Een mobiliteits
oplossing voor de
gezondheidszorg

Spectralink

Versity
Versity medische smartphone
De Versity-smartphone
van Spectralink voldoet
aan de zwaarste medische
eisen zonder in te boeten
aan stijl, flexibiliteit of
prestaties.

Zorgverleners helpen op de plaats van
zorgverlening
Medische mobiliteit heeft zich snel ontwikkeld als een essentieel
communicatiemiddel voor zorgverleners.
Het is echter moeilijk geweest, zo niet onmogelijk, om het juiste toestel
te vinden dat alles kan - tot nu toe!
Onze reeks medische oplossingen geeft uw personeel toegang tot de
gegevens, teams en hulpmiddelen die ze nodig hebben om de zorg en
resultaten te verbeteren.
Deze oplossingen zijn gemaakt voor uw specifieke doelen en eisen wat
betreft mobiliteit, met een combinatie van:
•

Best mogelijke mobiele belkwaliteit

•

Gegevensbeveiliging

•

App-integratie

•

Slank en lichtgewicht, maar duurzaam ontwerp

Versity is een oplossing van de volgende generatie die op alle fronten
voldoet met gestroomlijnde werkstromen en veilige communicatie voor
uw zorginstelling.

FUNCTIES
Zeer betrouwbare, hoogwaardige
wifi-spraakverbindingen met
Spectralink VQO-technologie
(Voice Quality Optimization)

Spectralink Versity helpt uw medische teams met:

Draadloze connectiviteit voor
roaming binnen het gebouw en

VERBETERING VAN PATIËNTENZORG

LTE buiten het gebouw

ŧŧ Patiëntenzorg coördineren over een groot aantal zorgverleners
ŧŧ In real time toegang krijgen tot patiëntgegevens zoals vitale functies,
dieeteisen, informatie over medicatie en pijnscores
ŧŧ Bij het uitwisselen van gevoelige patiëntgegevens veilige sms-

24 uur per dag ononderbroken
gebruik met echt hot-swappable
batterijen

berichten gebruiken die voldoen aan HIPAA
Snelle, nauwkeurige
geïntegreerde barcodescanner
PATIËNTTEVREDENHEID VERBETEREN
ŧŧ Patiëntinformatie bijwerken op de plaats van zorgverlening om meer
kostbare tijd door te brengen met patiënten

Duurzaam ontwerp dat bestand is
tegen stof, stoten en vloeistof

ŧŧ Sneller en efficiënter reageren op kritische waarschuwingen
ŧŧ Toegang tot laboratoriumresultaten voor snellere diagnoses en zorg

Beveiliging op bedrijfsniveau om
nalevingsrisico's te minimaliseren

WERKSTROMEN OPTIMALISEREN
ŧŧ Direct de juiste informatie krijgen met toegang tot medische
toepassingen en systemen
ŧŧ Zichtbaarheid en connectiviteit van personeel verbeteren

Gebundelde communicatie
via e-mail, sms, spraak en
internet binnen de volledige
ziekenhuisomgeving

ŧŧ Waarschuwingen en meldingen centraliseren

Over Spectralink
Spectralink levert veilige, kostenefficiënte mobiele communicatieoplossingen waarmee
bedrijven hun activiteiten kunnen stroomlijnen, hun inkomsten kunnen verhogen en klanten
een betere service kunnen bieden, elke keer weer. Spectralink heeft sinds 1990 wereldwijd
miljoenen toestellen geïmplementeerd bij bedrijven in de detailhandel, gezondheidszorg,
horeca en industrie voor de efficiëntste communicatie in gebouwen die de branche te
bieden heeft.
Ga naar spectralink.com voor meer informatie.
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