Image Exchange Portal
Sectra IEP

Ondersteunt hoogwaardige
patiëntgerichte zorg

Snel en veilig medische
beelden delen met andere
zorgprofessionals en patiënten
Sectra IEP

Het uitwisselen van medische beelden is
essentieel voor een goede diagnose en
behandeling. In de meeste gevallen
wordt voor de uitwisseling nog gebruik
gemaakt van DVD’s, waarbij efficiency,
data-integriteit en het creëren van een
integraal patiënten overzicht dikwijls ver
te zoeken zijn.

Hoe fijn zou het zijn als u één platform
onafhankelijke oplossing heeft die werkt
voor alle medische beelden? Een
oplossing die voldoet aan alle nieuwe
privacy eisen (AVG/GDPR) en waarbij
ook de patiënt toegang heeft tot zijn
eigen medische beelden? Sectra Image
Exchange Portal (IEP) is die oplossing!

Ondersteunt het zorgproces
Sectra IEP maakt het mogelijk om
op een veilige en efficiënte manier
beelden uit te wisselen vanaf iedere
werkplek: regionaal, nationaal en
zelfs internationaal. Er is geen
beperking in het soort beeld dat u
wilt delen of bekijken. Radiologie,
cardiologie, orthopedie, ieder

paar eenvoudige muisklikken door te
sturen naar collega’s. Veilig, snel en
locatie onafhankelijk. Het gebruik van
DVD’s of USB-opslag is niet meer
nodig. Kortom Sectra IEP is een zeer
betaalbaar leveranciersneutraal
platform om al uw medische beelden
veilig te delen.

medisch beeld is middels een

Naadloze integratie binnen uw dagelijkse routine
Multidisciplinair overleg
Verzamel alle beelden vanuit de verschillende centra op
één plek. Bespreek de diagnose en de beste strategie
samen met uw collega’s aan de hand van de meest
actuele beelden via de online viewer. Het is ook zeer
eenvoudig de beelden direct binnen te halen in uw lokale
PACS-omgeving en daar de MDT-meeting voor te
bereiden. IEP is leveranciersneutraal en ideaal voor een
efficiënt en effectief multidisciplinair overleg.

Overplaatsing van uw patiënt
Stuur alle bestaande beelden alvast vooruit als een
patiënt wordt overgeplaatst naar een ander centrum. IEP
zorgt voor een snelle en veilige afhandeling van de
medische beelden overdracht. U kunt ze eenvoudig
toevoegen aan uw huidige PACS-omgeving, zodat ze
direct zijn te vergelijken met nieuwe opnames die mogelijk
noodzakelijk zijn.

Vooraf inzage bij spoedopnames
Voordat de spoedpatiënt is binnengebracht, heeft u de
bestaande medische beelden online via IEP al kunnen
bekijken. Vergeet het tijdrovende en frustrerende inlezen
van DVD’s of USB-opslag. U kunt direct aan de slag en
zich volledig richten op de zorg voor de patiënt. De auditlog is standaard en voorkomt ongeoorloofd gebruik.

Consulteer specialistische collega’s
Iedere patiënt is uniek en voor complexe casussen is
het soms zinvol om een specialistische collega te
raadplegen. Natuurlijk wilt u daar geen dagen op
wachten. U deelt eenvoudig de beelden via IEP, uw
collega logt op de beveiligde portal in en kan de
beelden direct online bekijken.

Snel, efficiënt en veilig!

Geschikt voor uw patiënten
Sectra IEP maakt het mogelijk medische beelden eenvoudig met uw patiënten te
delen. Veilig, snel en locatie onafhankelijk. De uitwisseling kan positief bijdragen aan
het zorgproces van de patiënt en voldoet aan de nieuwste rechten en privacy eisen.

Voldoe aan uw wettelijke verplichting
De invoering van de nieuwe AVG/GDPR-wetgeving stelt dat
patiënten kosteloos hun medische beelden moeten kunnen
opvragen. Geef ze op een veilige en AVG-verantwoorde
manier toegang tot hun eigen medische beelden. Het IEP
Audit-log laat zien met wie de beelden zijn gedeeld en wie ze
heeft bekeken. U behoudt overzicht en voldoet op een
kosteneffectieve manier aan uw wettelijke verplichtingen.

Veilig uploaden en delen van alle beelden
Sectra IEP maakt het patiënten mogelijk om zelf medische
beelden te uploaden naar Sectra IEP. Oude onderzoeken die
bijvoorbeeld nog ergens op DVD’s of USB-opslag staan zijn op
die manier toegankelijk te maken voor relevante
zorgprofessionals. Eén leverancier neutrale plek waar de
patiënt echt actief kan bijdragen aan zijn eigen zorgproces.
Veilig, snel en overzichtelijk. Met Sectra IEP zegt u voorgoed
vaarwel tegen DVD’s of USB-opslag.

Benut uw spreekkamertijd effectief
Bij een second opinion wil de arts graag inzicht in alle
onderzoeken die tot dan toe zijn verricht. In plaats van
kostbare tijd tijdens het consult te verdoen met het inlezen
van allerlei DVD’s, is met Sectra IEP alles vooraf al goed te
bekijken. Dit maakt dat de tijd tussen arts en patiënt effectief
is te besteden aan het beantwoorden van vragen en
mogelijke oplossingen.

XDS naast IEP
IEP is ideale toevoeging op uw bestaande XDS-netwerk
en maakt een laagdrempelige uitwisseling binnen en
buiten uw regio en met patiënten mogelijk. U gebruikt
XDS als oplossing voor uitwisseling met (regionale)
instellingen waar u structureel mee samenwerkt. Met
IEP dekt u ook de uitwisseling met alle overige instellingen
en personen af op een veilige en volledig digitale manier.

Hosting in Nederland
Opslag en beveiliging van gegevens gaat volgens de
Nederlandse normen voor dataveiligheid en privacy.
Alle componenten zijn redundant uitgevoerd en de
datacenters zijn zeer goed beveiligd. Ze voldoen aan alle
certificeringen en standaarden ISO/IEC 27001, SOC 2
en ISO 9001. We houden onze systemen continue up-todate aan de laatste ontwikkelingen en veiligheidseisen.

Aansluiten binnen een dag
Aansluiten op de Sectra Image Exchange Portal (IEP) is zeer snel te realiseren. Het is
niet alleen veilig en snel, maar ook uiterst makkelijk in gebruik.

Eenvoudig in gebruik

Geen extra hardware

Sectra IEP is naadloos te integreren in uw
dagelijkse routine. Gebruikersgemak is
één van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van onze oplossingen. Het resultaat
is een hoogwaardige en kwalitatief sterke
oplossing. Bent u nieuw dan kunt gebruik
maken van onze rijke e-learning modules.
Mocht er toch iets onduidelijk zijn dan
neemt u gewoon contact op onze
Nederlands sprekende helpdesk.

Het aansluiten van Sectra IEP is binnen
één dag te realiseren. De enige vereiste
is een VPN verbinding tussen uw PACS
en ons Sectra IEP. We maken gebruik
van standaardinterfaces zoals DICOM en
HL7. Het maakt ons niet uit welke PACS
leverancier u heeft, omdat Sectra IEP
volledig leveranciersneutraal is. U kunt
elk beeld versturen of downloaden met
behulp van Sectra IEP.

Meer informatie?
Sectra is een betrouwbare leverancier
van Imaging IT-oplossingen met meer
dan 1.800 installaties wereldwijd. Sectra
levert Enterprise Image Management
oplossingen op basis van Vendor Neutral
Archives (VNA). Wij zijn gespecialiseerd
in alle beeldvormende afdelingen,

waaronder radiologie, pathologie,
cardiologie, orthopedie. Wij leveren
oplossingen voor intra- en extramurale
informatie-uitwisseling. Sectra’s
oplossing is voor de vijfde keer op rij
uitgeroepen tot “Best in KLAS” en heeft
een zeer hoge klantentevredenheid.

Sectra IEP is in Nederland en wereldwijd een veelvuldig gebruikt platform voor het
snel en veilig uitwisselen van medische beelden. Twee van onze referenties:

Pathologie - Image Exchange Portal

National UK - Image Exchange Portal

Het landelijk uitwisselplatform voor pathologen
bestaat in de kern uit Sectra IEP. In combinatie
met de infrastructuur van Palga biedt het de
unieke mogelijkheid op een veilige manier
digitale coupes te delen voor consultaties,
revisies en het houden van expert panels.

Dagelijks wisselen meer dan 400 instellingen
en ruim 26.000 gebruikers miljoenen medische
beelden uit middels Sectra IEP. De snelheid en
het gemak bespaart veel tijd. Het is veilig, snel
en verbetert de efficiency van de zorg in de UK,
waarbij de data-integriteit gewaarborgd is.

Wilt u meer weten? Zien hoe u snel en
veilig beelden kan uitwisselen, collega’s
consulteert of met patiënten deelt?

Sectra Benelux
Rutger van Beek
06 – 46 39 45 46

Vraag nu een Demo aan!

rutger.vanbeek@sectra.com
Televisieweg 37A, 1322 AJ Almere

