Track&Flow
bundelen krachten
voor het optimaliseren
van het zorgtraject
in ziekenhuizen
en presenteren u

dé totaaloplossing die al uw patiënten-,
materiaal- en informatiestromen
ziekenhuisbreed stroomlijnt.
Recent wonnen Amaron en Aucxis een Agoria eHealth
Award met het HIPS iMinds-project. We hebben verder
gebouwd op deze vruchtbare samenwerking en het
resultaat hiervan is Track&Flow, een platform voor
ziekenhuizen dat werd ontwikkeld vanuit een nieuwe en
vooral duurzame kijk op IT-investeringen!
Track&Flow is een open, aanpasbaar en configureerbaar
workflowsysteem dat u helpt de juiste balans te vinden
tussen minimale kosten en een maximale
dienstverlening.
Track&Flow combineert track & trace technologie - zoals
RFID en barcode - met procesdesign en een performant
managementplatform.
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Track&Flow
De synergie van R-Connect en Workflower

Track&Flow registreert,
connecteert, beheert en
toont u de weg
te midden van de complexiteit
van uw ziekenhuisprocessen.
Een greep uit de toepassingen:
4 Lokalisatie patiënten of medewerkers
4 Lokalisatie high-value materialen

R-Connect is een door Aucxis ontwikkeld middlewarepakket dat de
informatie, verzameld door de verschillende datacollectoren, koppelt en
op een uniforme manier ter beschikking stelt aan de procesapplicaties.
Informatie doorheen de verschillende niveaus verloopt volgens de EPCGlobal standaard, en wordt beschikbaar gesteld via de standaard GS1
EPCIS structuur of aangepaste protocollen. Het pakket is schaalbaar en
modulair en maakt het mogelijk om gefaseerd nieuwe implementaties te
realiseren en/of bestaande processen eveneens te voeden met de
verzamelde logistieke data.
Workflower is een door Amaron ontwikkeld platform dat fungeert
als een hefboom voor een betere samenwerking in een
ziekenhuisomgeving. Op basis van een universele taal (Business Process
Management) en open technologieën kunt u met Workflower
managementtools en werkstroomapplicaties ontwikkelen en taken en
acties over verschillende domeinen, disciplines en IT-systemen heen op
elkaar afstemmen.
Workflower brengt de data afkomstig van verschillende systemen samen.
Bijkomende informatie wordt decentraal via formulieren ingegeven en
samengevoegd. De informatie wordt centraal bewaard en is vlot
toegankelijk. Dit levert een forse tijdwinst op voor alle betrokkenen.

4 Tracering verbruiksmiddelen zoals implantaten,

medicatie en bloedproducten
4 Tracering voedselkarren
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ALLE TECHNOLOGIEËN

DATACOLLECTIE

4 Tracering instrumentarium postoperatief, in

CSA, in het kader van MRSA
4 Controle volledigheid leansets
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4 Meten verbruiksartikelen in OK in het kader

van facturatie aan patiënt en/of stock
replenishment
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4 Inventarisatie verschillende magazijnen
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4 Smart cabinets
4 Toegangsbewaking belangrijke lokalen
4 Patiëntbegeleiding in polikliniek
4 Reconciliatie stalen
4 Dock shelter beheer
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4 Dit alles geïntegreerd met :
=
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=
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Waarom Track&Flow?
Efficiënte logistiek kan je definiëren als ‘het juiste, op het juiste
moment, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheden tegen
minimale kosten in de volledige keten’. Het is hierbij zaak om een
balans te vinden tussen minimale kosten en een maximale
dienstverlening. In een snel veranderende omgeving, die bovendien
onderhevig is aan budgetbeperkingen, is de optimale beheersing van
de logistieke processen een absolute noodzaak.
Track&Flow ondersteunt u hierbij en helpt u om efficiënter te
werken en kosten te besparen. De ROI van deze oplossing is duidelijk
aantoonbaar, ook al werkt u in een eerste fase met een kleinschalige
oplossing. Uw ziekenhuis kan bv. starten met het tracken van
bepaalde toestellen die een hoge investering vergen, en later de
scope uitbreiden.

Hoe verloopt uw Track&Flow project?
4

We brengen uw proces(sen) in kaart „as is“.

4

We definiëren de noden en de scope.

4

We definiëren uw proces(sen) „to be“.

4

We bepalen de projectarchitectuur en -integratie.

4

We implementeren de oplossing en trainen uw personeel.

4

We meten, evalueren en sturen bij.

De resultaten!
U optimaliseert het zorgtraject.
De werking van uw organisatie wordt
transparant.
U maakt optimaal gebruik van
personen en materiaal.
U kunt alle medische hulpmiddelen
traceren en de stock efficiënt beheren.
U bespaart op supply chain kosten.
U boekt meetbare resultaten.

De schaalbaarheid van het concept garandeert dat in een volgende
fase uw project kan worden uitgebreid naar meerdere processen
en/of afdelingen.

ROI is gegarandeerd aantoonbaar!

Praktijkvoorbeeld: tracering bloedtransfusie
Wanneer bij opname van een patiënt op spoed dringend bloed moet
worden getransfuseerd, wordt een complexe keten in gang gezet waarbij
verschillende actoren in de zorg betrokken zijn.
Met behulp van Amaron Workflower kan dit proces digitaal
geïmplementeerd worden. Hierdoor kunnen medewerkers van de
spoedafdeling de voortgang van het proces in de bloedbank opvolgen, en
kan de communicatie gestroomlijnd worden.
Het gebruik van barcodescanning, geïntegreerd met de Aucxis R-Connect
laag op verschillende stappen in het proces, combineert twee grote
voordelen: de ergonomie van de registratie wordt bevorderd ten opzichte
van traditionele keyboard-en-muis ingave, en een uniforme, volledige
tracering van de keten (wie-wat-waar-wanneer) bewaakt de kwaliteit en
efficiëntie van de toegediende zorg.
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Track&Flow is het resultaat van een intensieve samenwerking van
Amaron en Aucxis binnen het HIPS-project. HIPS onderzocht hoe de
informatiestromen en middelen in een ziekenhuis beter op elkaar
kunnen worden afgestemd op het zorgtraject van patiënten; als
concrete toepassing werd gekozen voor de processen in het domein
van de heupchirurgie.
Na een traject van twee jaar presenteerde het consortium van
Vlaamse bedrijven (Amaron, Aucxis en H.Essers), de ziekenhuizen
AZ Maria Middelares (Gent) en AZ Nikolaas (Sint-Niklaas) en een
aantal academische partners een methodologie die zorginstellingen
tot 30% van hun supply chain-uitgaven kan helpen besparen.
Met dit project won het HIPS team in 2016 de Agoria eHealth
Award voor het beste ICT-project in de gezondheidssector dat de
kwaliteitssystemen verbetert en de processen optimaliseert.

Aucxis is een gerenommeerd expert in bedrijfsautomatisering.

In België is Amaron vandaag de absolute nummer 1 op het gebied van

Met meer dan 30 jaar internationale ervaring in het uitwerken van

connectiviteit in de zorgsector. Ook buiten de landsgrenzen raken

automatiseringsprojecten, hebben wij een grondig inzicht verworven

steeds meer ziekenhuizen en dienstverleners in de zorg overtuigd van

in de aard en de mechanismen van bedrijfsprocessen.

de troeven van Amaron.

Onze expertise stelt ons in staat om professioneel advies te geven en

Dankzij onze ervaring en expertise kan ons team − in nauwe

de ideeën en doelstellingen van onze klanten praktisch te integreren

samenwerking met uw organisatie − integratieprojecten sneller

in gebruikersvriendelijke systemen, waarbij de modernste

implementeren met meer resultaat en minder budget.

technologieën worden geïntegreerd. Met een sterke
aandeelhoudersstructuur en een ervaren team van 45 medewerkers

Ÿ

Connectiviteit, integratie en datamigratie

zijn we in staat om kwaliteit, continuïteit en stabiliteit te verzekeren

Ÿ

Ondersteuning eHealth-services

aan ons cliënteel.

Ÿ

Procesintegratie en werkstroomapplicaties
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In 2016 won Aucxis de Leeuw van de Export, de prestigieuze prijs van

In 2014 is Amaron gestart met de succesvolle uitrol van Workflower,

Flanders Investment & Trade voor bedrijven die uitmuntende

het innovatieve platform voor het stroomlijnen en optimaliseren van

exportresultaten boeken.

patiënten-, materiaal- en informatiestromen.

Surf naar www.aucxis.com voor verdere info over onze oplossingen.

Surf naar www.work-flower.be voor verdere info over Workflower.
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