Heldere koers in modern beeldmanagement
De wereld van medisch beeldmanagement
is volop in beweging. Welke strategie en
route past bij u? D&A helpt bij het uitzetten
van de juiste koers. Nu en in de toekomst.

VISIE EN
STRATEGIE

Herkent u dit? Beelden moeten vaak op verschillende plaatsen worden opgehaald, geven
geen integraal overzicht en het uitwisselen met andere zorgverleners blijft lastig. Om uw
beeldmanagement op orde te brengen, biedt een Beelden-EPD uitkomst. Natuurlijk
geïntegreerd met het bestaande EPD. Geen eenvoudige klus met diverse stakeholders,
veel losstaande beeldsystemen en complexe processen. Wat is nu dat Beelden-EPD en
hoe pakt u dat aan? Met ruime ervaring op het gebied van EPD implementaties en
beeldmanagement schetst D&A een succesvolle aanpak.
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