
Image Manager of  Image & Video Manager 

Digitale beeldopslag  

Snel – Actueel – Overal  

Medische professionals dienen te allen tijde toegang 
te hebben tot hoge kwaliteit image- en videobeelden 
ter ondersteuning van hun werkzaamheden.

Het complete beeldarchief binnen handbereik
De Image Manager is een software applicatie waarmee •	 beelden kunnen worden geregistreerd en 
gearchiveerd.
De Image & Video Manager  is een software applicatie waarmee •	 video-opnamen en beelden kunnen 
worden geregistreerd en gearchiveerd. 
Op eenvoudige wijze kunnen patiëntgegevens worden gekoppeld met de beelden en video-opnamen die •	
met de  Image (& Video) Manager gemaakt zijn. 
De Image (& Video) Manager kan gebruikt worden bij alle specialismen waar ’visual-light’ moet worden •	
opgenomen.

 
Mogelijkheden van koppelen: 
STAR Medical Systems biedt ziekenhuizen en artsen een totaaloplossing door koppelingen mogelijk te 
maken met het Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS), Picture Archiving and Communication System (PACS) 
en het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).

Video-opnamen en beelden kunnen worden gekoppeld aan het EPD  via de STAR HL7 Gateway of             •	
STAR DICOM Gateway. 
De NAW gegevens van de patiënt uit het ZIS kunnen worden overgenomen op het •	
Image (& Video) Manager werkstation door middel van de STAR HL7 koppeling. 
Werklijsten zijn met de DICOM werklijst koppeling eenvoudig te gebruiken op het Image (& Video) •	
Manager werkstation.
STAR Medical Systems heeft een complete oplossing  voor opslag van ’visual-light’ beelden in PACS(II). •	
Vanaf verschillende locaties beelden te raadplegen is mogelijk met de WebIVM. Het beeldmateriaal is dan •	
op elke plaats en op elk moment toegankelijk. Dit kan uw eigen werkplek, een operatiekamer of iedere 
andere werkplek met een netwerkaansluiting zijn.
Door een koppeling met onze Hygiene Tracker software kan de status van de verschillende scopen worden •	
geregistreerd op afdeling- of ziekenhuisniveau.
Met behulp van onze Clinical Reporter software kan gestructureerde verslaggeving worden gedaan, met •	
bijvoeging van relevante beelden uit de Image (& Video) Manager.
Met één druk op de knop kunt u, op •	 patiëntniveau, alle (video)beelden exporteren naar bijvoorbeeld      
CD/DVD, USB-stick of andere externe data-dragers.
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Optimalisatie gebruikersgemak
Dit is slechts een beknopte opsomming van de mogelijkheden die de Image (& Video) Manager u biedt. 
De Image (& Video) Manager is vooral ontwikkeld voor gebruikersgemak, flexibiliteit en brede 
gebruikersmogelijkheden

Videobeelden knippen.
Video-opnamen kunnen in de Image & Video Manager, worden opgenomen en vervolgens beeld voor 
beeld worden bekeken. Ook kunt u de video-opnamen bewerken door bijvoorbeeld beelden uit de 
video-opname knippen. 

Annoteren
U heeft de mogelijkheid om annotaties aan te brengen op beelden en naar eigen keuze wel of niet 
zichtbaar te maken op de originele beelden. Deze bewerkte beelden kunt u exporteren en gebruiken voor 
bijvoorbeeld presentaties, als educatief materiaal of archivering.

Accurate beeld (en video) overzichten
Met de Image (& Video) Manager is het mogelijk meerdere beelden op één scherm te plaatsen. Zo kunt u 
beelden van de patiënt vergelijken met de actuele situatie op hetzelfde scherm. 

Speciaal voor specialistische afdelingen;

Maag Darm Lever
De Image (& Video) Manager kan worden bediend doormiddel van de knoppen op uw endoscoop.•	
Er is een koppeling mogelijk met digitale verslaggeving software (Clinical Reporter) zodat de beelden die •	
met de Image (& Video) Manager gemaakt zijn eenvoudig ingevoerd kunnen worden

Orthopedie
Met een audio headset kan commentaar automatisch toegevoegd worden aan de video-opname.•	

Keel Neus Oor
Vastleggen van beelden en/of video met behulp van het voetpedaal•	
Volledige integratie met de MediTop behandel units•	
Koppeling met voor KNO relevantie meet apparatuur•	

Heeft u specifieke wensen ten aanzien van de functionaliteit? 
Onze specialisten kunnen de applicatie door configuratiewijzigingen aanpassen aan

uw specifieke situatie om zo het gebruikersgemak voor uw situatie te optimaliseren.
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