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Vein-to-Vein®-tracking vanaf donorwerving en
bloedinzameling tot transfusie bij patiënten
software solutions

Software voor bloedcentra
en bloedbanken
Van donorwerving tot transfusie bij
patiënten: een innovatief computerinformatiebeheersysteem voor het beheer
van de gehele transfusiecyclus.

EdgeBlood ondersteunt het beheer van alle behoeften
van bloedcentra en bloedbanken op het gebied van
computerinformatiesystemen, van donorwerving tot aan toediening
van en herleidbaarheid van bloedproducten naar patiënten.
Van donorwerving tot productetikettering,
levering en transfusie
 Donorwerving
 Inplannen van middelen
en verzameling
 Bloedverzameling
 Donoren testen
 Productie en etikettering
 Voorraad en quarantaine
 Kwaliteitsborging
 Bloedlevering/-verzending
 Facturering/boekhouding

 Naleving van ISBT 128
 Bestellen van transfusies
 Ontvangst van bloedcomponenten
 Testen van patiënten (rode
bloedcellen, HLA)
 Elektronische crossmatch
 Follow-up transfusie
 Autologe transfusie
 Herleidbaarheid en rapportage

Geschikt voor uw werkzaamheden
De unieke configureerbaarheid van EdgeBlood
voorziet in de behoeften van alle bloedbanken
en -centra, ongeacht de omvang van de instelling
of het aantal locaties waar de werkzaamheden
plaatsvinden. Dit degelijke en krachtige systeem
is bij uitstek geschikt voor de vele activiteiten van
nationaal en regionaal opererende organisaties.
Het systeem is flexibel en verkrijgbaar in modules
en daardoor ook geschikt voor kleine organisaties.
De enorme mogelijkheden die het systeem biedt
op het gebied van maatwerk maakt het mogelijk
om te voldoen aan de meeste wet- en regelgeving
en om wijzigingen door te voeren zonder dat de
broncode in de software hoeft te worden aangepast.
Met het geïntegreerde procesmodelleersysteem
kunnen uw productieprocessen eenvoudig worden
geconfigureerd.

Beveiliging en ergonomie
Bloedtransfusie vergt maximale
bedrijfsbeveiliging binnen het gebruikte
computerinformatiesysteem. EdgeBlood stelt
al sinds 1992 gebruikers in staat aan hun
beveiligingsvereisten te voldoen.
Ons team maakt gebruik van
het bedrijfsbrede Service
360® om u goed ontwikkelde
producten, uitgebreide
training en professionele
middelen te kunnen leveren,
zodat u uw producten
optimaal kunt benutten.
De analisten op onze
klantenservice staan altijd
voor u klaar.

Het standaardsysteem is voorzien van
vele controle- en waarschuwingssignalen
die naar wens kunnen worden aangepast.
Alle bewerkingen worden geregistreerd en
gearchiveerd.
Ook in ergonomisch opzicht is EdgeBlood in de
loop der tijd verder ontwikkeld. De schermen
zijn duidelijk. De belangrijkste componenten zijn
eenvoudig in gebruik zodat menselijke fouten
zoveel mogelijk worden uitgesloten. Het systeem
heeft een geïntegreerde online-help. Tijdens
alle bewerkingsstappen worden streepjescodes
afgedrukt en gelezen.
Global Med Technologies, een onderneming van
Haemonetics, was - via haar dochteronderneming
Inlog - de eerste softwareontwikkelaar
die grafische gebruikersinterfaces en
relationele databases introduceerde in
bloedtransfusiesoftware.

Eenvoudig te vertalen software
Met het ingebouwde vertaalhulpmiddel is
EdgeBlood in vrijwel elke taal beschikbaar, ook
talen met een ander alfabet.

Het EdgeBlood-team is gecertificeerd
conform ISO 9001

Grootste Europese bloedcentra
EdgeBlood ondersteunt de grootste Europese
bloedcentra bij hun bloedmanagement. Dit
kunnen centra zijn die lokaal, regionaal of
nationaal werkzaam zijn in onder meer deze
landen:

 Duitsland
 Frankrijk
 België
 Zwitserland
 Oostenrijk

Verenigde Staten
Haemonetics Corporation
Software Solutions
+1.800.996.3428
www.wyndgate.com

Een wereldleider in software
voor bloedcentra en
bloedbanken

Europa | MO | Azië
INLOG S.A.S.
Een onderneming van Haemonetics
+33.478.66.53.53
www.inlog.com

 Mogelijkheid tot implementatie op lokaal,
regionaal of nationaal niveau
 Beheer van miljoenen donoren, donaties,
producten en patiënten
 Zeer hoge aanpasbaarheid en flexibiliteit
voor grote en complexe organisaties
 Snelle en veilige ingebruiknameprocedures
voor kleine transfusieorganisaties
 Verkrijgbaar in meerdere talen en met
ingebouwd softwarevertaalhulpmiddel
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