
De voordelen:

• Zorgverleners werken 

efficiënter doordat 

wachtwoorden worden 

vervangen door innovatieve, 

praktische 

authenticatiemethoden

• Naadloze integratie met 

toonaangevende EPD‘s en 

andere applicaties voor snelle 

en veilige 

authenticatieworkflows in een 

klinische setting

• Verbetert compliance en 

auditing door beter zicht te 

geven op de interacties van 

gebruikers met medische 

patiëntgegevens

Imprivata Confirm ID for 
Clinical Workflows
Snelle en gemakkelijke authenticatie voor klinische workflows

Imprivata Confirm ID™ for Clinical Workflows verbetert de beveiliging en de 
compliance door middel van snelle en veilige authenticatie voor klinische 
workflows. 

Om veilige en effectieve patiëntenzorg volgens de geldende voorschriften 
te kunnen leveren, moeten zorgverleners zich vaak authenticeren bij 
klinische handelingen zoals het bestellen van medicijnen, het uitschrijven 
van elektronische recepten, het administreren van bloedproducten en het 
observeren van het afdanken van medicatie. Maar wanneer hiervoor een 
extra beveiligingslaag wordt toegevoegd, leidt dit vaak tot inefficiënties die 
vervelend zijn voor zorgverleners en een goede patiëntenzorg 
bemoeilijken.

Imprivata Confirm ID for Clinical Workflows vereenvoudigt de 
authenticatieprocedure door gebruikersnamen en wachtwoorden te 
vervangen door een snelle en praktische methode, zoals het scannen van 
een ID-badge of vingerafdruk. Bovendien kan deze oplossing worden 
geïntegreerd met toonaangevende EPD‘s en andere klinische applicaties, 
zodat zorgverleners naadloos kunnen doorwerken en er een robuuste 
audit-trail wordt gegenereerd van alle interacties met medische 
patiëntgegevens.

Met Imprivata Confirm ID for Clinical Workflows kunnen zorgorganisaties 
de gegevensbeveiliging en compliance verbeteren, de 
personeelstevredenheid vergroten en meer tijd overhouden voor de 
patiëntenzorg.

“Mijn collega‘s en ik gebruiken het uitgebreide single sign-on platform 
van Imprivata om het omslachtige invoeren van gebruikersnamen en 
wachtwoorden overbodig te maken bij het werken met klinische 
systemen en patiëntendossiers. We willen deze snelle, 
geautomatiseerde authenticatie graag uitbreiden naar andere 
interactieve klinische workflows, zodat we de noodzakelijke 
beveiligingspolicy‘s kunnen afdwingen zonder de efficiëntie te schaden.”

- Ian Arbuthnot, Director of IM&T, Western Sussex Hospitals NHS Trust
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Naadloze integratie met toonaangevende EPD‘s en klinische 
applicaties
Imprivata Confirm ID for Clinical Workflows biedt gestandaardiseerde 
API-integratie met toonaangevende elektronische patiëntendossiers en 
andere klinische applicaties. Deze nauwe integratie stroomlijnt de klinische 
authenticatieworkflows, doordat zorgverleners zich heel snel en eenvoudig 
opnieuw kunnen authenticeren binnen de huidige workflow. Eén enkele 
instantie van Imprivata Confirm ID for Clinical Workflows is actief in het 
gehele ecosysteem van EPD‘s en klinische applicaties, zodat zorgverleners 
profiteren van een consistente gebruikerservaring terwijl de total cost of 
ownership (TCO) daalt.

De snelste, meest praktische authenticatie
Imprivata Confirm ID for Clinical Workflows ondersteunt een scala aan 
praktische en innovatieve authenticatiemethoden om te voldoen aan de 
vereisten van uiteenlopende klinische workflows. Zorgverleners krijgen 
alleen beschikbare en toegestane authenticatiemethoden aangeboden, 
zodat de authenticatie gestroomlijnd en efficiënt verloopt.

Onder andere deze authenticatiemethoden worden ondersteund:

• Proximity-kaarten voor authenticatie door het scannen van een 
ID-badge

• Biometrische vingerafdrukverificatie

• Conventionele OTP-tokens (eenmalige wachtwoorden)

Uitgebreide auditing en rapportage
Imprivata Confirm ID for Clinical Workflows biedt gedetailleerde 
rapportagefuncties, waarmee een beveiligde en controleerbare chain-of-
trust voor klinische authenticatieworkflows wordt gegenereerd. Doordat 
Imprivata Confirm ID beter zichtbaar maakt hoe, waar en wanneer 
zorgverleners gebruikmaken van medische patiëntgegevens, kunnen 
zorgorganisaties gemakkelijker voldoen aan de wettelijke voorschriften. 
Uitgebreide rapportagetools documenteren de gebruikersauthenticaties 
en het registratieproces van de inloggegevens, waarbij de gegevens 
centraal worden opgeslagen om de compliance-rapportage te 
vereenvoudigen. 

Imprivata Confirm ID: het complete platform voor 
identiteitsbeheer en twee-factor authenticatie in de zorg
Imprivata Confirm ID for Clinical Workflows maakt deel uit van een 
uitgebreid platform voor identiteitsbeheer en twee-factor 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 biedt zowel beveiliging als gebruiksgemak door snelle 
en veilige authenticatie mogelijk te maken in alle workflows van een 
zorgorganisatie, waarbij een beveiligde en controleerbare 
vertrouwensketen wordt gegenereerd met informatie over waar, wanneer 
en hoe de gebruikers toegang krijgen tot patiëntendossiers en andere 
gevoelige gegevens.

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.
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