
  Een mul(disciplinaire 
oplossing 
Om de afdelingen die de JPG-, PDF-, 

DICOM-, AVI-standaarden gebruiken, 
te verbinden met het beheer van de 

pa(ën(den(teiten. 

Onbeperkte infrastructuur 
Om 24/7 te werken, met redundan(e, op de 

virtuele infrastructuur en virtuele machine. 
Geen opslagcapaciteitsbeperkingen. 

Unieke viewer 
Voor alle clinici op MAC, pc of 

tablets en ook voor de externe 

gebruikers met ZFP. 

MACS

Cloud-ready 
Alle Telemis-applica(es hebben een 

architectuur voor verbinding met de 

cloud, net zoals twee op elkaar 
passende legoblokjes. 

TM-MACS 
Alle multimedia van het 
ziekenhuis op één enkele 
plaats 
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Microscopie

Office, PDF

Dermatologie

MACS 
Cloud

1 foto = gearchiveerd  
Met de op(e TM-Capture 

wordt elke tablet of telefoon 
een eeldverwervingsmiddel.

Nuc. 
Geneeeskunde Radiologie

http://www.telemis.com
http://www.telemis.com


Telemis. Extending Human Life. 
www.telemis.com 

TM-MACS 
TM-MACS is een totaaloplossing voor het beheer van de stroom 
van beelden, video's en gescande documenten met betrekking 

tot de pa(ënt. Deze oplossing zorgt voor het beheer van de 

werkl i jsten (workl ist ) geïntegreerd met de andere 
informa(esystemen van de instelling, waardoor de juiste 

pa(ën(den(teit aan de bron gewaarborgd blijZ. 

En het servergedeelte? 
TM-MACS is een compleet soZwarepakket voor het beheer van 
de opslag, de archivering en het weergeven van de 

pa(ëntendossiers. Telemis levert de soZware, configureert deze 
en integreert deze in de bestaande infrastructuur. 

Zelfs voor niet-DICOM? 
PACS-systemen waren heel lang gericht op DICOM-beelden en 
het werd (jd om een duurzame en efficiënte oplossing te vinden 

voor de andere gegevensbronnen. Telemis levert een slimme 

oplossing voor alle ziekenhuisafdelingen. 

En de support? 
Telemis levert de technologie die de gebruikers nodig hebben, 

inclusief opleiding, projectbeheer en begeleiding bij de 
overstap… nu en gedurende de hele levensduur van uw project. 

Daarom is de support onbeperkt bij onze TM-MACS-projecten. 

Mul(disciplinair 
Hoe beheert u de op de pc of iPad 
van de clinici opgeslagen beelden? 

Mul(media 
A`andelen van endoscopische 

en dermatologische video's, JPG-, 

PNG-, DICOM-beelden, gescande 
pa(ëntendocumenten… 

100% mobiel 
Overal moeiteloos verwerven, 
weergeven en archiveren van 

medische beelden op 

smartphones en tablets. 

Hoogwaardige all-in-
service 

In het project geïntegreerde 

installa(e-, opleidings- en 
configura(eservice. Het updaten 

gebeurt jaarlijks en systema(sch. Uw 

MACS is al(jd up-to-date. 

Cloud-ready 
Het systeem is modulair 

ontwikkeld om te verbinden met 

de cloud: er wordt begonnen 

wanneer u dat wilt. 

Geavanceerde viewer 
Video-viewers, cardiologie-viewers. 

Het ideale instrumentarium voor het 

werk van de arts. 
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