
Imprivata Confirm ID for 
Clinical Workflows

Dankzij de integratie van Imprivata Confirm ID™ for Clinical Workflows met 
AMiS kunnen zorgverleners zich snel en veilig authenticeren wanneer ze 
medicijnen toedienen. Hierdoor wordt het medicijngebruik veiliger en 
wordt de auditing verbeterd zonder dat de patiëntenzorg wordt gehinderd 
of de zorgverleners tijd verliezen.   

Alphatron Mobile intelligent careStation (AMiS)
AMiS is een geïntegreerd en multifunctioneel mobiel zorgstation dat de 
patiëntenzorg vergemakkelijkt. De intelligente Medicationbox bevordert 
een gecontroleerde en nauwkeurige medicatietoediening aan het bed van 
de patiënt. AMiS maakt gebruik van een gesloten lus-systeem om te 
waarborgen dat medicijnen op een gecontroleerde en nauwkeurige manier 
worden toegediend en dat alleen geautoriseerde zorgverleners de 
medicatie kunnen uitnemen en toedienen aan de patiënt. 

AMiS verbetert de patiëntveiligheid door de nauwkeurigheid te vergroten 
en te zorgen dat de juiste medicatie aan de juiste patiënt wordt 
toegediend. Bovendien maakt dit systeem de klinische workflow efficiënter 
doordat zorgverleners met een handige, mobiele oplossing werken. En 
doordat er een volledige audit-trail van de workflow voor 
medicijntoediening wordt gegenereerd, verbetert AMiS ook de compliance 
met wetten en voorschriften voor de omgang met geneesmiddelen.

Snelle en veilige authenticatie
Om de veiligheid te vergroten en de auditing van de workflow voor 
medicijntoediening te verbeteren, verplicht AMiS de zorgverleners zich te 
authenticeren voordat de medicijnladen ontgrendeld worden. Imprivata 
Confirm ID for Clinical Workflows stroomlijnt het proces door snelle en 
praktische authenticatie mogelijk te maken. De medicijnladen kunnen heel 
gemakkelijk worden vergrendeld en weer geopend door een ID-badge of 
vingerafdruk te scannen. 

Doordat zorgverleners zich snel en gemakkelijk kunnen authenticeren, 
vergroot Imprivata Confirm ID for Clinical Workflows de efficiëntie, de 
personeelstevredenheid en de hoeveelheid tijd die overblijft voor de 
patiëntenzorg.

De voordelen:

• Werk efficiënter met snelle, 
geautomatiseerde authenticatie

• Maak de medicijntoediening 
veiliger doordat alleen 
geautoriseerde zorgverleners 
toegang hebben tot de 
medicatie 

• Voldoe aan de wettelijke 
voorschriften met een complete 
audit-trail van de workflows voor 
medicijntoediening

Integratie met Alphatron Mobile intelligent careStation (AMiS) voor 
snelle en veilige authenticatie bij workflows voor medicatietoediening
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Over Imprivata
Imprivata, het IT-beveiligingsbedrijf 
voor de gezondheidszorg, zorgt 
ervoor dat de sector wereldwijd op 
een veilige en eenvoudige manier 
patiëntgegevens kan gebruiken, 
delen en verwerken. Het Imprivata-
platform biedt oplossingen voor 
essentiële compliance- en 
beveiligingsproblemen en zorgt 
tegelijk voor een hogere 
productiviteit en een betere 
patiëntervaring.

Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen op:
+44 (0)208 744 6500
of online op 
www.imprivata.nl

Vestigingen in:
Lexington, MAVS
Uxbridge, UK
Melbourne, Australië
Nüremberg, Duitsland
Den Haag, Nederland

Centraal policybeheer 
Imprivata Confirm ID for Clinical Workflows wordt geïntegreerd met Active 
Directory en biedt organisaties een gecentraliseerde oplossing voor het 
beheer van policy’s voor gebruikersauthenticatie. Doordat IT-beheerders 
geen aparte gebruikersdatabase voor AMiS hoeven te onderhouden en te 
beheren, kunnen gebruikerspolicy’s heel efficiënt worden toegevoegd, 
bijgewerkt en verwijderd. Dit komt de veiligheid ten goede en genereert 
een uitgebreide audit-trail van de interacties met patiëntgegevens en 
medicatie, zodat aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan. 

Ga voor meer informatie over Imprivata Confirm ID for Clinical Workflows 
naar www.imprivata.nl/nl/clinical-workflows. 

Imprivata Confirm ID: Het complete platform voor 
identiteitsbeheer en multifactor-authenticatie in de zorg
Imprivata Confirm ID for Clinical Workflows maakt deel uit van een 
uitgebreid platform voor identiteitsbeheer en multifactor-authenticatie voor 
klinische workflows in alle onderdelen van een zorgorganisatie. Imprivata 
Confirm ID maakt de beveiliging transparant door middel van een breed 
assortiment innovatieve en praktische authenticatiemethoden, waaronder 
biometrische vingerafdrukverificatie en proximity-badges. Imprivata 
Confirm ID koppelt beveiliging aan gebruiksgemak door snelle en veilige 
authenticatie mogelijk te maken in alle workflows van een zorgorganisatie, 
waarbij een beveiligde en controleerbare chain-of-trust wordt gegenereerd 
met informatie over waar, wanneer en hoe de gebruikers toegang krijgen 
tot patiëntendossiers en andere gevoelige gegevens. 

Ga voor meer informatie naar www.imprivata.nl/nl/multi-factor-authenticatie

http://www.imprivata.nl/nl/clinical-workflows
http://www.imprivata.nl/nl/multi-factor-authenticatie

