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Binnen de zorg is de fax nog steeds een van de meest gebruikte communicatiemiddelen om medische
gegevens uit te wisselen. Hoeveel tijd en geld verloren gaat met het handmatig verzenden van
documenten is hierbij niet inzichtelijk en ook de beveiliging van de patiëntgegevens is niet
gewaarborgd. Faxination Server garandeert een veilige verzending van documenten, snellere toegang
tot actuele gegevens en een aanzienlijke kostenbesparing door beter inzicht in het faxgebruik.

Kostenbesparing

Waarborg privacy

Een gemiddeld ziekenhuis verzendt rond de 300.000 faxen per

De overheid verplicht zorgverleners een medisch dossier bij te

jaar dat neerkomt op een uitgaven van 1,2 miljoen euro, alleen al

houden, deze goed te beveiligen en patiënten de mogelijkheid te

aan personeelskosten. Faxination Server weet deze kosten

bieden zijn of haar dossier in te zien. Door het digitaliseren van

aanzienlijk te verlagen door de directe koppeling met de

de faxen, kunnen er geen papieren faxen meer ‘rondslingeren’

applicatie waardoor gebruikers rechtstreeks vanaf de werkplek

en blijft de vertrouwelijkheid van gegevens gewaarborgd. Met

faxen kunnen versturen en ontvangen. Door de centralisatie van

Faxination Server wordt de privacy van patiënten en de

het faxverkeer, en het eﬃciënter gebruiken van de telefonieli-

veiligheid van persoonlijke gegevens gegarandeerd door

jnen, kan flink worden bespaard op beheer- en onderhoud-

volledige controle over wie wel of niet faxen mag zenden of

skosten. Met het centraal aanpakken van de faxcommunicatie

ontvangen. Ongeautoriseerd personeel heeft geen toegang tot

kan met Faxination Server een besparing worden bereikt die kan

(vertrouwelijke) patiëntgegevens.

oplopen tot 75%.
Met de rapportage optie van Faxination Server kan beter inzicht
Directe besparingen worden verder bereikt door de daling in het

worden verkregen in de hoeveelheid in- en uitgaande faxen.

gebruik van papier en inkt en lagere stroomkosten.

Evaluatie van deze informatie zorgt ervoor dat door optimalisatie
van het betreﬀende faxverkeer nog meer kosten kunnen worden
bespaard.
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Verbetering zorgkwaliteit

i

Software informatie

Door de naadloze integratie van de software met het bestaande
Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) en EPD (Elektronisch

• Faxination Server is modulair. Verschillende software

Patiënten Dossier) zijn de meest recente gegevens van de patiënt

modules kunnen worden aangesloten die verschillende

altijd beschikbaar. Patiënten krijgen hierdoor sneller zorg op

type applicaties en/of mailomgevingen aan de centrale

maat en zorgverleners kunnen eﬃciënter én eﬀectiever de zorg

faxserver koppelen. Deze koppeling kan per afdeling, een

bieden die een patiënt nodig heeft.

aantal afdelingen of voor de gehele zorginstelling.

Gebruikersgemak
In een tijd waarin het zorgpersoneel te maken heeft met vele
veranderingen, en werkt onder grote tijdsdruk, zorgt Faxination
Server ervoor dat er in de omgang met de apparatuur voor deze
groep weinig veranderd. Door de integratie van de software met
bestaande applicaties merken de gebruikers weinig tot niets van
de invoering van de nieuwe software en hoeven er geen nieuwe
technieken te worden aangeleerd. Hierdoor blijft het bestaande
gebruikersgemak gegarandeerd.

• Faxination Server draait op een virtuele server zoals
VMWare waardoor geen investering nodig is in hardware
en is Microsoft Hyper-V gecertificeerd.
• Faxination Server kan door middel van bestaande en
nieuwe fax technologieën, zoals Fax over IP, worden
gekoppeld aan de (VOIP) telefoon centrale of direct aan
de verbinding met de telefonie leverancier.
• Faxination Server kan geïntegreerd worden met iedere
multifunctional. Door koppeling met alle multifunctional
leveranciers blijft de zorginstelling leverancier
onafhankelijk.
• Faxination Server maakt het mogelijk om applicaties van
andere afdelingen (zoals inkoop, facility, et cetera) te
koppelen, via onder meer de gecertificeerde SAP

R2

connector, SMTP of een web service interface.
• Faxination Server kan vanuit een HL7 applicatie of HL7
broker direct faxen versturen en ontvangen. Dit geldt
voor alle HL7 applicaties als lab systemen, opname,
overplaatsingen, overdracht, ontslag aanvragen,
uitslagen, orders en reserveringen.

Over Fenestrae®
Met meer dan 30 jaar ervaring in unified messaging en
communicatie, worden de oplossingen van Fenestrae wereldwijd
gebruikt door organisaties bij het verbeteren van hun flexibiliteit
en het reduceren van kosten door het elimineren van papier uit
het business proces. Fenestrae is Microsoft Gold Partner en
heeft klanten in de financiële sector, bij de overheid, de zorg en
binnen vele andere industrieën.
Fenestrae is lid van de IHE, een internationaal
samenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers van
ICT in de zorgsector die het gecoördineerd gebruik van
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gevestigde zorg- en ICT standaarden zoals DICOM en HL7
promoot.
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