Det sikre kommunikationsknudepunkt
Nem og sikker
for tandlægeinformation
elektronisk kommunikation
på tværs af sundhedsvæsenet

Historien bag
Sundhedsvæsenet tilbyder en lang række standardiserede kommunikationsformer. Danmark er førende i Europa, når det gælder udveksling af struktureret information mellem forskellige aktører i sundhedsvæsenet.
Igennem det sidste årti er disse standarder blevet udbredt blandt alle
større parter i sundhedsvæsenet. MedCom har været en aktiv og effektiv katalysator for såvel den tekniske standardisering som for udbredelsen.
Igennem de senere år har der været en stigende efterspørgsel efter at
øvrige partnere som kommuner, tandlæger, leverandører og andre behandlere – alle parter med kommunikationsbehov — kan bruge denne
teknologi og udveksle personfølsomme data på sikker vis.
EDI Portalen er blevet skabt for at udfylde dette vakuum.
Tæt på 100% af alle landets tandlæger og en lang række andre sagsbehandlere benytter i dag EDI Portalen.

Sikkerhed er en af
grundstenene
Ingen information skal udveksles, uden at såvel afsender som modtager kan være sikker på at informationen er fortrolig, og at denne
udveksles, uden at andre kan se med.
Nasure A/S benytter nogle af de mest respekterede leverandører af
udveksling og databehandling af personfølsomme oplysninger. Mange års erfaring på dette område giver et solidt fundament, som er
uvurderligt, når en sådan portal skal udvikles og driftes.
Samtidig er dette erfaringsgrundlag også en af årsagerne til, at portalen på økonomisk ansvarlig vis kan stille disse services til rådighed
for selv små organisationer med et begrænset behov. Derfor er det
vigtigt, at vi er konkurrencedygtige i sundhedsvæsenet.
Nasure A/S har et ansvar for på ordentlig vis at sikre mest værdi for
borgeren og brugeren.

Om EDI Portalen
Hver dag sendes og modtages tusindvis af elektroniske meddelelser
mellem virksomheder og offentlige instanser. En stor del af disse
meddelelser indeholder personfølsomme, fortrolige eller økonomiske
oplysninger, som skal håndteres på korrekt og sikker vis.
EDI Portalen er en webbaseret kommunikationsløsning, som nemt
og effektivt klarer opgaven. Med avanceret teknologi håndterer portalen kryptering, formatering og forsendelse af filer og dokumenter.
Med en overskuelig brugerflade er det nemt for brugeren at få overblik over alle meddelelser og data. Portalen fungerer som en slags
avanceret mailsystem, og teknologien bag er udviklet til brug i det
danske sundhedsvæsen, hvilket betyder, at sikkerhedsniveauet er
særligt højt.
Du logger ind på EDI Portalen via en almindelig browser, hvilket gør
portalen til et meget fleksibelt værktøj. Ønsker man at effektivisere
organisationens kommunikation og datahåndtering yderligere, vil det
være muligt at udvikle hel eller delvis integration til jeres nuværende
IT-system.

Vi kan det hele
Hvis det er en overdrivelse, skal vi nok komme efter det!
I dag håndterer EDI Portalen elektronisk kommunikation som:
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Henvisning dynamisk
a. Bilagsvedhæftning
b. Bookingsvar
Epikrise
Korrespondancemeddelelse
Lab. rekvisition (via WebReq)
Lab svar
Kvitteringshåndtering
Tandlægehenvisninger
Journaludveksling
Billedarkiv (kommer snart)
Røntgenarkiv (kommer snart)

Vi opdaterer løbende portalen med ny funktionalitet og tilpasser
løsningen til jeres behov.

Brugeradministration
Fleksibilitet er nøgleordet.
Brugere af EDI Portalen kan administreres af såvel Nasure A/S som af
individuelle enheder i sundhedsvæsenet.
EDI Portalen tillader, at eksempelvis en kommune kan udvælge en administrator – og så dynamisk tildele rettigheder til den enkelte medarbejder.
Dette sikrer, at forskellige organisationer nemt og enkelt kan administrere deres brug af EDI Portalen.

EDI Portalen er den fleksible, innovative portal for udveksling af data i
sundhedsvæsenet, og det er derfor oplagt for andre brancher også at
benytte portalen til dataudveksling.

Billeder fra EDI Portalen

Du kan læse mere på www.nasure.dk eller skrive til os på
mail@nasure.dk.
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