Sobre o PROMediaMaker.SZ

GERENCIAMENTO DE GRAVAÇÃO DE MÍDIAS AUTOMATIZADA

SOBRE
PROMediaMaker é uma robusta aplicação para gerenciamento de gravação de mídias automatizadas para instituições clínicas e hospitalares no objetivo de entregar ao cliente as imagens com qualidade e segurança.
Esta versão integrada a um ROBÔ (Epson PP,Primera Bravo e Rimage) pode atuar de forma totalmente automatizada com a gravação da mídia no término de todas as imagens recebidas como também ser trabalhada de forma
SOB-DEMANDA (Somente no ato da entrega ao Cliente).

CARACTERÍSTICAS
A nova versão do PROMediamaker tem novos recursos para tornar ainda mais fácil a sua utilização e principalmente a sua manutenção. O sistema utiliza-se de uma base de dados na versão FREE do gerenciador FIREBIRD 2.1 ou
2.5 entre outras vantagens esta na utilização de um conceito de recebimento controlado por tempo. Veja as principais características do produto:
Compatibilidade total com REDES DICOM 3.0;
Recebe imagens compactadas nas principais taxas de compressão adotadas pelo protocolo;
Gerencia seus serviços com gerenciador de base de dados FREE de excelente performance;
Fácil operação e manutenção dos serviços e processos;
Inserção facilitada para adicionar logotipos e textos na estampa das mídias;
Realização das gravações de forma automatizada ou sob-demanda em disponibilidade instantânea;
Podem ser utilizados em gravadores de mídia local ou pelo processo automatizado;
Compatível com equipamentos EPSON, PRIMERA e uma versão especial para o RIMAGE;
Recursos para adicionar aplicativos junto com as imagens gravadas na mídia;
Programas para abrir imagens no formato DICOM (Visualizadores);
Arquivos complementares de propagandas da instituição como vídeos e textos animados;
Versões especiais para anexar laudos em PDF.
Processos de auditoria nos serviços identificando o processo usado e as mídias utilizadas;
Excelente performance nas gravações e nas impressões das etiquetas com recursos de otimização;
Versão RIMAGE possui controle total no aplicativo de gerenciamento do equipamento;
Paralisação de gravações e exclusão de serviços interrompidos no recebimento;
E versões especiais para empresa de locação de equipamentos (Out-Sourcings).
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