
Serviços de implementação e integração

Migração de dados: Nossa equipe de especialistas o ajudará  
na migração de seus dados atuais para o sistema RamSoft.  
A migração de seus dados DICOM está incluída em sua  
compra e normalmente é feita via consulta/recuperação  
DICOM ou importação de pastas. Para seus dados RIS,  
fornecemos planilhas e/ou arquivos fáceis de criar usando  
o padrão HL7. Nossos especialistas em implementação  
garantem que as informações relacionadas à demografia  
dos pacientes, companhias de seguros, médicos  
encaminhadores e outros sejam migradas com segurança,  
de sistema para sistema sem nenhuma perda de informação.

Integrações: Nossos serviços de integração profissional  
oferecem consistentemente integrações de sistemas inovadoras  
e econômicas que ajudam a melhorar a eficiência e eliminar  
erros de dados dos pacientes. Podemos integrar com qualquer 
solução usando as normas FHIR e HL7 (método preferido).  
Entretanto, nosso sistema também pode ser integrado via  
XML, JSON, API, CSV, entre outros. Quer seja uma integração  
com seu HIS, EMR, Portal de Intercâmbio de Informações Clínicas, 
sistema de faturamento ou outros provedores de saúde, RamSoft 
tem você coberto. Veja a lista completa dos tipos de integrações.

Treinamento do usuário final: O treinamento dos usuários  
do sistema RamSoft é a principal chave para uma implementação  
bem sucedida. Nossa equipe de especialistas na área treinará  
seu pessoal para utilizar nossas soluções de imagem digital de  
forma eficiente e eficaz para maximizar seus benefícios internos  
e aumentar a produtividade geral de seu pessoal. Além das opções 
de treinamento na web e no local, seu pessoal terá acesso livre à 
nossa biblioteca de vídeos de aprendizagem eletrônica para ajudar 
sua equipe a aprender sobre nossas soluções em seu próprio ritmo. 
Com cursos adaptados às diferentes funções do usuário, categorias 
de produtos, e características específicas, seu pessoal pode  
escolher um caminho de aprendizagem que melhor se adapte  
às suas necessidades.

https://ramsoft.com


Tipos de integração

Integração Descrição Soluções para problemas

HL7

Nosso mecanismo de interface Mirth  
incorporado lhe permite fazer interface 
com múltiplos sistemas, fluxos de trabalho, 
suportando vários formatos de relatório e 
mapeamento de IDs para aumentar a  
eficiência, reduzir erros e omissões, e  
diminuir os custos operacionais.

Cumprimento das normas para todos os  
segmentos de mercado de imagem

Integrado com mais de 100 fornecedores/produtos

Fluxo de trabalho totalmente personalizado

API

Web API (REST) permite liberdade e  
flexibilidade no fornecimento de informações 
de plataforma para plataforma com  
segurança através da Internet, utilizando 
vários tipos de estrutura. Nossa interface 
permite que soluções personalizadas 
(pré-construídas ou feitas de raiz) sejam 
completadas com base nas exigências dos 
fornecedores com os quais nossos clientes 
desejam se conectar.

Integração mais fácil com outros fornecedores de aplicações como  
qualificação de seguro, faturamento e notificações de pacientes.

Usado para trocar informações com segurança entre sistemas  
sem a necessidade de VPN ou interface HL7.

Capacidade de fornecer informações através de várias estruturas,  
tais como JSON, XML, CSV e chamada API direta.

Disponível para PowerServerTM RIS/PACS 
& PowerServerTM TELE PLUS

Auto-lançamento 
de aplicação de 

terceiros

A RamSoft pode lançar outras aplicações  
de terceiros com um simples clique.  
Quando um radiologista seleciona um  
estudo da lista de trabalho RamSoft, ele 
lança a aplicação integrada para o estudo  
correspondente sem cliques adicionais.

Estudos de lançamento em um clique

Gerenciar estudos de forma mais eficiente

Inicia automaticamente a aplicação no estudo correspondente

Acesso único

Integração  
segura de URL 
com RIS/HIS/

EMR

Se sua organização emprega um EMR  
tradicional ou baseado em nuvem, a  
RamSoft pode ser iniciada através de  
uma Solicitação de URL de qualquer  
EMR que suporte a integração de URL.

Um EMR habilitado para imagens oferece ao seu pessoal clínico uma 
visão mais completa dos prontuários médicos de seus pacientes

RapidResultsTM, nosso visualizador de impressão de footprint que não 
requer download, é lançado para que os referenciadores possam rever 

facilmente um estudo com  único clique de seu EMR

Confira nossa Especificação de Integração do cliente  
para mais detalhes

FHIR

FHIR é o mais recente padrão de  
interoperabilidade da HL7, que facilita o 
intercâmbio ininterrupto de informações  
de saúde entre provedores, pacientes e  
pagamentos. Ele utiliza uma abordagem 
baseada na Internet para conectar  
diferentes sistemas. FHIR usa tags de  
recursos (semelhantes a uma URL) para 
reunir informações de modo que todas as  
aplicações conectadas acessem a mesma 
versão de dados.

Possibilita uma conexão perfeita com diferentes sistemas  
como o EMR, HIS, sistemas de faturamento, etc.

Garante o acesso aos dados, precisão e segurança dos dados

Elimina a necessidade de uma interface VPN ou HL7

FHIR ESTÁ CHEGANDO EM BREVE
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