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iQ-WEBX

iQ -WEBX -
O NOUĂ ABORDARE DE  MANAGEMENT
AL  STUDIILOR  IMAGISTICE

iQ-WEBX  ca  şi  soluţie  completă 
care poate rula pe unul sau mai 
multe servere,  include o gamă de 
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aplicaţii specifice precum:

Server DiCom: Permite comunica-
rea între entităţile DICOM şi server-ul 
de arhivă. Asigură funcţiile de sto-
rage, query/retrive, echo, forward 
print şi import a obiectelor DICOM

Server arhivă: permite stocarea a 
până la 500 milioane imagini într-o 
singura bază de date pe un echi-
pament hardware de stocare local 
sau din reţea.  În  scopul  asigurării 
continuităţii funcţionării arhivarea
și/sau back-up-ul se realizează în 
timp real sau programat (ore, zile
etc.)

Web Server: permite distribuţia prin
interfaţă web securizată a imaginilor 
şi rapoartelor către un număr nelimi-

     

    

 

      

   

 

    

   

  

    

 

    

    

    

      

    

tat de utilizatori WEB. Totodată per-
mite managementul eficient şi cen-
tralizat al utilizatorilor şi a procedurilor 
de autentificare ale acestora.

viewer htmL 5: iQ-4viEW soluţie de 
vizualizare accesibilă prin intermedi-
ul oricărui browser web indiferent de 
sistemul de operare şi care poate fi 
rulată pe o gamă diversă  de 
dispozitive precum iPhone, tablete, 
laptop-uri. iQ-4VIEW utilizează 
tehnologia Google Native Client.

iQ-3DviEW reprezintă un instrument, 
realizat în tehnologie HTML5, pentru 
vizualizarea 3D a imaginilor medi-
cale generate de echipamentele 
CT şi RMN.

iQ-X Diagnostic Web viewer: Instru-
ment puternic, furnizat ca şi plug-in, 
pentru răsfoire, vizualizare şi pro-

    

 

   

   

 

      

       

 

 

    

      

     

    

        

 

      

cesarea imaginilor DICOM prin inter-
mediul browser-ului Internet Explorer. 
Incorporează toate instrumentele 
necesare procesului de diagnosti-
care precum instrumente de măsură, 
stack mode, cine mode şi compara-
rea studiilor. iQ-X, ca şi iQ-4VIEW, 
permite ca o serie adiţională să fie 
preîncărcată în background în timp 
ce imaginile curente sunt vizualizate. 
Instrumentele de procesare sunt in-
strumentele de bază cuprinse şi în 
soluţia iQ-VIEW.

iQ-X, similar cu iQ-4VIEW, permite 
seriilor adiacente să fie încărcate  
în fundal pe timpul procesului de 
vizualizare a acestora. Uneltele de 
procesare sunt similare cu cele din 
aplicaţia client iQ-VIEW.

iQ-WEBX este o soluţie completă, uşor de folosit, pentru stocarea, vizualizarea şi distribui-
rea imaginilor medicale şi a rapoartelor.
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iQ-WEBX

viewer  mobil htmL5: iQ-WEB2GO 
este un modul iQ-WEBX destinat pen-
tru  vizualizarea  fişierelor  DICOM,  prin 
interfaţă  WEB,  pe  dispozitive  mobile
(smartphone-uri, tablete etc.).

licenţiere: În  funcţie  de  nevoile  Dvs. 
iQ-WEBX  este  disponibil  în  diferite 
configuraţii.  Poate  fi  comandat  cu
sau  fără  componenta  iQ-4VIEW,  iQ- 
3DVIEW şi/sau iQ-X (în această situaţie 
soluţia  se  numeşte  iQ-WEB).  Pachet-
ele disponibile depind de numărul de 
noduri DICOM care vor fi conectate. 
În consecinţă soluţia este disponibilă 
pentru 2, 5, 10, 20 sau număr nelimitat 
de dispozitive DICOM conectate (Ap-
plication Entities). 
Nu are limitări referitoare la numărul 
pacienților, studiilor, imaginilor sau 
capacitatea de stocare

Caracteristici speciale ale soluţiei
iQ-WEBX

căutare  facilă: Graţie  facilităţii  Easy-
Web, medicii au la îndemână o imag-

  ine  generală  a  studiilor  radiologice. 
Astfel,  aceştia  pot  căuta  şi  filtra  in-
dividual  baza  de  date  în  vederea 
identificării  studiului  dorit.  Imaginile  şi 
documentele  (fişiere  PDF  sau  rapo-
arte structurate) pot fi ataşate foarte 
uşor  studiilor  medicale  şi  distribuite 
către medicii implicaţi.

Administrare  web: Configurarea, 
modificările şi monitorizarea calitativă 
a  sistemului  pot  fi  realizate  prin

interfaţa  browser-ului  web  fără  a  fi 
necesară prezenţa fizică la server.

raportare web: Cu ajutorul modulului 
de  raportare  iQ-X  (opţional)  sau  edi-
torului de rapoarte integrat în viewer- 
ul  iQ-4VIEW,  clinicienii  au  facilitatea 
de  a  crea  online  rapoarte  DICOM 
structurate, indiferent de locaţie.

confidenţialitate  la  cel  mai  înalt 
nivel:

iQ-WEBX este un sistem informatic 
medical  certificat  HIPAA. Referitor  
la nivelul de acces la informaţii, me- 
dicii au posibilitatea de a se autenti- 
fica în  sistem pentru a vizualiza numai 
studiile la care au dreptul, în timp ce 
medicul radiolog şef  are acces la 
toată baza de  date  cu  pacienţi. 
Transferul de imagini DICOM poate fi, 
la cerere, criptat prin SSL cu cheie de 
128 biti. De  asemenea, datele  rezul- 
tatate  în urma  procesării imaginilor  
medicale pot  fi  distribuite între cli- 
nicieni, cu respectarea prevederilor  
privind  confidenţialitatea  datelor 
pacienţilor.

reconciliere  pacienţi: Toate  studiile 
stocate pot fi verificate cu lista de 
lucru  DICOM  şi,  opţional,  prin  inter-
mediul  mesajelor  HL7.  Datele  despre 
studiu  pot  fi  corectate  automat  prin 
intermediul  unui  protocol  compatibil 
IHE în vederea existenţei unei structuri 
de  date  consolidate  şi  coerente  în 
arhivă.

DiCom Web  Print: Imaginile  pot  fi 
tipărite  din  orice  browser  WEB  prin 
intermediul  unei  imprimante  DICOM 
definită în sistem.

notificări  prin  e-mail: Odată  ce  un
nou  studiu  sau  raport  este  gata  pen-
tru  consultare,  medicul  care  a  so-
licitat  studiul  respectiv  este  notificat 
automat prin e-mail sau sms (folosind 
o  aplicatie  adiţională  third  party 
mail2sms).

portal  pentru  medicii  specialişti:
centrele  de  imagistică  pot  pune  la 
dispoziţia medicilor care au recoman-
dat  investigaţiile  studiile  efectuate 
ca  urmare  a  recomandării  acestora. 
Aceştia  pot  vizualiza  studiile  fără  a 
mai fi nevoie

interfaţă  Wado: iQ-WEB  poate  fi  in-
tegrat  foarte  uşor  în  aproape  orice 
sistem  informatic  medical  prin  inter-
mediul  modulelor  opţionale  iQ-WEBX 
WADO sau iQ-WEBX WADO HL7.

 

              SOLUŢIAPOATE FI
FOARTE SIMPLĂ
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iQ-WEBX SCREENSHOTS

A  iQ-WEBX poate stoca şi afişa orice 
tip de imagine grayscale sau col-
or precum si rapoarte structurate 
DICOM sau PDF.

B  Plug-in-ul ActiveX de vizualizare 
este instalat automat la accesar-
ea primei imagini şi oferă utilizato-
rilor o interfaţă facilă pentru pro-
cesarea imaginilor şi realizarea 
procesului de diagnosticare.

C  Prin intermediul browser-ului web, 
iQ-WEBX permite un acces rapid 
şi uşor la toate studiile pentru utili-
zatorii care au aceste drepturi.

D  Utilizatorii pot adnota imaginile 
(studiile) cu text, cuvinte cheie 
şi/sau pot ataşa fişiere de diferite 
tipuri care vor rămâne stocate la 
nivelul studiilor arhivate în PACS.

E  iQ-WEBX permite auditarea siste-
mului pentru o monitorizare 
continuă a activităţilor desfăsurate 
în acesta şi a funcţionării lui.

F  Modul opţional de raportare, in-
tegrat în iQ-X, pune la dispoziţie 
instrumentele necesare pentru a 
crea rapoarte structurate DICOM 
prin intermediul interfeţei WEB.
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iQ-WEBX WORKFLOW

iQ-WEB DICOM Autorouting 
and Prefetching

Teleradiology

iQ-VIEW
Viewing Station

X-Ray

CT / MRI / PET

Other image formats

Ultrasound Device

iQ-X              iQ-4VIEW              iQ-3DVIEW

HIS / RIS

iQ-WEBX WADO

4  Viewer-ele integrate (iQ-4VIEW, 
iQ-X şi iQ-3DVIEW) permit vi-
zualizarea studiilor în vederea 
diagnosticării.

5  iQ-4VIEW, iQ-X, şi iQ-3DVIEW pot 
fi integrate practic în orice sistem 
informatic medical prin interme-
diul modulelor opţionale iQ-WEBX 
WADO sau iQ-WEBX WADO HL7.

6  Staţiile de procesare şi post proc-
esare, indiferent de producătorul 
acestora (de ex. iQ-VIEW), pot fi 
conectate direct la iQ-WEBX fo-
losind standardul DICOM.

 
7  Crea rapoarte structurate DICOM. 

Totodată, prin intermediul modu-
lului opţional iQ-WEBX Report Con-
verter, rapoartele primite din siste-
mele infomatice medicale pot fi 
convertite în rapoarte DICOM.

8  Facilitatea autorutării inteligente 
permite repartizarea studiilor în 
funcţie de criteriile predefinite şi 
permite predescărcarea studiilor 
anterioare pentru pacientul re-
spectiv - dacă e necesar.

9  Prin folosirea algoritmilor propri-
etari de compresie a obiectelor 
DICOM se realizează un serviciu 
de teleradiologie performant 
care permite transferul rapid al 
studiilor între entităţile DICOM 
definite în sistem.

10  Modulul opţional iQ-WEB2GO 
permite vizualizarea imaginilor pe

  dispozitive mobile de tip smart-
phone, tablete (de ex. MED-TAB), 
etc.

1  iQ-WEBX este esenţa oricărei 
reţele de imagistică. În mod nor-
malel conectează toate entităţile 
DICOM inclusiv sistemele RIS şi 
staţiile de procesare şi post proc-
esare.

2  iQ-WEB suportă o varietate largă 
de formate de imagini aşa cum 
sunt ele prezentate în Declaraţia 
de Conformitate DICOM.

 
3  Fiind un sistem PACS independent 

de producătorii echipamente-
lor de investigaţie, iQ-WEB este 
centrul oricărui sistem informatic 
imagistic, oferind servicii de rec-
onciliere automată a pacienţilor 
atunci când este integrat cu sis-
teme informatice medicale (prin 
intermediul listelor de lucru sau 
mesajelor HL7).

iQ-WEB2GO iQ-4VIEW
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iQ-4VIEW

iQ-4VIEW este un viewer WEB realizat 
în tehnologie HTML5 care poate rula 
pe orice tip de dispozitiv (iPhone®, 
tabletă, computer). Nu necesită 
instalarea niciunui alt sofware supli-
mentar.
 

iQ-4VIEW este un viewer care poate 
fi folosit cu orice browser WEB şi sistem 
de operare şi care permite vizualiza-
rea studiilor precum şi efectuarea 
activităţilor specifice diagnosticării. 
Este primul viewer HTML5 care 
foloseşte o concepţie proprietară 
astfel încât să realizeze performanţe 
semnificative la nivelul browser-elor 
de tip Google Chrome™.

iQ-4VIEW include un editor web de 
rapoarte structurate care permite 
realizarea acestora de pe orice tip 
de dispozitive, inclusiv cele mobile 
(tablete, smartphone etc.). Permite, 
totodată, afişarea a până la 50 de 
instantanee pe secundă (de ex. 
pentru vizualizarea studiilor cadio-
logice).

* Procesul de diagnosticare trebuie realizat numai pe dispotive medicale acreditate (monitoare de diagnosticare, MED-TAB™, etc)

C  Permite afişarea liniilor de referinţă. 

B  iQ-4VIEW pune la dispoziţie unelte 
de măsurare optimizate inclusiv 
pentru dispozitive mobile.

A  Permite crearea rapoartelor structurate simultan cu afişarea imaginilor 
pe timpului procesului de diagnosticare.
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iQ-WEB2GO

iQ-WEB2GO este un modul opţional 
al iQ-WEBX care permite vizualiza-
rea imaginilor pe dispozitive mobile 
(tablete si telefoane) cu sisteme de 
operare iOS sau Android.

D  Vederea de ansamblu a studiilor 
permite sortarea înregistrărilor iar 
studiile noi sunt afişate cu carac-
tere accentuate.

E  Pagina de afişare a studiului per-
mite afişarea acestuia în regim full 
screen şi permite facilităţi de tipul 
zoom/pan.

iQ-3DVIEW

iQ-3DVIEW* este un viewer WEB care 
permite afişarea tridimensională a 
studiilor imagistice monitoarele de 
diagnosticare sau pe tablete (de ex. 
MED -TAB).

iQ-WEB2GO este o soluţie excelentă 
pentru o consulare rapidă a imagini-
lor de către medicii radiologi care nu 
au acces în acel moment la un com-
puter. Accesul este rapid, uşor şi se-
curizat fără a fi necesară instalarea 
vreunui soft suplimentar.

Pentru sistemele iQ-WEBX care au 
integrate mai mult de 10 noduri DI-
COM, facilitatea iQ-WEB2GO este 
inclusă în preţul total al soluţiei.

Bucuraţi-vă de posiblitatea vizualizării 
3D a studiilor indiferent de locaţia 
unde vă aflaţi inclusiv a proiecţiilor 
MPR oblice şi curbe.

 

 

g iQ-3DVIEW permite afişare proiecţiilor MPR curbe

F Vedere endoscopică virtuală şi reconstrucţie virtuală cu funcţii de decupare incluse.

g

În plus iQ-3DVIEW permite reconstruc-
ţia volumetrică incluzând facilităţi de 
decupare şi vizualizare endoscopică.

*for clinical reference only
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FACILITĂŢI iQ-WEB

 
 
 
 

 
 
 
 

▪ Monitorizarea funcţionării
▪ Statistică
▪ Reconciliere automată a pacienţilor prin liste de lucru sau protocol HL7
▪   Permite lucrul cu un număr nelimitat de locaţii pentru stocare (local, reţea, NAS, 
SAN, matrice RAID etc.)
▪ Arhitectura completa 64 bit (NOU)
▪ Client DICOM PRINT şi client DICOM WORKLIST
▪ Rutare automată a seturilor de date pe baza regulilor definite
▪ Managementul urgenţelor şi prioritizarea rutării (NOU)
▪ Restricţionarea  rutării  fişierelor  generate  de  o  anumită  entitate  DICOM

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
  

 

 
 
 

 
 
 

▪ Facilităţi de auto rutare programate  în funcţie de unul sau mai multe atribute 
DICOM precum: Nume instituţie, medic trimiţător, ID Pacient, Protocol, nume 
operator, nume medic care efectuează investigaţia, nume medic care 
interpretează investigaţia, descriere studiu, descriere serie, zonă investigată, număr 
de ordine etc. 
▪ Interfaţă HL7 - opţional
▪ WADO - acces web la obiectele DICOM - opţional
▪ Compresie 100% reversibilă, transparentă pentru utilizator.
▪ Suport pentru mamografii cu tomosinteză
▪  Permite arhivarea imaginilor originale şi/sau imaginilor rezultate în urma compresiei
▪ Alerte prin e-mail (studii nou introduse, spaţiu stocare redus etc.)
▪

 

Permite transmiterea imaginilor prin e-mail în format JPEG
▪

 

Număr nelimitat de utilizatori web

▪

 

Portal pentru medici radiologi şi pacienţi *

▪

 

Detectare automată a browser-ului în interfaţă Easyweb

▪

 

Deschiderea studiilor din interfaţa Easyweb
 
 
 
 
 
 
            
 

            

 

           

 

 
 

 
 

▪ Afişarea tuturor imaginilor color/grayscale precum şi a rapoartelor structurate

▪ Interogare prin web a arhivelor DICOM externe

▪ Transferul imaginilor prin web către destinaţii DICOM

▪ Ataşarea de fişiere şi note la nivel de imagine sau studiu

▪ Managementul web al studiilor DICOM MPEG - la cerere 
▪ Suport pentru multiple seturi de caractere:

▫ GB18030  Simplified  Chinese,  ISO  2022 IR  149 (Korean),  ISO  2022 IR  13
(Japanese JIS X 0201), ISO 2022 IR 87 (Japanese JIS X 0208), ISO 2022 
IR 159  (Japanese  JIS  X  0212),  ISO_IR  192 (Unicode),  ISO_IR  100  (Latin
Alphabet Part 1), ISO_IR 101 (Latin Alphabet Part 2), ISO_IR 109 (Latin 
Alphabet  Part  3), ISO_IR  110  (Latin Alphabet  Part  4), ISO_IR  144  (Rus-

sian), ISO_IR 127 (Arab), ISO_IR 126 (Greek), ISO_IR 138 (Hebrew Logical 
Order), ISO_IR 148 (Latin Alphabet Part 5)

▪ Importul, via WEB, oricărui tip de suport media DICOM

▪ Funcţie de export DICOM şi/sau imagini (pe medii de stocare locale, 
portabile, email etc.)

▪
 

MySQL 64 bit
▪

 
Sincronizare automată cu alte server-e DICOM

▪

 

Configurarea 

 

gestionării 

 

situaţiilor 

 

de 

 

supraîncărcare 

 

prin 

 

intermediul
markeri-lor de tip High water/low water, datei studiilor sau alţi parametrii

 

configurabili)
▪

 
Permite stocarea a până la 500 milioane imagini**

  SErvEr

  comunicaŢie

  
WEB

  imPort/EXPort

  BAZA DE DAtE

* Cu condiţia completării corecte a datelor paşaportale
** În funcţie de infrastructura hardware existentă

▪ CD-urile/DVD-urile create încorporează aplicaţia de vizualizare iQ-LITE (NOU)
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iQ-WEB FEATURES

FACILITĂŢI iQ-X/ iQ-4VIEW
SUPLIMENTAR FAŢĂ DE CELE iQ-WEB

* Este necesar PDF Reader

        
 

managementul Şi SecuriTatea
datelor Şi utiliZatorilor

  LoCALiZArE

                                     certiFicĂri

                                      licenŢiere

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

▪ Permite vizualizarea oricărui tip de imagine şi raport structurat*
▪ Imagini miniaturi pentru selecţia facilă a seriilor prin drag & drop
▪ Afişarea axelor de referinţă pe imagine
▪ Centrarea ferestrei şi remaparea culorilor
▪  Permite definirea, la nivel de organizaţie sau utilizator a modului de 
vizualizare (hanging protocols)
▪ Stack mode/cine mode (50 fps - iQ-4VIEW) (NOU)
▪ Instrumente de măsură (distanţe, ROI, unghiuri)
▪ Comparare uşoară a seriilor
▪ Permite crearea rapoartelor structurate - modul opţional
▪ Configurarea tipului de compresie a imaginii pentru fiecare sursă în parte
▪ Preîncărcare în background
▪ Suport JPEG DICOM/2000 lossless/lossy
▪ PNG (lossless)/JPEG 2000 (lossy) (numai iQ-4VIEW)

▪ CE 0482, FDA 510 (k), GOST, TGA, ANVISA şi multe altele

▪ Disponibil pentru 2,5,10,15,20 sau număr nelimitat de utilizatori concurenţi
▪ În cazul utilizării pe dispozitive portabile este recomandată folosirea modu- 

 
 

lului iQ-WEB2GO
▪ Editor de rapoarte inclus

▪ Număr nelimitat de utilizatori (implicit)
▪ Disponibil cu sau fără editor de rapoarte

  iQ-4VieW Şi 
  iQ-X WEB viEWEr 

                           certiFicĂri

  licenŢere (iQ-4viEW)

  licenŢere (iQ-X)

 
 
 
 
 

 

 
 

▪ 16 tipuri de privilegii la nivel de utilizator/grup
▪ Controlul accesului utilizatorilor
▪ Reguli avansate de management a utilizatorilor
▪ Reguli de definire a complexităţii parolei
▪ Blocarea utilizatorilor după 5 încercări eşuate de autentificare

▪

 

Engleză, Germană,  Rusă, Spaniolă, Poloneză, Franceză, Albaneză, Română (şi 
multe altele la cerere)

▪

 

CE 0482, FDA 510 (k), GOST, TGA, ANVISA şi multe altele

▪

 

2,5,15,20 şi număr nelimitat de noduri DICOM

Două metode de autentificare pentru conformitate cu cerinţele de 
securitate cibernetică FDA si GDPR (NOU)

▪ 
 ▪ Identificare flexibilă la autentificare (username sau adresă de e-mail) (NOU)
 ▪ Drepturi la nivel de grupuri de administratratori (NOU)

CYBER SECURITY   ▪ Protecţie împotriva atacurilor cibernetice prin:

Transmiterea e-mail-urilor prin protocol SSL/TSL▫
Actualizarea modulelor web server-ului▫
Suport pentru My SQL 5.7▫
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iQ-3DVIEW

  3D WEB viEWEr

  licenŢiere

  WEB viEWEr

  licenŢiere

 ▪ Viewer WEB HTML5 pentru afşarea tridimensională a studiilor CT şi RMN
 ▪ Reconstrucţie MPR dublu oblică
 ▪ Reconstrucţie MPR curbă
 ▪ Reconstrucţie volumetrică
 ▪ Endoscopie virtuală

 ▪ 1-10 utilizatori concurenţi

 ▪ Permite vizualizarea oricarui tip de imagine, primară sau secundară
 ▪ Permite afişarea rapoartelor structurate sau PDF
 ▪ Vederea de ansamblu a studiilor la nivel de imagini miniatura
 ▪ Selecţie rapidă şi uşoară a seriei prin marcarea imaginii
 ▪ Zoom/pan
 ▪ Instrumente de căutare şi navigare user-friendly
 ▪ Gestionarea optimizată a privilegiilor utilizatorilor

 ▪ Pentru sisteme care integrează mai mult de 10 noduri DICOM această 
      facilitate este gratuită**

iQ-WEB2GO

**Modul contracost pentru sisteme care integrează mai puţin de 10 noduri DICOM
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iQ-WEBX WADO

  gEnErALE

  ACCES

  apelĂri Suportate

  SECuritAtE

  gEnErALE

  DAtE DE intrArE

  date de ieŞire

 ▪ Administrare din interfaţa de administrare a iQ-WEBX
 ▪ Vizualizarea studiilor (imaginilor) în viewer, este posibilă prin apelarea directă

 ▪ Autentificare unică şi/sau automată (nu este necesară autentificarea în 
ambele sisteme)

 

 
  
 
 
 
 

 
  

  
  
  
 

 

  
  

▪ Durată de acces în PACS configurabilă

▪ Listarea tuturor studiilor/imaginilor în funcţie de:
▫ ID Pacient
▫ Număr de ordine
▫ Identificator studiu
▫ Identificator serie
▫ Nume pacient

▪ Accesul la studiile pacientului prin fişier (BDT/GDT)
▪ Noua opţiune “viewer” permite afişarea studiului cu

▫ iQ-X
▫ iQ-4VIEW
▫ iQ-VIEW*
▫ Afişare simplă web a imaginilor

▪ Legăturile WADO pot fi folosite pe dispozitivele mobile (prin iQ-WEB2GO)
daca viewer-ul este setat cu opţiunea “iQ 4VIEW” sau “simple web image 
view” (NOU)

▪ Criptare avansată AES
▪ Conformitate cu cerinţele S.U.A. şi UE referitoare la protecţia şi securitatea

datelor

iQ-WEB2GO

iQ-WEBX REPORT CONVERTER

* via iQ-VIEW Call

Modulul opţional iQ-WEBX WADO permite accesul rapid şi facil la studii din orice sistem informatic de tip HIS, PMS, EMR

Modulul opţional iQ-WEBX REPORT CONVERTER foloseşte un algoritm performant pentru conversia automată şi trans-
miterea automată a rapoartelor structurate DICOM şi text HL7 între iQ-WEBX şi sistemele informatice medicale.

 ▪ Compatibil cu orice sistem EMR, HIS, RIS cu HL7 integrat
 ▪ Suportă caractere LATIN 1

 ▪ Recepţioneză mesaje HL7 de tip ORU R01 (vezi Declaraţia de Conformi-
tate a iQ-WEBX REPORT CONVERTER)

 ▪ Interogări pentru Rapoarte structurate DICOM recepţionate
 ▪ Suportă un raport per mesaj

 ▪ Trimite rapoarte structurate DICOM în iQ-WEBX
 ▪ Trimite mesaje HL7 de tip ORU R01 către orice sistem informatic compatibil HL7
 ▪ Trimite mesaje HL7 ACK pentru confirmarea recepţionării raportului



imAgE inFormAtion SyStEmS LtD.
3rD FLoor | 207 rEgEnt StrEEt | LonDon W1B 3hh | unitED KingDom
tEL. uK: +44 20 3289 1500
tEL. gEr: +49 381 496 5820 | FAX gEr: +49 381 496 582 99 
tEL. uS: +1 704 323 6663 
inFo@imAgE-SyStEmS.BiZ | WWW.imAgE-SyStEmS.BiZ
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iQ-SyStEm PACS Sistem PACS performant, stabil şi ieftin
iQ-riS Sistem informatic pentru radiologie
mED-tAB™ Prima tabletă portabilă certificată DICOM

CERINŢE DE SISTEM

CERINŢE  HARDWARE  ŞI  SOFTWARE*
iQ-4viEW/iQ-3DviEW iQ-WEB2go iQ-X iQ-WEB gui

oS (desktop pc): Windows®  7 Pro 
32bit/64bit cu SP1,
Windows®  8(.1) Pro 
32bit/64bit
Windows®  10 Pro 
32bit/64bit

- Windows®  7 Pro 
32bit/64bit cu SP1,
Windows®  8(.1) Pro 
32bit/64bit
Windows®  10 Pro 
32bit/64bit

Windows®  7 Pro 
32bit/64bit cu SP1,
Windows®  8(.1) Pro 
32bit/64bit
Windows®  10 Pro 
32bit/64bit

oS (mobile device): Dispozitive cu Android 
≥ 4.x sau iOS ≥ 6.x

Dispozitive cu Android 
≥ 4.x sau iOS ≥ 6.x

- -

rAm: ≥ 2 GB ≥ 2 GB ≥ 2 GB ≥ 2 GB

hDD: - - 100 MB spaţiu liber 
pentru instalare iQ 
X şi spaţiu suplimen-
tar pentru stocarea 
imaginilor**

-

reţea: ≥ 128 Kbit/s- pentru vi-
zualizarea studiilor
≥ 1 Mbit/s pentru sco-
puri de diagnostic   
(numai pentru iQ-4VIEW)

≥ 128 Kbit/s ≥ 128 Kbit/s- pentru vi-
zualizarea studiilor
≥ 1 Mbit/s pentru sco-
puri de diagnostic   

≥ 128 Kbit/s

placă grafică: Rezoluţie mai mare de
1024x768,
24 bit color / 8 bit gray

- Rezoluţie mai mare de
1024x768,
24 bit color / 8 bit gray

-

Browser: Versiunea curentă a
majorităţii browser-
elor***
(Google Chrome™,
Internet Explorer®,
Microsoft Edge™,
Mozilla Firefox®,
Opera™, Safari®)

Versiunea curentă a
majorităţii browser-
elor***
(Google Chrome™,
Internet Explorer®,
Microsoft Edge™,
Mozilla Firefox®,
Opera™, Safari®)

Internet Explorer® ≥ 11 
(numai vers.32 bit) 

Versiunea curentă a
majorităţii browser-
elor***
(Google Chrome™,
Internet Explorer®,
Microsoft Edge™,
Mozilla Firefox®,
Opera™, Safari®)

* Solicitaţi-ne o analiză a necesarului de echipament hardware

**Mărimea spaţiului depinde de numărul de imagini stocate temporar pe computerul client

***Cea mai bună performanţă este obţinută cu browser-ul Google Chrome™ 




