Meedenken met de klant in nieuwe concepten

CPQ: visualisatie van configuraties en offertes
Belintra blijft met u meedenken als gebruiker. Hiervoor werd een eigen configuratiesoftware ontwikkeld die u toelaat heel snel
een visualisatie te realiseren van hoe u een bepaalde ruimte optimaal kunt benutten, rekening houdend met alle gekende
beperkingen (vensters, werkhoogte, deuropeningen, nutsleidingen, enz.).

Belintra AIR: een leasingconcept om
de drempel te verlagen door
gespreide investeringskost bij IT
gerelateerde en andere investeringen
Door de aanschaf te spreiden in maandelijkse afbetalingen - dus een
andere financiële benadering, -kan dit concept heel interessant zijn. Zo
kan u een verouderde infrastructuur die aan vervanging toe is sneller
aanpakken.
Het concept Belintra AIR biedt bovendien de mogelijkheid om bij IT
gerelateerde producten na een termijn van 5 jaar een update te doen
van het hardware- en softwaregedeelte mét behoud van de bestaande
mechanische infrastructuur. Gezien er steeds wordt rekening gehouden
met een restwaarde, blijkt ook dit een financieel interessant model.
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Veilige en innovatieve logistieke
oplossingen voor de zorgsector
Ziekenhuissector
CSA · OK · Apotheek · Intensieve Zorgen · Spoed · Verpleegpost
Woonzorgcentra en Rust- en Verzorgingstehuizen

Oplossingen voor een veilige
en innovatieve logistieke flow
doorheen verschillende
afdelingen in de zorgsector

Belintra, opgericht in 1965 in België, is een toonaangevende
leverancier van veilige en innovatieve logistieke

Sterisystem® voor CSA & OK

oplossingen voor de zorgsector. In 2017 werd een nieuw

Maximale infectiebeheersing

management samengesteld om ook in de komende jaren de
groei verder te kunnen verzekeren.

Belintra Sterisystem® staat voor een unieke steriele logistieke stroom die een perfecte
Belintra ontwikkelt samen met u de nodige infrastructuur

transport- en opslagoplossing biedt waarmee het risico op besmetting door perforaties

en helpt bij de opzet van de vereiste organisatorische en

in verpakte instrumentensets niet alleen drastisch wordt verminderd, maar volgens

logistieke processen. We leveren oplossingen die optimaal

onafhankelijke studies tot bijna nul wordt herleid.

werken voor u.

Bovendien optimaliseert u de beschikbare ruimte maximaal en realiseert u

Dit omvat alle opslag- en transportuitdagingen en

kostenbesparingen door een hogere nuttige bezetting van autoclaven en washers/

veiligheidscriteria waarmee de zorgsector geconfronteerd

disinfectors.

wordt. Deze zijn wijd verspreid over alle departementen
waaronder de verpleegafdeling, CSA en OK, apotheek,

Op maat ontwikkelde en in hoogte verstelbare inpaktafels maken het bovendien mogelijk

spoed, intensieve zorgen en linnen- en afvalafhandeling.

ergonomisch verantwoord te werken.

Ook de Woonzorgcentra worden niet uit het oog verloren.

Met mobiele IT altijd en overal beveiligde toegang tot het
elektronisch patiëntendossier
De informatisering van patiënten informatie en alle daarbij horende
procedures worden steeds belangrijker in het kader van accreditering
in de zorgsector. Ook het afsluiten en het beveiligen van de toegang
tot medicatie worden hierbij steeds belangrijker.
Belintra biedt verschillende oplossingen om IT mobiel tot bij de patiënt
te brengen en de toegangscontrole tot medicatie te verzekeren. Met
een keuze voor IT en USB-sturing kan ook de unieke dubbele-zone
sluiting worden toegepast. Hierbij worden de zones voor opiaten en
andere apart gestuurd en bewaakt.

Logistieke oplossingen

Win tijd dankzij een verbeterde organisatie

Transportsystemen

Open en gesloten modulaire transportwagens

Door het opslaglokaal in de CSA, apotheek en verpleegafdeling te reorganiseren,
crëert u de best werkbare ruimte die makkelijker te beheren is en tevens een
geoptimaliseerde workflow.

Open transportwagens - die eveneens met een hoes kunnen worden geleverd
- zijn de meest eenvoudige oplossing voor een vlot intern transport tussen de

De gestructureerde opslag in UBeFlex® kolommen of schappen, RVS draadroosters of

verschillende afdelingen.

manden, PC en/of ABS bakken en modules zorgt voor een eenvoudige en snelle opslag van
- en toegang tot - de juiste producten, in de juiste hoeveelheid en op het juiste moment.

Met gesloten transportwagens kunnen vanuit de apotheek of sterilisatieafdeling
steriele en niet-steriele goederen veilig en hygiënisch worden getransporteerd naar
de gewenste afdelingen. Sommige modellen van de gesloten transportwagens zijn
tevens geschikt voor extern transport.

Met het nieuwe OptiScanBan® concept verhoogt u de efficiëntie in de
herbevoorrading van goederen in een Kanban-FIFO benadering. Met de nieuwe
OptiScanBan® etikethouders kan de status van de goederen met een eenvoudige
flip-handeling omgezet worden van “voorradig (groen)” naar “bij te vullen (rood)”.
Als u daar ook de nodige software aan koppelt, kan de herbevoorrading maximaal
geautomatiseerd worden.

