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REGISTROS MÉDICOS ELETRÔNICOS
ENTREGUES COMO SERVIÇO
Execute suas cargas de trabalho Epic com HPE GreenLake
O DESAFIO EPIC
O Registro eletrônico de saúde (EHR) tornou-se um
ativo estratégico para os provedores de atendimendo
médico, e a Epic Systems lidera a habilitação de
sistemas hospitalares e redes de saúde integradas
em todas as equipes de TI de saúde dos EUA estão
comprometidas com os mais altos níveis de suporte
para garantir a entrega confiável da Epic para equipe
médica e profissionais de atendimento, 24 horas
por dia, 7 dias por semana. No entanto, muitas
organizações estão procurando maneiras inovadoras
de fortalecer a base de TI de EHR, simplificar as
operações, aumentar a eficiência para entregar
projetos mais rapidamente e reduzir o custo total de
propriedade do Epic System. HPE GreenLake oferece
uma nova maneira de atender às suas necessidades
de EHR em um serviço Epic expansível de pagamento
conforme o uso1 gerenciado por você.

Vantagens dos serviços baseados em
consumo HPE GreenLake
Tempo de chegada ao mercado:
75% mais rápido2
Economia com despesas de capital:
30%–40%3
85% menos paralisações não
planejadas4
ECONOMIA com recursos de TI:
40%5
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Tome a decisão de compra certa.
Entre em contato com nossos especialistas
em pré-venda.
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EHR ENTREGUE COMO
SERVIÇO
HPE GreenLake oferece uma plataforma Epic abrangente
como serviço projetada com o hardware, software e
experiência certificada para executar o Epic em escala.
As instituições de saúde agora podem aproveitar ao
máximo seus investimentos em tecnologia: ganhando
desempenho, capacidade de expansão e agilidade;
redistribuir a carga de operação de TI; e pagando
apenas pelos recursos que consomem.
Economia com pagamento conforme o uso
Modelo de PaaS flexível e baseado no consumo com
unidade de medida simplificada para faturamento
Aceleração do tempo até obtenção de valor
Solução pré-configurada com capacidade expansível
TI simplificada
Experiência para gerenciar seu ambiente Epic com
recursos técnicos certificados pela Epic
Controle interno
Segurança e controle em seus data centers, locais
compartilhados, limites de sistema de saúde e parceiros
de nuvem

MAIS DE 25

anos de parceria com a Epic

65%

dos clientes da Epic usam infraestrutura HPE6

VANTAGENS DO PAAS EPIC
Serviço habilitado para nuvem
Com uma plataforma Epic completa como serviço, as
instituições de saúde ganham agilidade, simplicidade e
economia de pagamento conforme o uso da experiência
de nuvem em seu próprio data center ou instalação
compartilhada.
Infraestrutura validada pela Epic
Sessenta e cinco por cento dos clientes da Epic
confiam na Hewlett Packard Enterprise como seu
fornecedor de infraestrutura, aproveitando um amplo
portfólio de armazenamento, servidores, software e
rede. A HPE é o único fornecedor de infraestrutura que
oferece infraestrutura médica convergente de ponta a
ponta aos provedores de atendimento médico da Epic.
Experiência ampla e profunda com a Epic
Um PMO dedicado com recursos focados na Epic
garante que as soluções HPE atendam aos requisitos
da Plataforma Epic Target.
Segurança e conformidade
Os princípios de design e arquitetura da HPE estão em
conformidade com a Plataforma Epic Target e o Honor
Roll. O serviço oferece suporte à conformidade HIPAA
em princípios HIPAA essenciais de salvaguardas
administrativas e técnicas.
Conexão à comunidade Epic
O HPE GreenLake atende aos requisitos para oferecer
suporte a credenciamentos de nível comunitário ou
empresarial, permitindo que os sistemas de saúde
forneçam serviços de EHR a sistemas de saúde parceiros.
Licenciamento conveniente
Você pode aproveitar os contratos de licenciamento
do cliente para reduzir o custo total de propriedade
ou incluir opções de licenciamento por meio do
HPE GreenLake.
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