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HealthConnect
Uw zorgprocessen optimaal op elkaar afgestemd

De ontwikkelingen in de zorg gaan momenteel razendsnel. Mede gedreven door veranderende regelgeving
vanuit de overheid wordt informele zorg steeds meer betrokken bij het zorgproces. Door de scheiding van
wonen en zorg verandert wellicht uw dienstverlening. Ook kiezen steeds meer zorgaanbieders voor een
ketensamenwerking. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van ingrijpende veranderingen. Ook zorgt de
voelbare financiële druk ervoor dat bedrijfsprocessen anders ingericht moeten worden.

Optimale afstemming van technische oplossingen op uw dienstverlening is
van groot belang, waarbij de samenwerking tussen de verschillende onderdelen en het behoud van de investeringen centraal staan. Om uw bedrijfsprocessen in de zorg optimaal en zo efficiënt mogelijk op elkaar af te stemmen, is er
HealthConnect van Simac Healthcare. Met HealthConnect wordt er geheel
oplossingsgericht en leveranciersonafhankelijk gekeken naar de best aansluitende ICT mogelijkheden voor uw organisatie en dienstverlening.

Systeem integratie
Simac HealthConnect is de visie van Simac op zorginfrastructuur. Deze visie
stelt ons in staat om de aandachtsgebieden samen te voegen door deeloplossingen met elkaar te koppelen. Simac Healthcare bouwt maatwerkoplossingen
met standaard componenten uit de markt, door deze slim met elkaar te laten
integreren. Dit geeft u de mogelijkheid om voor deeloplossingen een keuze te
maken voor het “best-of-breed” product.

Simac Healthcare is bekend met de vele uitdagingen in de zorg.
Uitdagingen die vragen om passende oplossingen.

Scheiden van wonen en zorg
Cliënten blijven langer thuis wonen, waardoor u de alarmvoorzieningen bij uw
cliënten thuis moet faciliteren. Tevens komen andere zorgaanbieders hun diensten
aan uw cliënten aanbieden. Dit kan leiden tot veranderingen in de toegangsverlening tot uw pand. Hoe kan de cliënt er bijvoorbeeld voor zorgen dat aan u
toegang wordt verleend? Intramuraal wordt uw cliëntpopulatie steeds zorg
intensiever, waardoor cameratoezicht en persoonsbeveiliging wellicht noodzakelijk
worden. Alarmeringsoplossingen moeten schaalbaar en toekomstvast zijn. U wilt
immers niet investeren zonder dat daar inkomsten tegenover staan. Hoe pakt u dit
aan?

Mantelzorg en familie
Steeds vaker moeten zorginstellingen terugvallen op ondersteuning door familie en
mantelzorg. In sommige gevallen zal de zorginstelling zelfs niet eens het eerste
aanspreekpunt zijn. Maar hoe betrekt u deze partijen? Op welke manier leggen ze
verslag van hun bevindingen? En hoe blijft u als zorgverlener toch betrokken?

Ketensamenwerking
Zorginstellingen werken steeds meer met elkaar samen. Personeel wordt efficiënter
ingezet, waarmee kosten worden bespaard. Zorgverleners worden meer specialist
dan generalist. Belangrijk hierbij is dat er onderling informatie uitgewisseld kan
worden, zonder dat de informatieveiligheid hierbij in gevaar komt. Worden ECDapplicaties gekoppeld? Komt er een nieuw, gezamenlijk ECD? En hoe zit het met
het onderling verrekenen van de kosten?

Behoud investeringen
De markt kent veel “stand alone” systemen zoals zorgsystemen, dwaaldetectie,
CCTV, domotica, toegangscontrole en communicatiesystemen. Er zijn vele merken
en uitvoeringen met vaak de focus op hun eigen product en toepassingsgebied.
Deze losse systemen sluiten moeilijk op elkaar aan. Ook zorgen standaardisatie
of gemis aan functionaliteit voor vroegtijdige afschrijvingen.

Hoe helpt Simac HealthConnect u verder?
Met HealthConnect gaan wij samen met u aan de slag om uw zorginfrastructuur af
te stemmen op uw wensen en de actuele ontwikkelingen. Volledig gericht op uw
cliënten, personeel en bedrijfsprocessen. Simac Healthcare heeft veel ervaring met
het inrichten van ICT, communicatie, alarmering en domotica oplossingen in de
zorgketen. Hoewel er door de ontwikkelingen veel veranderingen noodzakelijk zijn,
bieden wij u een passende zorginfrastructuur aan waarbij de losse onderdelen
optimaal op elkaar zijn afgestemd. Met HealthConnect ontzorgen wij u met uw ICT
infrastructuur en denken wij vanuit de oplossing, waarbij we zoveel mogelijk
rekening houden met de bestaande investeringen.
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Waarom Simac HealthConnect?
•

Complete ontzorging van uw zorginfrastructuur

•

Cliënt en medewerker staan centraal

•

Geen vendor lock-in, maar keuzevrijheid

•

Geen deeloplossingen, maar integratiegedachte

•

Nastreven en afdwingen van open standaarden

•

Modulair van opbouw, stapsgewijs migreren is mogelijk

•

Veilig en geschikt voor BYOD/CYOD

Meer weten?
Wilt u graag meer informatie over Simac HealthConnect,
onze partners of meer lezen over onze implementatietrajecten?
Ga naar www.simac.com/healthconnect.
Heeft u een bepaalde casus of probleemstelling en wilt u graag weten
hoe wij vanuit onze ervaring hiermee om zouden gaan? Neem dan
vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 040 258 28 15.

Over Simac Healthcare
Simac Healthcare heeft veel ervaring op het gebied van integratie en veiligheid. Simac ontwerpt en onderhoudt al ruim 40 jaar netwerkinfrastructuren.
Als systeem en source integrator ontzorgen wij u geheel met het inrichten
van uw zorgdiensten. Wij zijn volledig onafhankelijk van fabrikanten,
waardoor de oplossing en uw wensen centraal blijven staan.
Simac Healthcare zorgt voor flexibele ICT-oplossingen die gebruiksvriendelijkheid koppelen aan betrouwbaarheid. Nu én in de toekomst.
Persoonlijk voor iedereen.

Simac Healthcare
De Run 1101
5503 LB Veldhoven
telefoon +31 (0)40 258 28 15
www.simac.com/healthcare
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