
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA

Przyszłością medycyny jest cyfryzacja. Jednym z pierwszych kroków ku niej jest Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. 
Umożliwia szybszy obieg dokumentów, dzięki temu zwiększa się jakość świadczonych usług medycznych. Zmniejszają się 
natomiast koszty obsługi. Aby wdrożone rozwiązanie zabezpieczało powierzone, wrażliwe dane, warto zainwestować 
w wysokiej jakości system backupu danych. Dla każdego człowieka dane o jego stanie zdrowia są szczególnie ważne, 
dlatego inwestycja w ich zabezpieczenie to inwestycja w zaufanie pacjentów.

ZGODNIE Z PRAWEM

BEZPIECZNE DANE TO JAKOŚĆ USŁUG I ZAUFANIE PACJENTÓW
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MINISTRA ZDROWIA

Podstawą poprawnie wdrożonej dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej 
jest odpowiednie zabezpieczenie danych. Powinny być efektywnie chronione przed: 
ingerencją nieupoważnionych osób, uszkodzeniem, zniszczeniem. Należy zapewnić 
stały dostęp do danych, bez zbędnej zwłoki. Użyte środki bezpieczeństwa powinny być 
powszechnie uznane za skuteczne oraz adekwatne do zagrożeń.

Dokumenty medyczne są danymi wrażliwymi. Jako takie powinny być zabezpieczone 
w sposób umożliwiający szybkie odzyskanie danych w przypadku ich utraty. Powinny 
być odporne za zagrożenia. System przetwarzania powinien zapewniać ich ciągłą 
poufność. Powinno być możliwe testowanie i ocenianie ich bezpieczeństwa. 
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Potrzebujesz dodatkowego finansowania? W tym też Ci pomożemy!

NAJWIĘKSZE KORZYŚCI I ZALETY

Dostęp tylko dla upoważnionych osób

Łatwe przechowywanie dużych plików
(poza funkcją backupu)

Nie wymaga specjalnych warunków - można 
ustawić w dowolnym miejscu w biurze

Bezpieczeństwo danych przechowywanych 
na wysokiej jakości dyskach
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Działanie niezauważalne dla użytkowników 
- utrzymuje wydajność komputerów

Ochrona plików
przed błędem ludzkim i awariami

Natychmiastowe przywracanie nawet pojedynczych 
plików lub folderów - łatwe i samodzielne

Posiada moduł szyfrujący
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Wspiera najpopularniejsze
oprogramowanie medyczne
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ATCOMP BACKUP SOLUTION COMPACT
Rozwiązanie ATcomp Backup Solution chroni przed utratą danych w wyniku awarii, błędu ludzkiego czy klęsk 
żywiołowych. Jest niczym czarna skrzynka w samolocie. 
Dodatkowym atutem są oszczędności w wyniku niskich kosztów utrzymania i rozbudowy.

Serwer ze zintegrowanym 
oprogramowaniem

Idealne dla firmy do dziesięciu komputerów 
rozwiązanie do archiwizacji danych 

Godzinne wdrożenie
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Replikacja danych (powielenie
archiwum w innej lokalizacji)
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Rozszerzenie licencji oprogramowania 
na większą ilość stacji komputerowych

Wymiana dysków na większe
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Nowoczesny system
zorientowany na ochronę danych
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Stały dostęp do danych
Nadzór nad ich bezpieczeństwem

Po przeprowadzeniu pierwszej konfiguracji 
funkcjonuje bez ingerencji użytkownika
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