Connecting sources
simplifying workflows
Forcare begrijpt uw uitdagingen in de complexe
gezondheidszorg van vandaag de dag. Ons doel is
uw workflow te stroomlijnen door uitwisseling van
data tussen zorgspelers eenvoudig te maken. Onze
visie is een naadloos op elkaar aansluitende wereld
van informatiesystemen die snel, veilig en eenvoudig
klinische data creëren, beheren en delen. Samen
helpen we de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Snelle en feilloze
data flows

Forcare slaat bruggen tussen systemen. Hierdoor
kunnen uw medewerkers in één oogwenk resultaten,
beelden en bestanden in verschillende bestands
formaten delen.
Onze producten zijn bovendien gebaseerd op open
standaarden, waardoor er geen sprake is van vendor
lock-in. Ze sluiten perfect aan op uw huidige applicaties,
waardoor u geen dure investeringen hoeft te doen.
Wij geloven in het bundelen van knowhow binnen ons
eigen team en met onze klanten. Daarom doen wij actief
mee met het Integrating the Healthcare Enterprise (IHE)
initiatief vanuit het idee de gezondheidszorg beter te
maken voor iedereen.
In alles wat we doen, staat de patiënt centraal. We zijn
toegewijd aan het stroomlijnen van processen en het
ondersteunen van snelle en efficiënte data flows,
die uiteindelijk de kwaliteit van de zorg voor
mensen verbeteren.
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Forcare oplossingen zijn:
Open en flexibel - werk met
de leverancier van uw voorkeur
Modulair en schaalbaar ondersteuning terwijl uw
organisatie groeit
Betrouwbaar en veilig gevoelige patiëntgegevens
zijn in veilige handen
Efficiënt en patiëntgericht ze helpen u te focussen op
dat wat telt

“Nu kunnen we via één interface alle
relevante informatie inzien die in de
regio beschikbaar is. Hierdoor is het
doorverwijzen van patiënten aanzienlijk
efficiënter geworden, met als gevolg een
hogere kwaliteit van patiëntenzorg.”
Matty Lautenbach
Hoofd Cardiologie & Hartkatheterisatie,
Medisch Centrum Leeuwarden.

Interoperabiliteit
Het geavanceerde interoperabiliteitsplatform geeft
u de mogelijkheid om data van meerdere bronnen
en leveranciers samen te brengen en communicatie
tussen verschillende systemen te vereenvoudigen.
Kortom, het helpt u de juiste gegevens op het juiste
moment naar het juiste device te sturen.
Open standaarden betekenen dat u niet vastzit
aan een bepaalde leverancier, zodat u flexibel kunt
werken en een breed scala systemen kunt verbinden.
Wij begrijpen dat u gevoelige zorggegevens in veilige
handen moet houden. Daarom zijn onze producten
uitgerust met waterdichte beveiliging.

Gebaseerd op open standaarden
Geen vendor lock-in
Eenvoudige aansluiting
Betrouwbaar en schaalbaar
Hoogwaardige beveiliging
Toekomstbestendig platform

E-Overdracht
Onze E-Overdracht oplossing helpt uw workflows
te beheren op een manier die werkt voor u en uw
patiënten. Van het verzenden van patiëntgegevens
tot het ontvangen van resultaten; het versnelt de
gegevensuitwisseling. We stroomlijnen communicatie
tussen artsen, ondersteunend personeel, afdelingen
en instellingen.
De oplossing biedt een standaardmethode om
verwijzingen als geheel te beheren en geeft u de
ruimte om deze naar uw specifieke wensen aan te
passen. Daarnaast helpt de gebruiksvriendelijke
interface u snel de informatie te vinden die u nodig
heeft, met als gevolg kortere doorlooptijden en
soepeler werken.

Gedreven door artsen
Patiëntgericht
Eenvoudige implementatie
Simpele, intuïtieve bediening
Verhoogde doorloopsnelheid
Verbeterde gebruikerservaring
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Forcare – Ondersteunt optimale patiëntenzorg
Forcare is opgericht in 2006 met het doel verschil te maken rondom
interoperabiliteit in de gezondheidszorg. En dit hebben we vervolgens
succesvol in de praktijk gebracht. Door de jaren heen hebben we ons
portfolio verfijnd en versterkt om te voorzien in de groeiende behoeften
binnen de zorg.
Onze flexibele oplossingen zijn ontworpen zodat u blijft voldoen aan de
veranderende eisen van de markt. Door informatiestromen te vereen
voudigen, bronnen samen te voegen en naadloos data uit te wisselen,
helpen we u navigeren in een steeds veranderende omgeving.
We hebben een heldere focus op efficiëntie en het verhogen van de
kwaliteit van zorg. Door gebruik te maken van open standaarden, streven
wij ernaar losse systemen aan elkaar te koppelen in een centraal, toekomst
bestendig platform.

Hoe kunnen wij u helpen?
Neem contact op met een vertegenwoordiger van Forcare of
ga naar www.forcare.com
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