Perennity

®

MEDICAL IMAGING SOLUTIONS

Meer dan

1500

Automatische CD/DVD
productie voor
medische beelden
Patient CD

installaties
wereldwijd!

DICOM beeldarchivering
Automatische werking
Kostenbesparend

Voordelen
Zeer gebruiksvriendelijk
3 jaar* On-Site NBD (next business
day) service inbegrepen (inclusief
onderdelen en werkuren)
On-Site installatie en opleiding
inbegrepen
Volledig automatische werking
(branden en printen)
Integratie met DICOM viewers
Inzetbaar in elke DICOM omgeving
met alle types modaliteiten
Ontworpen voor optimale bedrijfszekerheid
Verregaande customizatie mogelijk
(workﬂow en printing)
Verminderde operationele kosten
Beperkte investering
Beantwoord aan de DICOM en IHE
PDI standaarden

Eigenschappen
Automatische output van patiënt CD’s vanaf eender welke modaliteit of werkstation
Selectie van studies in de PACS vanaf eender welke PC in het netwerk (meertalige web
interface voor query/retrieve)
Aansturing van patient CD creatie vanuit RIS/HIS via optionele HL-7 interface
Volwaardige DICOM Server (Store, Query/Retrieve) met eigen database en beeldopslag
Inbegrepen DICOM viewers op de patient CD’s: IQ-View Lite (Windows), Osirix (MAC) en/of
Weasis (Windows, MAC, Linux)
Inclusief krachtige PC met redundante hard disks (RAID1) en 19” monitor
Mogelijkheid van extra automatische backup naar een extra hard disk (Disaster Recovery)
Ondersteuning voor diagnostische rapporten in PDF en DICOM SR formaat (van PACS of RIS)
Geavanceerde mogelijkheden: anonymizatie, DICOM routing, encryptie (optioneel),
editeren van tags, disc spanning

*Kan uitgebreid worden tot 5 jaar

3 oplossingen vanaf 9.990€ of 299€ per maand (renting)

EPSON Discproducer PP-100II

Rimage Professional Series

Rimage Producer 7200N

Tot 50 CD’s per dag

Tot 50 CD’s per dag

Tot 200 CD’s per dag

2 CD/DVD recorders

2 CD/DVD recorders

2 CD/DVD recorders

2 input bins van 50 discs

3 bins van 50 discs + 25 extra

5 bins van 100 discs

Inkjet printer (6 cartridges)

Thermal transfer printer (kleur)

Thermal transfer zwart printer*

PC met monitor

PC met monitor

Embedded PC met monitor
* Kan gebruikt worden met voorgedrukte media

Certified Partner Benelux

sales@trend-it.be  www.trend-it.be  +32 (0)2/421.59.60

Wij verdelen ook media en supplies

Advanced Media*

Rechtstreekse Benelux import
Interessante volume-kortingen
Media (CD/DVD/BD) van de hoogste
kwaliteit (A-grade)
Gecertiﬁeerd voor gebruik met Epson en
Rimage robots
Grote keuze (bedrukking en verpakking)
Snelle levering – uitgebreide stock

Verkrijgbaar voor inkjet en thermal transfer
Zilver, wit en waterbestendig
* Oorsprongelijk Taiyo Yuden

6 individuele cartridges
Maximum capaciteit: 1000 discs

Voorgedrukte media

Rimage Media kits voor de Professional reeks
Bundel van 1000 discs (CD of DVD) en
Everest linten

Media verpakkingen

Oﬀset full colour druk
Ideaal in combinatie met
Rimage Producer 7200N Prism

CD/DVD hoezen, jewel cases, hard boxes
Meer dan 20 modellen beschikbaar
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