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eRepozytorium mMedica w chmurze.
Postaw na bezpieczeństwo dokumentacji medycznej.
eRepozytorium mMedica w chmurze to nowoczesne rozwiązanie, które zostało stworzone specjalnie dla przychodni oraz indywidualnych praktyk lekarskich. Umożliwia gromadzenie dokumentacji indywidualnej i zbiorczej, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Zapewnia zdalny dostęp do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) indeksowanej na platformie
P1. Ułatwia spełnianie obowiązków prawnych nakładanych na przychodnie i indywidualne praktyki lekarskie oraz eliminuje konieczność rozbudowy infrastruktury sprzętowej na potrzeby obsługi, tworzenia i udostępniania EDM.

Poznaj eRepozytorium mMedica w chmurze.
Korzystaj z aktualnych formatów dokumentów i standardów gromadzenia danych medycznych w Twojej przychodni.
Zyskaj m.in. możliwość:
•

przechowywania elektronicznej dokumentacji medycznej,

•

udostępnienia EDM klienta na potrzeby Platformy P1.

Dlaczego eRepozytorium mMedica w chmurze?

Oszczędności

Zgodność

Wygoda

Ograniczasz koszty związane

Zachowujesz zgodność

Dostajesz szybki dostęp do

z utrzymaniem infrastruktury

z przepisami i spełniasz wymogi

danych pacjentów, zawsze

sprzętowej.

narzucone przez regulatora.

gdy ich potrzebujesz.

Bezpieczeństwo

Jakość

Dostęp 24/7

Masz pewność bezpieczeństwa

Zyskujesz gwarancję wysokiej

Korzystasz z dostępu do kompletu

i poufności danych Twoich

jakości usług, zapewnionych

informacji w dowolnym miejscu

pacjentów.

przez lidera rynku.

i czasie.

Integracja

Elastyczność

Wsparcie

Umożliwiasz integrację

Wybierasz pakiet i korzystasz

Otrzymujesz wsparcie

z innymi rozwiązaniami.

z usługi abonamentowej, jak

ekspertów oraz pomoc

długo chcesz.

techniczną 24/7.

Wybierz wariant dostosowany do swoich potrzeb.
Dla indywidualnych praktyk lekarskich
Pakiet Standard

Dla średnich i większych przychodni lekarskich
Pakiet Optimum

2GB

2GB, 5GB lub 10GB

przestrzeni dyskowej i dostosowanej mocy obliczeniowej*

przestrzeni dyskowej i dostosowanej mocy obliczeniowej

*opcja dostępna do 5 licencji na Moduł Integracji
eRepozytorium w Chmurze

•

•

Jeśli rozwiązanie ma być wykorzystywane wyłącznie dla
potrzeb komunikacji z Systemem P1, można rozpocząć od

W przypadku, kiedy przekracza 80%, należy jak najszybciej

pakietu 2GB.
•

Wykorzystanie miejsca można monitorować na bieżąco.
zamówić większy pakiet.

Jeżeli do eRepozytorium mają zostać przeniesione załącz-

•

W razie trudności w oszacowaniu wielkości pakietu można

niki przechowywane w bazie mMedica, łączna wielkość

wybrać pakiet najniższy, a potem w miarę potrzeb zmie-

pakietu nie może być mniejsza od rozmiaru bazy danych.

nić jego rozmiar.

Chcesz skorzystać z usługi?
eRepozytorium mMedica w chmurze jest dla Twojej przychodni lub praktyki lekarskiej, jeżeli posiadasz:
•

Oprogramowanie mMedica z niezbędnymi licencjami lub system dostawcy, który jest partnerem Chmury da zdrowia.

•

Dostęp do sieci Internet.

Sprawdź, jak działa usługa.
Po zakupie eRepozytorium mMedica w chmurze:
•

otrzymujesz klucze do konfiguracji rozwiązania,

– odczytać i pobrać dokumenty EDM,

•

konfigurujesz oprogramowanie zgodnie z instrukcją,

– zaindeksować i wyszukiwać dokumenty w systemie P1,

•

możesz rozpocząć korzystanie z usługi, w tym:

– udostępniać dokumentację innym

– zapisać dokumenty EDM,

świadczeniodawcom na platformie P1.

– wyszukiwać dokumentację w rejestrze,

Postaw na jakość.
Skorzystaj z doświadczenia lidera
rozwiązań informatycznych dla
e-Zdrowia.

1

w Polsce tego

+60

ekspertów do

100%

typu rozwiązanie

Twojej dyspozycji

z regulacjami

zgodności

z Chmurą Krajową

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami już dziś.
Krajowy Operator Chmury Medycznej
ul. Adama Branickiego 13
02-972 Warszawa

e-mail: biuro@chmuradlazdrowia.pl
tel.: 22 574 81 60
chmuradlazdrowia.pl

