Ascom Unite Axess
for Smart Devices
Beveiligde berichten, gefilterde alarmen en geavanceerd
alarmbeheer via slimme apparaten - allemaal met één
ingebouwde zorg-app

■ Contextrijke alarmen die naar

apparaten van artsen en
verpleegkundigen gaan
■ Altijd en overal toegang tot klinische

informatie

Unite Axess for Smart Devices is een
professionele app waarmee zeer
mobiele artsen en verpleegkundigen
klinische berichten en alarmen kunnen
bekijken en beheren. De app maakt
end-to-end encryptie mogelijk om de
gegevensbeveiliging en het
gebruikersvertrouwen te maximaliseren.
Echt mobiele klinische workflows
worden ondersteund door functies zoals
waveform-weergave, interoperabiliteit
met andere Ascom-apps en apps van
derden.

De voordelen van BYOD met de
beveiliging van een professionele
app
Unite Axess for Smart Devices stelt
artsen in staat om te profiteren van de
voordelen van 'Bring Your Own Device’
smartphones (gemak, vertrouwdheid,
enz.), terwijl ze tegelijkertijd de
professionele betrouwbaarheid en

gegevensbeveiliging bieden die
essentieel zijn voor professioneel
gebruik in de gezondheidszorg. De app
ondersteunt ook de Ascom Myco 3, een
Android-smartphone die speciaal is
ontworpen voor klinische en andere
veeleisende omgevingen.

Verbinden, samenwerken,
communiceren: vanaf één slim
apparaat
Ervoor zorgen dat het personeel
verbonden is met collega's en patiënten.
Maak het gemakkelijk voor hen om
onderweg toegang te krijgen tot
gedetailleerde patiëntgegevens of
curves te bekijken. Verminder onnodig
lopen om niet-urgente alarmen te
controleren. Met Unite Axess for Smart
Devices krijgen mobiele medewerkers
de informatie die ze nodig hebben om
de ernst van alarmen met vertrouwen te
beoordelen voordat ze reageren.

Belangrijkste kenmerken en
voordelen
■ Beschikbaar voor Android™ en Apple™

smartphones. End-to-end
berichtversleuteling en
gebruikersverificatie om de
gegevensbeveiliging te maximaliseren.
Duidelijke zichtbaarheid van de
verbindingsstatus of verlies van
serververbinding
■ Profiteer van bestaande Ascom-

integratie met verpleegoproep-,
patiëntmonitoring- en andere systemen.
Optie om waveforms weer te geven.
Ondersteunt apps zoals Cisco Jabber
om met één druk op de knop terug te
bellen naar patiëntenkamers

Eenvoudig
prioriteiten
bepalen

Waveforms
weergeven

Beveilig
berichten aan
zorgteams

■ Slanke, gebruiksvriendelijke interface.

Bericht softkey launch van andere apps
zoals Ascom Digistat Smart Central
Mobile en apps van derden
■ Kan worden aangepast aan
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verschillende berichten- en
alarmprotocollen en -procedures:
geluids- en kleurgecodeerde berichten,
gecategoriseerde berichten voor het
prioriteren van reacties op
geselecteerde berichtgroepen
(laboratoria, monitors, enz.)

