od tego, jak za-
mierzasz rozwijać swoją jednostkę, medavis RIS 
oferuje dużą elastyczność i prostotę obsługi.

Wszechstronny
medavis RIS to jednolita platforma, która obej-
muje obieg informacji w całym zakładzie radiologii 
– od planowania badań do rozliczeń. medavis RIS 
oferuje również szereg możliwości w zakresie 
dokumentacji, analizy i kontroli. Sprawia to, że 
medavis RIS to wydajny i elastyczny system po-
zwalający na optymalizację pracy w radiologii. 

Ukierunkowany
medavis RIS zapewnia kompletną funkcjonalność 
dla jednostki, ale prezentuje informacje w sposób 
odpowiadający indywidualnym zadaniom i przy-
zwyczajeniom. Oferuje całą gamę widoków dla 
pracowników rejestracji, techników czy lekarzy, 
zarówno na poziomie pacjenta, jak i konkretnego 
badania. Wszystko to dostępne jest zaraz po in-
stalacji, bez niepotrzebnych kosztów i straconego 
czasu na dostosowanie.  

medavis RIS.
Tylko korzyści –  
i to jest fakt.

Szybkość, efektywność,  
     zwiększona wydajność,  
gwarancja jakości



medavis RIS.
Po prostu wszystko –
i wszystko proste.



Od rejestracji do faktury
medavis RIS pozwala na kompleksowe objęcie 
wszystkich procesów w radiologii. Oprogramo-
wanie oferuje szereg funkcji pozwalających na 
wykonanie każdego zadania szybko, efektywnie 
i prosto.   

HIS – RIS
Zapewniamy najlepszą możliwą komunikację 
pomiędzy systemem szpitalnym (HIS) a medavis 
RIS: transmisja danych pacjenta, szczegółów zle-
cenia, dystrybucja opisów i wykonanych usług.

Integracja RIS – PACS
medavis RIS w pełni integruje się z systemem 
PACS: system pojedynczego logowania, wywo-
ływanie obrazów na stacji diagnostycznej bezpo-
średnio z RIS, obrazy kluczowe na opisie, kopia 
opisów w systemie PACS, synchronizacja danych 
pacjenta czy zarządzanie kominkami w systemie 
RIS.

Dystrybucja opisu
medavis RIS wykorzystuje najnowsze technologie 
przetwarzania tekstu: cyfrowe dyktowanie, roz-
poznawanie mowy, zaawansowany edytor opi-
sów, dystrybucja opisu przez HL7, e-mail, fax lub 
portal4med.

Statystyki i kontrola 

medavis RIS zapewnia wsparcie analizy staty-
stycznej, dostarczając ponad 450 predefiniowa-
nych zestawień, które mogą być dostosowane 
w dowolnym czasie przez użytkownika.

Dodatkowe raporty są również dostępne. Wystar-
czy kontakt z nami!

medavis RIS.
Mamy dokładnie to 
czego potrzebujesz.

    Mamy zawsze  
dobrą odpowiedź             
             na Twoje pytanie.



Do Twojej dyspozycji
Myślimy w kategoriach Twojej firmy – i to nie tylko 
w zakresie funkcji objętych naszym oprogramowa-
niem. Nasze usługi koncentrują się na kompletności, 
ciągłości i elastyczności. Działamy jako Twój partner, 
a wprowadzając innowacje, zapewniamy jednocześ-
nie wsparcie i udoskonalenia. 

Analiza
Chcąc dostarczyć rozwiązanie dopasowane do 
Twoich potrzeb, Twój sposób pracy oraz pomysły 
na udogodnienia są przez nas szczegółowo anali-
zowane, a dostarczone rozwiązanie jest komplet-
ne, rzetelne i na czas. 

Instalacja
Naszym celem jest zapewnienie pełnej przejrzysto-
ści w zakresie wdrażania i integracji naszego opro-
gramowania z systemami zewnętrznymi. Definiuje-
my obieg informacji i minimalizujemy wpływ zmian 
na Twoją codzienną pracę.

Szkolenia
Dzięki niestandardowemu podejściu do szkoleń są 
one dostosowywane dokładnie do potrzeb Twojego 
personelu. Precyzyjnie wskażemy każdemu użyt-
kownikowi, jak najefektywniej i wygodnie korzystać 
z systemu.

Wdrożenie
Jesteśmy na miejscu, gdy system jest wdrażany, 
a po wdrożeniu nadal ściśle współpracujemy z per-
sonelem. Ponadto oferujemy pełną dokumentację 
projektu i Twojego systemu.

Indywidualna obsługa
Oferujemy wszystkie niezbędne usługi: regu-
larna konserwacja systemu, optymalizacja wy-
dajności, wczesna identyfikacja potencjalnych 
problemów, regularne aktualizacje oprogramo-
wania.

Z przyjemnością doradzamy w kwestii rozwoju 
lub restrukturyzacji jednostki, niezależnie czy 
będzie to integracja nowych oddziałów, czy 
dalszy rozwój lub nowy model biznesowy.

medavis. 
Wiarygodny partner  
po Twojej stronie.  

Rzetelny serwis
pełna satysfakcja.


