Solution brief

HP Printoplossingen
voor de gezondheidszorg

De grote veranderingen in de gezondheidszorg van vandaag vereisen innovatieve oplossingen.
Innovatieve oplossingen die niet alleen snelle veranderingen kunnen bijhouden, maar ook zorgen
dat teams in de gezondheidszorg efficiënter kunnen werken terwijl ze zich aan de veranderingen
aanpassen. HP heeft daarom oplossingen ontwikkeld die zorgverleners de mogelijkheid bieden
om de belangrijkste workflows efficiënter te laten verlopen. Deze innovatieve oplossingen helpen
om de kosten te verlagen en de zorg van patiënten te verbeteren door de beveiliging te verbeteren
en de privacy en de veiligheid van patiënten te waarborgen.
Bovendien verwachten mensen meer van zorgverleners dan van welke openbare instelling
dan ook. Hoe begrijpelijk dit ook is, het draagt bij aan de zware druk waar ziekenhuizen
onder gebukt gaan. Hoe kunt u aan uw targets voldoen in de dagelijkse realiteit van
budgetbeperkingen, personeelstekorten en het hoge verwachtingspatroon van patiënten?
HP multifunctionele apparaten kunnen hierbij hulp bieden:
• Verhoog de beveiliging met gebruikersverificatie en beveiligde harde schijven.
• Waarborg de privacy van patiënten met optionele pullprinting-oplossingen.
• Verbeter de veiligheid van patiënten met oplossingen voor patiëntidentificatie via
gekleurde polsbanden.
• Bespaar waardevolle ruimte op bureaus met één multifunctioneel apparaat dat het werk
van een scanner, kopieerapparaat, fax, thermische printer en adres-etikettensysteem kan
doen – alles-in-één.

Mobiliteits- en workflow-oplossingen
Met de multifunctionele apparaten van HP kan de manier waarop gezondheidszorg wordt
geleverd worden verbeterd. Scan en print documenten op de plek waar de zorg geleverd
wordt met HP mobile printing oplossingen zoals ePrint, met wireless direct-printen en met
touch-to-print-oplossingen. En via workflow-oplossingen zoals scan-to-Sharepoint en
optionele HP Flow CM software zorgt u dat de juiste informatie op de juiste plek terechtkomt
met de snelheid en precisie die vereist is.
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Meer innovaties. Meer keuze. HP LaserJet MFP's.
De betrouwbare HP LaserJet multifunctionele printers bieden nu ondersteuning voor mobiele
apparaten en zijn geschikt voor gebruik in de cloud. Bovendien beschikken ze over geavanceerd
documentbeheer waarmee u uw papier en digitale workflow kunt transformeren. Zij hebben
veiligheidsvoorzieningen op enterprise-niveau en een single point of control, wat betekent dat
u met veel minder werk veel meer printers kunt beheren.

Beveiliging

Uw HP LaserJet Enterprise MFP's verwerken veel gevoelige informatie, en daarom biedt
HP oplossingen om de veiligheid van uw apparaat, gegevens en documenten te beheren.

Ingebouwde verificatie
Met de beschikbare functies op het
apparaat configureert u Windows/
Kerberos-verificatie, LDAP-verificatie
en PIN-verificatie voor gebruikers, die
naadloos in uw bestaande infrastructuur
kunnen worden geïntegreerd.

HP High Performance veilige harde schijf
Dankzij de volledige hardware-encryptie en
geavanceerde veiligheidsfuncties worden
de gegevens van de harde schijven van uw
printers veilig opgeslagen zonder dat dit
ten koste gaat van de prestaties.

Privacy en veiligheid van patiënten:
• Privacy van patiënten: verhoog de beveiliging van geprinte vertrouwelijke gezondheidsinformatie
en reduceer het aantal geprinte pagina’s met de HP Access Control pullprinting-oplossing
(apart verkocht).
• Veiligheid van patiënten: verhoog de veiligheid van patiënten met gespecialiseerde media
en via met LaserJet of OfficeJet geprinte polsbandjes, die gekleurd en gecodeerd zijn, een
foto-identificatie van de patiënt en tweedimensionale en lineaire streepjescodes bevatten.

Mobiliteit

De HP LaserJet Enterprise flow MFP M800-serie printers zijn standaard voorzien van wireless
direct- en touch-to-print-mogelijkheden die als upgrade kunnen worden toegevoegd aan
uw bestaande apparaten. De technologie maakt gebruik van een peer-to-peer-verbinding,
wat betekent dat uw gezondheidszorginstelling kan printen vanaf een mobiel apparaat
zonder dat er verbinding met uw netwerk gemaakt hoeft te worden.1, 2 Nu de printbestanden
versleuteld zijn en het wachtwoord configureerbaar is, hoeft u zich geen zorgen te maken
over wie er verbinding maakt met uw printers.

Wireless direct printen
Verbind uw mobiele apparaat met het
wireless direct-signaal1 van uw printer
en druk op Afdrukken.

Touch-to-print
Met een simpele handbeweging
kunt u met uw mobiele apparaat
met NFC-ondersteuning printen.

Workflow

Voor scannen geoptimaliseerde HP LaserJet Enterprise flow MFP's zijn een nieuwe generatie
apparaten, ontworpen om uw administratieve gezondheidszorgprocessen te stroomlijnen
en de productiviteit te verhogen. Met functies zoals single-pass, dubbelzijdig scannen,
verzenden naar SharePoint® en de optionele HP workflow-oplossingen kunt u gemakkelijk
en nauwkeurig over de juiste content beschikken die u nodig heeft om meer resultaten
te behalen met minder werk.

Voor juridische disclaimers en voor meer
informatie gaat u naar hp.com/go/flowmfp.
1, 2

2

Verzenden naar SharePoint®
Integreer documenten direct in uw digitale
workflow met Microsoft SharePoint®,
waarmee u scans direct in een map
kunt opslaan.

Touchscreen bedieningspaneel
Beheer opdrachten efficiënter en voeg
bestandsinformatie toe via het 8-inch
kleurentouchscreen en het handige
uittrekbare toetsenbord.
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Printerparkbeheer

De beheeroplossingen van HP voor uw printerpark kunnen u niet alleen tijd en geld
besparen, ze zorgen er ook voor dat uw MFP-investering beschermd blijft, met upgrades
die de mogelijkheden, functionaliteit en bruikbaarheid van het beheer continu verbeteren.

HP universele printdriver3
U kunt eenvoudig verbinding maken met
HP LaserJet-printers, of u nu in het ziekenhuis
bent of onderweg. U hoeft geen afzonderlijke
productspecifieke drivers te downloaden.

Web Jetadmin4
Beheer uw printers vanuit één locatie met
Web Jetadmin, de best ondersteunde gratis
printbeheersoftware.

Sneller printen. Slimmer werken. HP Officejet zakelijke
printers en MFP's
De HP Officejet Pro en Officejet Enterprise X families hebben de inkjetprinter voor bedrijven
opnieuw uitgevonden. Uw gezondheidszorginstelling kan nu profiteren van de professionele
uitstraling van een laserprinter met 50% minder kosten per pagina,5 met vergelijkbare en
vaak zelfs hogere snelheden.6
Ervaar de meerwaarde van kleurenprinten van belangrijke documenten in een
gezondheidszorgomgeving, zoals:
• Chirurgische endoscopie- en artroscopieafbeeldingen.
• Identificatie polsbandjes, die een kleurenfoto van de patiënt bevatten en
gekleurde voorzorgscodes.
• Gekleurde ontslagsamenvattingen laboratoriumrapporten.
• Medicatielijsten met kleurenafbeeldingen van de daadwerkelijke medicatie die voor
de voortdurende behandeling vereist is.

Voor juridische disclaimers en voor meer
informatie gaat u naar hp.com/go/officejetpro.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Web Jetadmin
Beheer al uw HP en niet-HP netwerkprinters
met één tool.

Multifunctioneel
Printen, kopiëren, scannen, faxen en
verbinding met internet maken, direct
vanuit uw printer.

HP ePrint
Eenvoudig printen vanaf uw smartphone
of tablet.7

Beheermogelijkheden
Workflow-oplossingen die naadloos op
uw bestaande IT-infrastructuur aansluiten.

HP pigmentinkt
Geweldige kleuren die decennialang meegaan
zonder te verkleuren of te vlekken, zelfs als er
vloeistof overheen gaat of met markeerstiften
op geschreven wordt.8

ENERGY STAR® gekwalificeerd
Gebruik tot 50% minder energie vergeleken
met een kleurenlaserprinter.9

3
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10
Gebaseerd op het Forbes Global 2000
rapport uit 2013.

Waarom HP?

Aan de slag

HP werkt al meer dan 50 jaar samen met toonaangevende gezondheidszorginstellingen,
door deze te voorzien van technische expertise
en bedrijfsinzichten die vereist zijn om deze
organisaties een positie als innovatieve
zorginstelling te verschaffen. Vandaag de dag
schatten industrieanalisten HP in als toonaangevend bedrijf in de informatietechnologie
en als aanbieder van services voor de gezondheidszorg en gezondheidswetenschappelijke
industrie. Het is zelfs zo dat de helft van de
top tien van gezondheidszorg- en zorgverlenende bedrijven klanten van HP Managed
Print Services zijn.10 HP Digital Health Solution
is een wereldwijde strategische oplossing die
het leveren van gezondheidszorg over de hele
wereld zal transformeren.

Neem contact op met uw plaatselijke HP
vertegenwoordiger om:
• Een workshop met ons op te zetten om uw
specifieke zakelijke vereisten te beoordelen.
• Een plan op te stellen voor de beste
oplossing, zowel voor nu als in de toekomst.
• Een milieuaanpak te identificeren die uw
bedrijf geld kan helpen besparen.

Ga voor meer informatie naar
hp.com/go/healthcareworkflow

Veel ziekenhuizen maken tegenwoordig
al gebruik van HP servers en HP imagingen printproducten.
HP houdt rekening met uw specifieke wensen
en kan u helpen een plan op te stellen om uw
infrastructuur te optimaliseren, uw digitaliseer- en printapparatuur veilig te beheren en
uw workflow te verbeteren.

HP's drievoudige aanpak
HP helpt u om uw klanten beter van dienst te zijn door bedrijfsprocessen te versnellen, de stroom en het gebruik van informatie te verbeteren
en kosten te verlagen. Samen met u beoordelen, implementeren en beheren we uw imaging- en printsysteem, dat we aanpassen aan de plekken
waar en de momenten waarop het werk plaatsvindt.

Infrastructuur optimaliseren

Omgeving beheren

Workflow verbeteren

Breng uw totale kosten van digitale en
papieren communicatie in evenwicht met uw
behoefte aan handige gebruikerstoegang
en productiviteit.

Houd van begin tot eind inzicht in en controle
over apparaten, content en workflows.

Leg informatie vast, maak verbinding
en communiceer via slimme
procesautomatisering en dynamische
contentpersonalisering.

Meld u aan voor updates
hp.com/go/getupdated
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