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Klinik iş akışlarında üretilen hasta 
verileri tutarsızlık, karmaşa ve veri 
miktarındaki belirsizlik gibi nedenlere 
bağlı olarak optimize edilemiyor. 
Bununla birlikte veri miktarı yükseldikçe 
verileri değere dönüştürmek giderek 
zorlaşıyor. Sistemlerin birbirleriyle 
haberleşmesini sağlamak için yüksek 
maliyetli araçlara ihtiyaç duyuluyor. 
Silolarda toplanan veriler her zaman 
erişilebilir durumda olmuyor. BT ortamı 
genellikle dağınık bir yapıda oluyor ve 
maliyetlerin makul düzeyde tutulabilmesi 
için sistem sayısına dikkat edilmesi 
gerekiyor. Farklı kullanıcı ara yüzleri 
kullanılıyor ve verilerin hasta odaklı

bir şekilde değil, bölümler baz alınarak 
yönetilmesi zorlukları daha da artırıyor. 

Syngo Carbon, klinik ortamdaki görüntü 
yorumlama, raporlama, Yapay Zekâ (AI) 
ve veri yönetimi alanlarında yeni 
olanaklar sunuyor. Syngo Carbon’un 
merkezinde yer alan güçlü Görüntü ve 
Veri Yönetimi (IDM) sistemi sayesinde 
hasta odaklı tüm veri noktaları tek bir 
yerde birleştirilirken, her zaman açık ve 
her zaman kullanılabilir durumda olan 
Syngo Carbon Core’da veriler stratejik 
varlıklara dönüşüyor.



1DICOM CT, CR, MR, US, XA ve WSI dâhil
2POF, CDA, JPEG/PNG gibi DICOM olmayan veriler ve MPEG, H.264 gibi yaygın video formatları

Karar verme süreçlerinde daha fazla 
kesinlik için uygulanabilir içgörüler 
oluşturmak ve klinik rutinleri geliştiren 
yapay zekâyı etkinleştirmek amacıyla 
ilgili tüm verileri tek bir konuma 
taşıyarak veriyi bilgiye dönüştürmeye 
yardımcı olan Syngo Carbon, bunu 
‘açık hasta veri modeli’ ile sağlıyor. 
Tüm verilerin tek bir yerde, her zaman 
hazır ve kullanılabilir durumda olmasını 
sağlayan bu model, hastanın temas 
ettiği bütün bölümlere ait bilgileri hasta 
odaklı ve tutarlı bir biçimde düzenliyor.

Syngo Carbon ile farklı görüntü ve 
fotoğraf formatlarını, DICOM görüntüleri 
ve ayrıca endoskopi veya mikroskobik 
incelemelerde oluşan dijitalleştirilmiş 
video kaynaklarını da doğru bağlamda 
alıp saklamak mümkün oluyor. 

Sıfır ayak izi (ZFP) özelliğine sahip bir 
görüntüleyici ile donatılan Syngo Carbon, 
çeşitli DICOM görüntü verilerinin1, 
DICOM EKG’nin ve SR’nin yanı sıra bir 
VNA’dan ve diğer tüm bağlantılı DICOM 
arşivlerinden multimedya verilerinin2  de 
kurum geneline dağıtımı için ideal bir 
çözüm sunuyor.

Syngo Carbon, tek bir çalışma 
istasyonundan kurumsal çapta bir 
uygulamaya kadar her kapsamda ihtiyaca 
yanıt verecek şekilde tasarlandı. Birleşik 
kullanıcı arayüzü, kısa uyum süreleri 
sağlayarak kullanıcıların, sistemler 
arasında daha kolay geçiş yapmasına 
imkân veriyor. Syngo Carbon, güçlü ve 
esnek yapısı ile sağlık kurumlarının 
ekiplerine, stratejilerine ve altyapı 
ihtiyaçlarına uyum göstererek sürekli 
büyümenin ve gelişmenin yolunu açıyor.


