
Imprivata OneSign

Stroomlijnt uw klinische workflows en de toegang tot het EPD
Imprivata heeft ruime ervaring met de unieke IT-vereisten in de zorg en 
levert een brede portfolio met geavanceerde, specifiek voor de zorgsector 
ontwikkelde oplossingen die bij zorginstellingen over de hele wereld met 
succes worden gebruikt. Imprivata OneSign® biedt veilige en praktische 
toegang tot elektronische patiëntendossiers (EPD's) en patiëntgegevens, 
zodat zorgverleners zich kunnen concentreren op de patiëntenzorg zonder 
te worden afgeleid door de technologie. Imprivata is de erkende marktleider 
in IT-beveiliging voor de zorgsector met ruim 5 miljoen zorgverleners die 
Imprivata OneSign gebruiken als hun voorkeursoplossing voor single 
sign-on en virtuele desktoptoegang. 

Verhoogt de medewerkerstevredenheid en beschermt uw 
patiëntgegevens 
Imprivata OneSign integreert transparante en praktische beveiligingstechnologie 
op een naadloze manier in klinische workflows, zodat zorgprofessionals 
prettiger en efficiënter kunnen werken en zorgorganisaties een maximaal 
rendement behalen uit hun investeringen in EPD en virtualisatie. Imprivata 
OneSign verhoogt de medewerkerstevredenheid en bespaart veel kostbare 
tijd door obstakels weg te nemen die zorgverleners irriteren en afleiden, 
zoals herhaaldelijk handmatig inloggen met complexe wachtwoorden. 
Kort samengevat, Imprivata OneSign:

• Stroomlijnt klinische workflows door klinische en administratieve 
applicaties toegankelijk te maken via No Click Access®. Met een simpele 
scan van een ID-badge of vingerafdruk zijn zorgverleners direct 
ingelogd bij hun desktop en hun applicaties, zonder dat ze een 
gebruikersnaam of wachtwoord hoeven in te voeren.

• Beschermt de patiënteninformatie en helpt zorgorganisaties om te 
voldoen aan voorschriften voor privacy en informatieverwerking, doordat 
het delen van wachtwoorden onmogelijk wordt, patiëntgegevens op 
onbemande werkstations beveiligd worden en het gebruik van 
werkstations en applicaties moeiteloos en gedetailleerd wordt 
geregistreerd en gerapporteerd.

Voordelen

• Snelle en veilige toegang tot 

patiëntgegevens in alle 

populaire EPD's

• Maakt wachtwoorden overbodig, 

verbetert de beveiliging en 

ondersteunt compliance met 

wet- en regelgeving voor 

informatieverwerking

• De meest uitgebreide native 

integratie met thin & zero clients

• Bespaart uw mensen 45 minuten 

werk per dag

Enterprise single sign-on en virtuele desktoptoeganzg maken 
patiëntgegevens snel en veilig toegankelijk



De belangrijkste functies van Imprivata OneSign

Single sign-on en wachtwoordbeheer
Uit onderzoek blijkt dat zorgverleners dagelijks maar liefst 45 minuten werk 
kunnen besparen1 wanneer ze niet elke keer een gebruikersnaam en 
wachtwoord hoeven in te voeren. Imprivata OneSign ondersteunt een groot 
aantal methoden en systemen voor authenticatie (inclusief biometrische 
vingerafdrukverificatie) waarmee zorgverleners onmiddellijk geïdentificeerd 
worden, zodat ze direct toegang tot hun desktops krijgen zonder dat hun 
workflow of hun gedachtegang wordt onderbroken.

Imprivata OneSign maakt het gebruik van wachtwoorden grotendeels 
overbodig. Maar als zorgprofessionals toch een verplicht wachtwoord 
vergeten, kunnen ze dit met behulp van Imprivata OneSign Selfservice 
Wachtwoordbeheer snel en gemakkelijk zelf herstellen. Hierdoor wordt de 
IT-helpdesk minder belast en neemt de totale productiviteit verder toe.

Snelle en veilige gebruikerswisseling op gedeelde werkstations
In de zorg wordt veel gewerkt met gedeelde werkstations, maar het gebruik 
van persoonlijke inloggegevens is vaak tijdrovend en frustrerend voor de 
zorgverleners. In het verleden probeerden zorgorganisaties wel om gebruik te 
maken van algemene Windows-inloggegevens, maar een dergelijke aanpak 
heeft grote nadelen voor de beveiliging en de beheersbaarheid. Imprivata 
OneSign maakt veilige en snelle gebruikerswisseling mogelijk op gelijktijdig 
gebruikte Windows-desktops en kiosk-werkstations, zodat de inlogprocedure 
veel sneller verloopt en de patiëntgegevens maximaal beveiligd blijven.

No Click Access® voor virtuele desktops
Imprivata Virtual Desktop Access vereenvoudigt en versnelt de toegang tot 
desktops en ondersteunt single sign-on voor applicaties in een gevirtualiseerde 
omgeving. Samen met de roaming-capaciteit van virtuele desktops zorgen 
deze tijdbesparingen ervoor dat zorgverleners heel efficiënt mobiel kunnen 
werken. Imprivata Virtual Desktop Access biedt API-ondersteuning voor 
VMware, Citrix en Microsoft RDS. Bovendien werkt Imprivata nauw samen met 
de meest toonaangevende leveranciers van thin & zero client-hardware, zoals 
Dell Wyse, HP, IGEL, Samsung, Texas Instruments en Teradici.

De embedding van de Imprivata-agent op apparaatniveau biedt een 
ongekende mate van integratie, waardoor zorgprofessionals naadloos 
toegang krijgen tot hun desktops, klinische applicaties en patiëntgegevens, 
ongeacht de IT-omgeving waarin ze werken.

Geavanceerde Walk-Away beveiliging
Imprivata OneSign beveiligt uw onbemande werkstations en patiëntgegevens 
op passieve en actieve wijze. Fade to Lock is een functie die het scherm van de 
gebruiker geleidelijk dimt en uiteindelijk de desktop vergrendelt op basis van 
een door de beheerder ingesteld tijdschema voor de specifieke locatie van de 
desktop. Het dimmende scherm herinnert de zorgverleners er op een passieve 
manier aan hun muis te bewegen of te klikken om de sessie open te houden. 
Er is ook een actieve methode: Imprivata OneSign Secure Walk-Away® maakt 
gebruik van driedimensionale gezichtsherkenning en aanwezigheidsdetectie 
om het scherm te vergrendelen wanneer de gebruiker wegloopt en de sessie 
na diens terugkomst automatisch weer te hervatten. Via beide methoden 
worden de patiëntgegevens beschermd zonder dat de workflow wordt 
onderbroken en zonder gebruik te maken van hinderlijke korte time-outs.

“In combinatie met 
desktopvirtualisatie 
biedt Imprivata 
OneSign aan 
zorgverleners veilige 
en praktische toegang 
tot patiëntgegevens, 
waar en wanneer ze 
deze nodig hebben. 
Dit heeft een positief 
effect op de 
tevredenheid van onze 
zorgprofessionals, 
de klinische efficiëntie 
en uiteindelijk ook op 
de kwaliteit van de 
patiëntenzorg.”

 
- David Wendt, RPh, CIO,  

Franciscan Missionaries of  
Our Lady Health System 

1. “Best Practices: Single Sign-On Drives Productivity, Security, and Adoption When Used with EHR at The Johns Hopkins Hospital” -- IDC Health 
Insights: Healthcare Provider IT Strategies.  BEST PRACTICES #HI238582, Judy Hanover, IDC  
 
“Improving Healthcare Productivity with Virtualisation and Single Sign-On” - Regio H, Denemarken. Case study, Imprivata 2015



Integratie en compatibiliteit met EPD's en klinische systemen
Imprivata OneSign is geïntegreerd en in vele praktijkscenario's 
geïmplementeerd met alle toonaangevende EPD-systemen en met de meeste 
gespecialiseerde oplossingen en klinische applicaties. Imprivata OneSign 
biedt ook nauwe integratie met specifieke klinische workflows binnen alle 
belangrijke EPD's.

[CERNER] Imprivata OneSign is geïntegreerd en in vele praktijkscenario's 
geïmplementeerd met oplossingen van Cerner, waaronder Cerner i.s.h. med, 
Cerner medico, Cerner Soarian Clinicals en Cerner Millennium, waarbij 
specifieke klinische workflows worden ondersteund. 

Gemakkelijk implementeren, actualiseren en applicaties profileren 
Een van de grote voordelen van Imprivata OneSign is dat de oplossing heel 
eenvoudig geïmplementeerd en geactualiseerd kan worden. U kunt 
gemakkelijk nieuwe applicaties voor single sign-on toevoegen en uw 
applicatieprofielen en de Imprivata OneSign-software actueel houden. 
Imprivata Application Profile Generator (APG) heeft een intuïtieve grafische 
gebruikersinterface waarmee beheerders heel eenvoudig applicaties kunnen 
profileren door middel van 'slepen en neerzetten'. Bovendien brengt Imprivata 
regelmatig nieuwe updates van Imprivata OneSign uit om nieuwe functionaliteit 
toe te voegen en naadloze ondersteuning te bieden voor de nieuwste 
productversies van onze partners op het gebied van EPD's, virtualisatie, 
desktopsystemen en andere technologieën.

Complete monitoring en vereenvoudigde rapportage
Imprivata OneSign registreert alle authenticatie- en toegangsevents voor 
lokale en externe netwerken in een centrale database met een geharde 
virtuele of fysieke appliance. De Imprivata Appliance genereert kant-en-klare 
rapporten die een compleet overzicht geven van het gebruik van systemen 
en applicaties, zodat u snel kunt voldoen aan informatieverzoeken bij audits, 
zonder dat IT-professionals tijdrovende handmatige onderzoeken hoeven in 
te stellen naar de logboeken van meerdere systemen of applicaties.

Geïntegreerde platformoplossing

Imprivata OneSign is geïntegreerd met andere Imprivata-oplossingen en 
oplossingen van andere partners waarmee zorgverleners op een veilige 
en praktische manier patiëntgegevens kunnen opvragen, uitwisselen en 
verwerken. Deze geavanceerde integratie ondersteunt de authenticatie van 
transacties in klinische workflows, zodat gebruikers van Imprivata OneSign 
veilig toegang krijgen tot klinische systemen op locatie, op afstand en in 
virtuele omgevingen.

Onder andere de onderstaande Imprivata-oplossing is geïntegreerd met 
Imprivata OneSign:

• Imprivata Confirm ID™ – een compleet platform voor identiteitsbeheer 
en multifactor-authenticatie dat externe toegang en klinische 
authenticatieworkflows ondersteunt, zodat zorgverleners op een veilige 
en praktische manier binnen en buiten het ziekenhuis kunnen werken 
met patiënteninformatie. Doordat Imprivata Confirm ID gebruikmaakt 
van dezelfde infrastructuur als Imprivata OneSign, blijft de complexiteit 
beperkt en dalen de totale kosten. Bovendien kunnen dezelfde Imprivata 
OneSign-inloggegevens2 voor beide oplossingen worden gebruikt. 

“Onze artsen, 
verpleegkundigen 
en andere 
zorgprofessionals 
zijn dol op deze 
technologie. Het is zo 
enorm handig in het 
gebruik. Ik zou het niet 
wagen ze dit weer uit 
handen te nemen.” 

 
- Todd Smith, VP & CMIO,  
HealthEast Care System
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Over Imprivata
Dankzij Imprivata, leverancier van 
IT-beveiliging voor de zorgsector, 
kunnen zorgverleners over de hele 
wereld op een veilige en praktische 
manier patiëntgegevens opvragen, 
uitwisselen en verwerken. Het 
Imprivata-platform biedt een oplossing 
voor kritische uitdagingen op 
compliance- en beveiligingsgebied 
en verbetert zowel de productiviteit 
als de patiëntervaring.

Voor meer informatie 
kunt u bellen naar:
+1 781 674 2700
Of bezoek ons online op:
www.imprivata.com/intl
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