
Imprivata Mobile Device Access

Mobitrace ontwikkelt toonaangevende mobiele informatiesystemen voor 
de verpleegkunde die verschillende processen aan bed in een 
elektronische workflow integreren. Mobitrac is gevestigd in België en biedt 
services aan algemene en universitaire ziekenhuizen in heel Europa. 
Mobitrace zet zich in om gebruiksvriendelijke mobiele oplossingen te 
bieden die verpleegkundigen ondersteunen bij hun dagelijkse werk.

Imprivata Mobile Device Access zorgt voor snelle, veilige verificatie voor de 
Mobitrace NurseFlow-app op mobiele apparaten. De gezamenlijke 
oplossing verbetert de gebruikerservaring doordat er geen 
gebruikersnamen of wachtwoorden meer moeten worden ingevoerd om 
aan te melden bij NurseFlow. Zo kunnen verpleegkundigen Imprivata 
Mobile Device Access gebruiken om zich zowel op het apparaat als in 
NurseFlow te verifiëren met één tik op hun badge. 

NurseFlow
De NurseFlow-oplossing voor verpleegkundige zorg verbetert de 
efficiëntie en veiligheid, zodat er meer tijd overblijft voor patiëntenzorg.

Belangrijkste voordelen:

• Verbeter de efficiëntie van 
workflows door snelle, veilige 
toegang tot NurseFlow mogelijk 
te maken 

• Verbeter beveiliging en auditing 

• Ontsluit het volledige potentieel 
van mobiele apparaten en 
NurseFlow door barrières voor 
de ingebruikname weg te 
nemen

Mobitrace NurseFlow, een mobiele oplossing voor verpleegkundige zorg



NurseFlow biedt mobiele ondersteuning voor alle zorg aan bed, 
waaronder:

• Bloedafname

• Bloedtransfusie

• Toediening van medicatie

• Wondverzorging

• Vitale functies en follow-up van vroege waarschuwingssignalen

• Patiëntenlogistiek

• Vragenlijsten

Er kunnen extra modules worden toegevoegd, zoals beveiligde berichten, 
to-do’s en memo’s.

NurseFlow kan aan de specifieke behoeften van een ziekenhuis worden 
aangepast. Verschillende processen kunnen indien nodig op verschillende 
afdelingen worden ondersteund. NurseFlow ondersteunt 
informatieoverdracht tussen verpleegkundigen aan het einde van hun 
dienst. Eenvoudige overzichten voor de patiënt van de uitgevoerde 
activiteiten. De recentste waarden kunnen op een overzichtelijk scherm 
worden geraadpleegd.

Imprivata Mobile Device Access
Imprivata Mobile Device Access elimineert de noodzaak om handmatig 
gebruikersnamen en wachtwoorden in te voeren en maakt snelle, veilige 
toegang tot mobiele apparaten en apps mogelijk. Verpleegkundigen tikken 
gewoon met hun contactloze badge om het apparaat te ontgrendelen en 
melden zich vervolgens aan bij NurseFlow met behulp van SSO.

Dit verhoogt de efficiëntie en geeft verpleegkundigen meer tijd met hun 
patiënten. Het verbetert ook beveiliging en auditing dankzij een betere 
zichtbaarheid van gebruikersinterfaces met PHI. Imprivata Mobile Device 
Access helpt organisaties ook het volledige potentieel van mobiele 
apparaten en apps te benutten door de bruikbaarheid te vergroten en het 
invoeren van wachtwoorden als barrière voor de ingebruikname te 
elimineren.

Snelle, veilige eenmalige aanmelding bij NurseFlow
De repetitieve, handmatige invoer van gebruikersnamen en wachtwoorden 
om toegang te krijgen tot apps zoals NurseFlow, kan gedurende een jaar 
oplopen tot honderden of zelfs duizenden uren aan verloren productiviteit, 
waarvan de kosten aanzienlijk kunnen zijn. Imprivata Mobile Device Access 
wint deze verloren productiviteit terug door SSO in te zetten voor mobiele 
apps, waarmee de klinische workflow wordt gestroomlijnd en 
verpleegkundigen meer tijd aan patiëntenzorg kunnen besteden. 
Vereenvoudigde toegang elimineert ook een mogelijke barrière voor de 
ingebruikname. Zo kunnen organisaties het volledige potentieel van 
gedeelde mobiele apparaten en toepassingen benutten. Deze waardevolle 
tools brengen technologie tot aan het bed en verbeteren de patiëntenzorg.

Imprivata Mobile 
Device Access hilft 
Krankenhäusern auch, 
das volle Potenzial 
mobiler Geräte und 
Anwendungen 
auszuschöpfen, da die 
Benutzerfreundlichkeit 
verbessert und 
Akzeptanzhindernisse, 
die durch das ständige 
Eingeben von 
Passwörtern bedingt 
sind, ausgeräumt 
werden.
 



Imprivata and Mobitrace
Met snelle, veilige verificatie bij het bekijken van patiëntgegevens en 
transactionele workflows in Mobitrace NurseFlow, verbetert deze oplossing 
de beveiligings- en auditingmogelijkheden. Tegelijkertijd ligt de nadruk op 
het verbeteren van de efficiëntie van de arts en de veiligheid van de 
patiënt. Samen helpen Imprivata Mobile Device Access en Mobitrace 
NurseFlow ziekenhuizen bij de implementatie van mobiele oplossingen om 
de ervaring voor zowel verpleegkundigen als patiënten te verbeteren.
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Over Imprivata

Imprivata, hét IT-securitybedrijf voor 

de zorgsector, maakt zorg op een 

veilige manier mogelijk door 

vertouwen tussen mensen, 

technologieën en gegevens te 

creëren, die als oplossing dient 

voor kritische uitdagingen op 

compliance- en beveiligingsgebied, 

waarbij zowel de productiviteit als 

de patiëntervaring worden 

verbeterd. 

Weitere Informationen erhalten Sie 
unter der:
+49 911 8819 7330
oder auf der Website
www.imprivata.de
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