
AeroRemote™ Insights Analytics HEALTHCARE 

Painel de Controle e Serviço de Monitoramento  
  

 

Análise de imagens em busca de 
melhores decisões, sempre mais 
cedo.

 
 
 
 
 

 



Maximize a utilização do seu sistema. 
Minimize as interrupções do seu serviço. 
Otimize o desempenho da sua equipe. 
 

 

AeroRemote™ Insights é uma ferramenta exclusiva de monitoramento e análise de dados, que torna 

muito mais simples e eficiente o gerenciamento dos ativos da radiologia, tornando o departamento 

de imagens mais produtivo e entregando uma experiência muito melhor aos pacientes. 
 

Um serviço de assinatura na nuvem, disponível para os Sistemas de Radiografia Digital AeroDR ® 

da Konica Minolta, o AeroRemote Insights fornece dados atualizados sobre os volumes de 

procedimentos, o desempenho da equipe e integridade do sistema, facilitando a tomada de decisão 

de forma rápida e confiável, em diversos aspectos críticos do desempenho do departamento.  
 

  

Avalie a Performance 
do Usuário 

Acompanhe a Produtividade 
do Departamento 

 
Avalia a precisão do técnico, a sua 

produtividade e o padrão de dose usado em 
seus exames. Desta maneira é possível ajuda-

lo a aumentar sua performance e identificar 
oportunidades de treinamento. 

 
Adquira uma compreensão mais profunda de 
como, quando e por quem os sistemas estão 

sendo usados. 

 

 

Responda a Eventos Críticos Mantenha um Ótimo Desempenho 
 

Receba notificações imediatas sobre eventos 
críticos como queda do painel, onde você pode 
atuar rapidamente e minimizar as interrupções 

do sistema. 

 
Fique por dentro da performance do sistema, 

mantenha requisitos de manutenção ou contrato 
de serviço a um clique! 

 
 
 
 
 
 
 

  

  



Painel de Controle Interativo que Traz Vida aos seus Dados 
 

O AeroRemote™ Insights coleta diariamente dados valiosos de seus sistemas AeroDR - desde os volumes de exames, 
passando pelas justificativas de rejeição de uma imagem, até os níveis de exposição dos exames. Esses dados são 
automaticamente integrados em apresentações intuitivas, que ajudam você a simplificar o gerenciamento e a tomada de 
decisão do departamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produtividade 
 

Aprenda como está a performance de cada hospital, 

departamento, sistema ou usuário — por tempo ou tipo 

de exame. Ganhe dicas sobre o uso do sistema e 

oportunidades de melhoria da sua equipe. 

Saúde do Sistema 
 

Ganhe instantaneamente acesso aos status do 

contrato de serviço, eventos do sistema e agenda de 

calibração do painel AeroDR. Minimize seu tempo de 

parada, informando problemas antes que elas possam 

acontecer. 

  

Métrica de Dose 
 
Monitore os indicadores de exposição: por usuário, por 

sistema ou tipo de exame. Identifique onde as técnicas 

podem ser ajustadas para otimizar a dose. 

Performance dos Técnicos 
 
Rastreie as imagens rejeitadas afim de determiner as 

causas de repetitivas exposições. Identifique 

necessidade de treinamento ou manutenção no seu 

sistema. 

  

Comparação Agregada 
 

Compare a performance da sua instituição, com a 

media da comunidade do AeroRemote, incluindo taxas 

de rejeição. 

 

Rastreamento do Manuseio do Painel 
 

Avalie o manuseio do painel AeroDR por hora do dia, 

localização e usuário. Identifique quando tomar uma 

ação para reduzir o risco financeiro de um dano 

acidental e parada do sistema. 

 

 

 

 

  

 



Valorize Todo o seu Departamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FPO 
FPO 

 
 
 

 

Gerencie seu negócio de DR de qualquer lugar – o serviço de monitoramento e painel de análise 
do AeroRemote ™ Insights estão disponíveis para a maioria dos modelos AeroDR. É possível fazer download do 
software de gerenciamento utilizando as plataformas móveis do iOS e Android. 
 

Fácil de usar e repleto de recursos: Métricas disponiveis: 

• Exporte facilmente os dados e gráficos para planilhas ou PowerPoint • Contagem de exames e exposições 

• Envie email com as apresentações para os colaboradores • Estatisticas de imagem rejeitada (contagem, taxa, razão) 

• Aprofunde em dados adicionais para visualização mais completa com um 

simples clique 

• Indice de exposição 

• Status do contrato de serviço do sistema 

• Crie seus próprios filtros para visualização dos dados por um critério 

específico 

• Avisos do sistema operacional 

• Contagem de impacto (queda) 

• Em hipótese alguma qualquer dado de paciente especifico é transmitido  

• Os dados são atualizados diariamente  

Visualização de dados por:* Requisitos do sistema: 

• Nome da instituição • CS-7 Versão 1.22 ou superior 

• Sala / localização • Conexão com o R3 da Konica Minolta para cada CS-7 monitorado 

• Tempo • Acesso a internet para cada CS-7 

• Usuário • Use usuários únicos no seu CS-7 para maximizar a utilização das telas 

• Visualização anatomica  

* Os filtros podem variar dependendo da métrica ou painel que esteja 

sendo exibido   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visualize o video do 

AeroRemote Insights para 

entender mais. 
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