
HaGiS hastane ortamýnda hasta ile hasta 
yakýnlarýnýn karþýlýklý görüþemediði 
durumlarda sesli ve görüntülü görüþme 
olanaðý saðlamak üzere tasarlanýp üretilmiþ 
ve bu alanda teknolojinin son olanaklarýný 
müþteriye sunan tümleþik bir sistemdir. 
Ayrýca hastanýn rahat etmesi için TV, Radyo, 
Ýnternet, oyun, telefon gibi pekçok ek 
özelliðe sahiptir.

Steril þartlar nedeniyle hasta ile hasta 
yakýnýnýn yüz yüze görüþemediði Yoðun 
Bakým Üniteleri gibi ortamlar ve standart 
hasta odalarýnda kullaným için idealdir.

nGörsel-Ýþitsel Ýletiþim...
nInternet/Intranet Eriþimi...
nTV... 
nRadyo...
nVideo on Demand...
nAudio on Demand...
nTelefon...
nOyun Konsolu...
nMükemmel HBS Entegrasyonu...
nHastaya Özel Bilgiler...
nHasta ve Personel Eðitimi...
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Sesli-Görüntülü Ýletiþim
TV & Radyo 

Ýnternet & Oyunlar
Telefon 

HBS Entegrasyonu 
Eðitim 

Hepsi Tek Bir Sistem Ýçinde...

Teknik Özellikler:

Hasta Terminali

·Standart Özellikler

·15.4” geniþ TFT-LCD ekran

·Hassas ve saðlam ekran yapýsý

·Programlanabilir eðlence seçim butonlarý

·Týbbi standartlarda antibakteriyel gövde

·Fansýz sistem tasarýmý ile sessiz ve hava akýmsýz çalýþma

·Kapaklý tümleþik renkli kamera

·4xUSB baðlantýsý

·Tümleþik hoparlörler

·Tümleþik smart kart okuyucu ile eriþim güvenliði

·Mükemmel Hastane Bilgi Sistemi entegrasyonu

·1 Ghz Intel mobile iþlemci

·512-4 GB DDR bellek

·Dahili HDD

Opsiyonel özellikler

·Bluetooth 

·IP telefonu

·Kablosuz LAN

Uygulama Sunucusu

·

·

·

·

·

·

·

·
degistirilebilir film arsivi

Internetten üyelik sistemi ile yeni video ve müzik dosyalarýnýn 
otomatik yüklenebilmesi opsiyonu

Sistem yerel alan ag yapisi üzerinden veri aktarimi, internet 
baglantisi

Herhangi bir hasta terminali tarafýndan alýnabilir nitelikte sayýsal 
canlý TV (IPTV) yayýný

IPTV yayini sisteme bagli tüm hasta terminalleri tarafindan 
herhangi bir sira veya bekleme olmaksizin izlenebilir.

Bir server üzerinden 4 canlý TV, radyo veya istek üzerine 
görüntü- ses yayýný yapýlabilir, 1800 megabit/s IP Streaming

Service Announcement Protocol (Servis Anons Protokolü) ile 
hasta terminalleri yeni canlý kanallarý otomatik olarak tanýr

Sistem canlý yayýn veya arþiv amaçlý görüntü ve ses dosyalarý 
aktarýmý için audio-video giriþleri veya standart sayýsal ortamlar 
kullanýlabilir (CD-DVD-FlashDisk-HDD-BlueRay)

Video On Demand (Istek Üzerine Film) opsiyonu için 

Sistemin Ana Hatlarý ve Yararlarý:
Hasta Ýçin:
=

kaliteli sesli-görüntülü kesintisiz iletiþim
=Ýnternette gezinme, e-posta alýp gönderme, interaktive 

oyunlar
=Hasta terminali üzerinden istenilen TV veya Radyo 

yayýnýn canlý olarak izlenebilmesi
=Hastane film ve müzik arþivinden istenilen film veya 

müzik klibinin izlenebilmesi
=Hastane veya harici aðlar üzerinden Voice -over-IP 

(VoIP) sesli iletiþim
=Kullanýcý dostu kolay anlaþýlabilir ekran görüntüleri
=Özel veya genel amaçlý hasta eðitim yayýnlarý
Hastane ve Personel Ýçin:
=Hastane Bilgi ve Otomasyon Sistemi ile mükemmel 

entegrasyon
=Ýþlem izlenebilirliði ve hasta bilgileri güvenliði amaçlý 

Smart card doktor ve hemþire kimlik tanýma sistemi
=Hastane personeli için özel ve genel eðitim 

programlarý
Teknik:
=En güncel teknolojiyi barýndýran tümleþik donaným-

yazýlým yapýsý ve aksesuarlarýn entegrasyonu
=Kolayca hareket ettirilebilen son derece saðlam yapýlý 

duvara monteli monitör kolu
=Hasta terminali ile tümleþik  yüksek çözünürlüklü 

renkli kamera
=Ziyaretçi tarafýnda yüksek çözünürlüklü renkli kamera
=Hijyenik tasarým ve üretim

Ýnternet üzerinden veya hastane dahilinde yüksek 
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