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Hoewel het gebruik van IT oplossingen in ziekenhuizen tegenwoordig vanzelfsprekend is, staan de ontwikkelingen van
beelduitwisseling nog in de kinderschoenen. Ondanks dat de meeste ziekenhuizen in het bezit zijn van een PACS, is het
vaak onmogelijk om informatie uit te wisselen tussen verschillende systemen. Als men extramuraal wil samenwerken, wordt
het nog complexer. De meest voorkomende problemen zijn het ontbreken van een gecontroleerd uitwisselingsproces
en software die niet op elkaar aansluit. EVOCS® maakt de uitwisseling van medische beelden veilig en simpel. Deze
webapplicatie van Fysicon biedt ziekenhuizen de mogelijkheid om DICOM beelden (MRI, CT, DEXA, X-Ray, Angiogram,
Ultrasound, ECG) en rapporten te delen op een gebruiksvriendelijke en workflow gedreven manier. EVOCS® is gemakkelijk
te integreren in het PACS of RIS en de beelden en rapporten kunnen worden ingezien via de geïntegreerde viewer.
Sinds 2004 Met meer dan 10 jaar ervaring in de markt was EVOCS® een van de eerste aanbieders die de uitwisseling
van medische beelden mogelijk maakte, nog lang voordat de “cloud” bestond. We hebben al vele systemen in de markt
geïntegreerd, wereldwijd duizenden gebruikers bediend en vele miljoenen beelden gedeeld.
Altijd en overal EVOCS® is gebaseerd op webtechnologie en kan altijd en overal worden ingezet. Zo kan een
dienstdoende SEH arts bijvoorbeeld vanuit huis beelden beoordelen. De webbased viewer geeft de gebruiker de
mogelijkheid om alle gedeelde beelden te bekijken en hierop verschillende metingen op uit te voeren.
Fysicon EVOCS®Capture: EVOCS®Capture is een iPhone-app voor het direct delen van beelden (fundus, dermatologie
en otoscopie) in een beveiligde omgeving. Deze app geeft de mogelijkheid om overal en op ieder tijdstip, online- en
offline-beelden te registreren en deze te delen via het EVOCS-platform met andere zorginstellingen. Dat levert een
enorme tijdsbesparing op die de patiënt ten goede komt. Fysicon voorziet erin dat gedeeld beeldmateriaal op deze
mobiele wijze op een veilige manier kan geschieden.
EVOCS® kan ziekenhuisbreed worden ingezet Op bijvoorbeeld de afdeling Cardiologie, Oncologie, Radiotherapie,
Neurologie en Radiologie. Het ‘alles-in-een concept’ van de EVOCS® service is simpel: zodra u een licentie heeft,
worden er geen additionele kosten berekend voor installatie, configuratie of het aantal gestuurde studies. Alle
gebruikelijke DICOM modaliteiten worden ondersteund en mocht het onverhoopt zo zijn dat er een DICOM cd niet
kan worden geïmporteerd, zorgen wij er voor dat dit na de volgende update wel mogelijk is.
Veiligheid en patiëntprivacy EVOCS® bevat uitgebreide log functies om de herkomst en bestemming van de
gedeelde beelden te kunnen raadplegen. Het is voor een instelling gecompliceerd om aan de overheidsreguleringen
met betrekking tot patiëntprivacy te voldoen. EVOCS® maakt het gemakkelijker.
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Grote volumes, in minder tijd Door het gebruik van EVOCS® worden administratieve handelingen voor het versturen
van de beelden en rapporten verminderd. Zelfs grote aantallen studies kunnen binnen enkele minuten worden gedeeld.
Er wordt dus geen kostbare tijd verspild.
Gebruiksvriendelijk De meeste oplossingen zijn ontworpen vanuit technisch oogpunt en zijn vaak complex in gebruik.
In sommige gevallen kunnen deze alleen door ICT medewerkers worden bediend. De EVOCS® applicatie wordt geheel
door Fysicon beheerd. U bespaart dus tijd en geld en u heeft geen additionele kennis nodig binnen de organisatie.
Integratie Er zijn uitgebreide DICOM services beschikbaar om EVOCS® optimaal te laten integreren in het bestaande
PACS.

