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	Actualizare: 16.06.2015
	expirare: 15.06.2015
	referinta: TOCH20150209001
	Descriere: O întreprindere elvețiana a dezvoltat o soluție unică de software care intareste legatura intre IMM-uri din domeniul sanatatii si alte instituții, contribuind la diminuarea costurilor. Soluția permite conectivitate fără efort la orice sursă de date, schimb de date private și stocarea acestora la cel mai înalt nivel de securitate și permite gestionarea proprietatii asupra datelor importante, depozitarea și distribuția.Pentru companiile farmaceutice care au nevoie de a efectua studii medicale in mai multe țări, platforma permite gestionarea sigura a datelor și reprezinta o soluție adaptabila la orice politici privind dreptul de proprietate asupra datelor.Tehnologia reprezinta o solutie software de ultima generatie, care incurajeaza valoarea pentru clienți, cu respectarea diferitelor reglementări privind confidențialitatea datelor.Designul descentralizat unic al platformei usureaza conformarea cu legislația si politicile in domeniul sanatatii. Acesta oferă control deplin asupra dreptului de accesare a datelor și permite colectarea și schimbul de orice fel de date, inclusiv fișiere. Este interoperabila si permite legatura cu alte surse de date multiple.Solutia este unica intrucat:- permite gestionarea și proprietatea asupra datelor și drepturi de acces deplin- reduce timpul de patrundere pe piata si limiteaza cheltuielile IT in avans- permite adaptarea la diverse politici si conformarea cu reglementarile juridice - este foarte adaptabila la orice tip de afacere- oferă un mediu de siguranță pprivind datele din domeniul medical si al sănătatii.Solutia poate fi oferita prin intermediul platformei proprii:• structura universala de date • fiecare utilizator are posibilitatea de stocare date in mod separat, eventual, într-o locație diferită • solutie integrata de back-end pentru client• certificare ISO17799 • încărcări de fișiere nelimitate.Compania caută organizatii active in domeniul e-sănătatii:- Punerea în aplicare și adaptarea tehnologiei- Dezvoltarea de produse suplimentare sau fuzionarea cunoștințelor și expertizei pentru noi sisteme de management.Compania este, de asemenea, interesata de aderarea la echipe de cercetare si incheierea de acorduri de cooperare, de cercetare, pentru a lucra la noi modele de asistență medicală și soluții (în proiecte H2020, de exemplu).Avantaje si inovare:Responsabilizarea IMM-urilor din domeniul sanatatii și instituțiilor cu soluții software dovedite, pentru accelerarea afacerilor acestora si limitarea cheltuioelilor in avans; Platforma include instrumente gata pentru conectare la orice fel de senzori multipli, aplicații și dispozitive de urmărire pentru a asigura interoperabilitatea și continuitatea datelor. Aceasta permite partenerilor și clienților de a se conforma cu legislația diversa din domeniul sănătății și politicile privind distribuția de produse.1. Securitate crescuta in stocarea datelor: medicale, certificare, infrastructură descentralizată2. Platformă interoperabilă pentru facilitarea dezvoltarii:  • instrument gata de conectare cu orice senzori, aplicații de urmărire;  • instrument unic, care sprijină orice tip de date (ex localizare, mass-media, fișiere.);  • actualizări de date în timp real (și apel de procedură la distanță) prin prize de web;  • capacități în timp real și offline; istoric al datelor pe termen lung. Tehnologie de adaptare la orice afacere si conformare cu legislația in domeniul sănătății / cerințele medicale.
	Specificatie: 
	comentarii 1: Existent pe piata
	Data crearii: 09.02.2015
	Rezumat: O companie elvețiană oferă un instrument software pentru managementul drepturilor de autor asupra unor date importante, loc de depozitare și distribuție, oferind o soluție care permite conectarea intre aplicații de sănătate, alte dispozitive, cu schimbul de date cu caracter privat și păstrarea de informatii la cel mai înalt nivel de securitate. Tehnologia permite corelarea oricarui tip de afacere cu  legislația și politicile de sănătate, prin utilizarea de senzori si alte dispozitive de urmarire. Exista interes pentru cooperare tehnica sau de servicii, joint-venture.
	comentarii 2: Drepturi de autor
	Tip marime partener: Microintreprindere.Intreprindere mica, mijlocie, mare sau foarte mare.
	Tip parteneriat: Contract de servicii. Acord de colaborare tehnica.Acord joint-venture.
	Descarca Expresia de Interes: 
	Subiect: Software de gestionare a datelor din domeniul sanatatii pentru IMM-uri care doresc sa reduca termenul de comercializare și cheltuielile IT.
	Tip solicitare: OFERTA DE TEHNOLOGIE
	tip marimea firmei: Intreprindere mica (11-49 salariati)
	anul infiintarii: 
	implicare: Nu
	limbi: Engleza; Franceza
	tara: Elvetia
	Tipul partenerului: Companii din domeniul e-sănătate și alte IMM-uri (domeniul farmaceutic, companii și instituții medicale, producatori de senzori, universități și organizații de C&D), care au capacitatea de a prelucra și stoca date importante.Sarcinile care urmează să fie efectuate de către partenerul căutat sunt:- Partenerii interesati de servicii vor folosi soluția de tehnologie în analizarea și furnizarea datelor pe care le gestionează; - Partenerii interesati de cooperare tehnică sau cercetare: dezvoltarea în continuare a produsului, creare de valoare adăugată de servicii, analiza datelor;- Partenerii ingteresati de joint-venture vor fuziona cunoștințe și experiență de piață cu tehnologia propusă pentru a aduce un plus de valoare pentru client.


