Confiabilidade no centro
da interoperabilidade
A Infor® Cloverleaf Integration Suite é uma plataforma
com escalabilidade e confiabilidade, que está no centro
de sua organização de saúde. Ao transportar dados entre
sistemas com segurança, ela permite a conexão entre todas
as diferentes soluções clínicas internas e externas de sua
organização hospitalar.

Hoje, a Infor Cloverleaf é usada
para conectar dados clínicos em:

1/3
dos hospitais nos EUA (com mais de 150 leitos)
Mais
de 900
hospitais na Europa

A Cloverleaf oferece suporte aos vários protocolos e
linguagens para a comunicação do setor de saúde; é
capaz de traduzir e transformar mensagens entre os
variados formatos de dados do segmento. As principais
organizações de saúde do mundo, de intercâmbio de
informações de saúde (HIEs), fabricantes de aparelhos
médicos e fornecedores de sistemas de informação para
hospitais confiam na Infor Cloverleaf Integration Suite para
a administração dos maiores e mais complexos desafios de
integração e intercâmbio de informações.

15
bilhões
A Cloverleaf movimenta mais de 15 bilhões de
mensagens clínicas diariamente

16
intercâmbios de informações de saúde (HIEs)
sustentáveisexchanges (HIEs)
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Soluções de EMR que usam a Cloverleaf atualmente
470+ unidades
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895+ unidades

440+ unidades

Mais de
220
sistemas
de EMR

320+ unidades

Facilidade do Cloverleaf é destacada pelo HIMSS Analytics 2016

Sediado em Nova Jersey, o Hackensack UMC é um dos
principais prestadores de serviços de saúde e hospitais de
ensino e pesquisa sem fins lucrativos nos Estados Unidos.

A Greater Rochester Independent Practice Association (GRIPA)
é uma organização para associados e parte do Rochester
Regional Health System.

O departamento de TI do Hackensack UMC trabalhou com a
Infor, seu parceiro de TI por 20 anos, na implementação inicial
do padrão HL7 Fast Healthcare Interoperability Resources
(FHIR), unificando as informações divergentes de pacientes
para proporcionar percepções clínicas detalhadas, levando ao
aperfeiçoamento de terapias e tratamentos e personalização
da medicina.

Com a Infor Cloverleaf, a GRIPA foi capaz de analisar os dados
agregados de pacientes para criar relatórios de qualidade e
apontar falhas no atendimento, sendo utilizado agora para
aprimorar o atendimento e os resultados para pacientes.
• 1.300 médicos incluindo particulares e contratados
• 5 hospitais comunitários

• 10.000 funcionários
• 900 leitos
• 4.o maior hospital dos Estados Unidos em número
de atendimentos
A MedStar presta serviços médicos de emergência (EMS) e
de saúde móvel integrada (MIH) em Fort Worth e em quatorze
outras cidades no norte do Texas.
O departamento de saúde, serviços sociais e segurança pública
(DHSSPS) é um dos onze departamentos da Irlanda do Norte,
e possui três responsabilidades comerciais principais: saúde e
atendimento social (HSC), saúde pública e segurança pública.
Com a implantação da Cloverleaf integration suite, o DHSSPS
implementou uma solução integrada para administrar todas
as informações e imagens de radiologia pelo sistema público
de saúde da Irlanda do Norte, acelerando o atendimento e os
protocolos clínicos.
• 27 hospitais
• 1,2 milhão de exames por ano

A MedStar utiliza a Infor Cloverleaf para o compartilhamento
rápido e preciso de informações de pacientes com os
atendentes de primeiros socorros e outros prestadores de
serviços de saúde, coordenando o atendimento dos pacientes
dentro e fora do hospital com eficiência.
• 930.000 residentes atendidos
• 125.000 chamadas anuais
• 55 ambulâncias

Para obter mais informações, visite:
www.infor.com/solutions/cloverleaf/
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