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Wat het u oplevert

Betere zorg dankzij superieur inzicht in medische data 

Gebruiksvriendelijker werken en tijd besparen 

Makkelijker beheer van medische apparatuur 

Ieder specialisme zijn eigen dashboard

Zorgverleners zien een enorme toename aan patiëntinformatie uit hartslag-apps, glucosemeters en  

andere (zelf)meetapparaten. Zowel in het ziekenhuis als bij mensen thuis. Inloggen op meerdere  

systemen om de toestand van een patiënt te checken is echter tijdrovend en inefficiënt. Finalist heeft 

daarom de Zorgbus ontwikkeld, een softwarecomponent dat data van verschillende apparaten samen-

brengt in één dashboard. Artsen en verpleegkundigen hoeven nog maar één keer in te loggen op een 

omgeving die is afgestemd op hun specifieke kennisbehoefte.

Informatiestromen uit medische apparatuur samen in één dashboard

Analyseer uw medische data via één dashboard

Doe de                             en zie wat het oplevert

Slimme apparaten bieden steeds meer mogelijkheden om de gezondheid van  

patiënten te meten. Maar waarom zou u voor elk apparaat een andere inlog en  

applicatie gebruiken? Finalist integreert uw medische én technische informatiestromen 

in één gebruiksvriendelijk dashboard. Daarmee legt u kruisverbanden en maakt u  

diepte-analyses die voorheen niet mogelijk waren. 

Eenvoudig apparaten koppelen en uitbreiden 

Lagere kosten door minder koppelvlakken 

Open platform, dus geen vendor lock-in

 MedAppScan



Finalist verbindt de zorg

Wie gingen u voor?

Finalist ontwikkelt ICT-oplossingen specifiek voor de zorgbranche. We werken op basis van open source 

en open standaarden. Daardoor kunnen we snel inspringen op nieuwe ontwikkelingen en  

veranderende behoeften in de zorg. Op onze website www.finalist.nl/zorg-ict leest u meer over onze 

Zorg ICT-oplossingen.
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Onze consultant Robbert Kooij vertelt u graag meer over de 
MedAppScan en de mogelijkheden van het dashboard.

Leg kruisverbanden en maak  
diepte-analyses

Vereenvoudig uw beheer via het control 
panel

Bloeddruk, temperatuur en alle andere waarden 

die voor de gebruiker relevant zijn geven we 

realtime weer in één overzichtelijk dashboard. 

Dat richten we helemaal in volgens uw wensen. 

Het dashboard is responsive en werkt daardoor 

gebruiksvriendelijk op alle gangbare beeld-

schermformaten. Anders dan het elektronisch 

patiëntendossier (EPD) biedt het dashboard ook 

de mogelijkheid om kruisverbanden te leggen en 

diepte-analyses te maken. Zelfs uit apparaten die 

geen eigen informatievoorziening hebben leest 

u eenvoudig data uit door een zorgconnector te 

laten plaatsen. 

Behalve medische data bieden veel apparaten 

ook uitgebreide technische informatie die u niet 

altijd via een interface kunt uitlezen. Finalist 

brengt ook deze data voor u samen in één  

technisch control panel. Zo hebben uw  

ICT-beheerders actuele informatie over de status, 

het onderhoud en eventuele storingen altijd bij 

de hand. Dat vereenvoudigt het beheren van een 

groeiend aantal apparaten aanzienlijk.  

06 – 55 39 54 58
r.kooij@finalist.nl

Snel inzicht in uw mogelijkheden?

Finalist voert graag een MedAppScan voor u uit. Daarbij prioriteren we de datastromen die bijdragen aan 

betere zorg- en onderhoudsprocessen. Met de technische scan brengen we in kaart hoe eenvoudig of  

complex we uw apparaten kunnen ontsluiten. Vervolgens visualiseren we het toekomstige dashboard vanuit 

het perspectief van de gebruiker. Al binnen 4 tot 6 weken beschikt u over ons rapport en een prototype.  

U ziet in een oogopslag hoe één dashboard kruisverbanden en diepteanalyses mogelijk maakt. 

 Doe de MedAppScan!


