
Siemens Healthineers Indonesia
Menciptakan Ekosistem Kesehatan Digital dan Penggunaan 
Data Terkait Kesehatan Secara Cerdas 



Dengan tujuan menciptakan ekosistem kesehatan digital, kami Siemens Healthineers 
percaya bahwa dengan Expanding Precision Medicine, Transforming Care Delivery, 
Improving Patient Experience, and Digitalizing Healthcare dapat memberikan pengalaman 
baru dan memungkinkan penggunaan data terkait kesehatan secara cerdas, terbuka dan 
aman bagi berbagai pemangku kepentingan layanan kesehatan untuk berbagi, mengakses, 
dan menganalisis data.

Digital Marketplace2 dapat menghubungkan Anda dengan portofolio aplikasi yang terus 
berkembang dari mitra solusi dan Siemens Healthineers, yang mencakup fungsi klinis,  
operasional, dan keuangan dalam pemberian layanan kesehatan, dan memungkinkan Anda 
untuk memaksimalkan data kesehatan Anda.

Pendahuluan
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Platform Dosis Monitoring dan Manajemen Utilisasi Alat

Platform kesehatan digital teamplay adalah platform yang memungkinkan transformasi 
digital Anda dengan tujuan mengubah data menjadi penghematan biaya dan perawatan 
yang lebih baik.  

Dengan menggunakan platform teamplay, diharapkan rumah sakit - khususnya  
manajemen dan kepala radiologi - dapat mendapatkan transparansi yang lebih baik 
mengenai penggunaan alat, manajemen dosis hingga manajemen SDM terkait  
pengoperasian alat dan perekapan data otomatis sehingga dapat membantu  
mengurangi beban administratif rumah sakit, khususnya operator/radiografer ataupun 
staff fisika medis.

Beberapa fitur yang dapat kami rangkum adalah sebagai berikut:

• Menghasilkan laporan mengenai dosis dan utilisasi/penggunaan alat yang dapat   
   diunduh dalam bentuk MS. Excel,

• Dashboard untuk melihat overview efisiensi pengoperasian alat secara keseluruhan,

• Pengaturan batas dosis untuk keperluan dosis manajemen,

• Penyajian data penggunaan masing-masing alat yang dapat dilihat hingga rincian  
   protokol pemeriksaan dan jenis pemeriksaan berdasarkan bagian tubuh

• Memudahkan masing-masing operator/radiographer untuk merekap data hasil  
   pemeriksaannya secara otomatis
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Pemindaian Jarak Jauh dengan syngo Virtual Cockpit

Siemens Healthineers ingin mendukung Anda sebagai mitra dan pelanggan, teman dan  
keluarga karyawan untuk “flatten the curve” dan mendukung sistem kesehatan dalam 
periode ini. Dengan jarak sosial dipandang sebagai salah satu langkah paling berpengaruh 
untuk melakukan ini, tim Healthineers telah bekerja bersama untuk menemukan cara di 
mana kami dapat mendukung dalam upaya ini dengan tetap ber-operasional dan menjaga 
throughput pasien Anda.

Untuk itu, kami menyediakan peningkatan akses global ke teknologi bantuan pemindaian 
jarak jauh kami, dengan harapan dapat memberi Anda sedikit bantuan.

Syngo Virtual Cockpit3 merupakan suatu software yang memungkinkan pemindaian jarak 
jauh. Pada situasi COVID-19 ini, pembatasan fisik ataupun sosial merupakan salah satu cara 
untuk mengurangi penyebaran virus. Hal ini juga berlaku untuk radiografer/staf rumah sakit 
yang tentunya tidak menutup kemungkinan untuk berkomunikasi satu sama lain saat 
melakukan pemeriksaan CT, MR dan PET. Komunikasi dapat terjadi ketika salah satu staf 
membutuhkan support lebih dari staf yang lebih ahli atau senior. Namun, pada kondisi 
seperti ini, kegiatan ini akan meningkatkan resiko bagi para staf rumah sakit.

Siemens Healthineers dengan syngo Virtual Cockpit Lite4 menawarkan solusi untuk 
membantu rumah sakit mengurangi penyebaran virus antar staf rumah sakit.
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Daftar Pustaka

1. https://www.statista.com/statistics/1037970/global-healthcare-data-volume/
2. Digital Marketplace is not commercially available in all countries. If the services are not marketed in countries due to regulatory or 

other reasons, the service offering cannot be guaranteed
3. Syngo Virtual Cockpit dapat terhubung dengan banyak scanner sekaligus (3 maksimal secara bersamaan)
4. Syngo Virtual Cockpit Lite hanya dapat terhubung pada satu scanner
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