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TomoCon Go je webová aplikácia určená pre náhľad 

na obrazovú dokumentáciu pacienta. Umožňuje 

k nej pristupovať jednoducho, bezpečne, 

kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

Technické požiadavky - TomoCon GO server:

64-bitový procesor platformy Intel EM64T
Minimálne 8 GB RAM
Minimálne 200 GB dedikovaného SSD diskového priestoru
Operačný systém CentOS 7

Jazykové lokalizácie:
Slovenská
Anglická

DICOM náhľadová aplikácia

Mobilné vizity

Konzíliá

Interné a externé konzultácie

Prístup pre externých lekárov
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TomoCon GO

Vďaka svojej architektúre poskytuje TomoCon GO možnosť 

bezpečne pristupovať k obrazovej dokumentácií rovnako

z prostredia nemocničného zariadenia, tak aj mimo neho.

Možnosti prístupu

-  Šifrovaná komunikácia 

   Komunikácia medzi webovou aplikáciou a serverom prebieha

   v šifrovanej podobe a to aj pred prihlásením používateľa 

   do aplikácie.

-  Dvojfaktorová autentifikácia

   Pre prihlásenie sa do systému je potrebné okrem zadania

   správnych prihlasovacích údajov aj overenie PIN kódom.

Bezpečnosť

Systém TomoCon GO je možné využívať z akejkoľvek

súčasnej platformy

-  Pracovná stanica

-  Laptop

-  Tablet

-  Smartfón

a z tých najpoužívanejších operačných systémov

-  Windows, Windows Phone 

-  macOS, iOS

-  Android.

Podpora klientských zariadení

K jednotlivým vyšetreniam je možné pristupovať

z nemocničných informačných a žiadankových 

systémov.

NIS a žiadankové systémy

Systém TomoCon Go je kompatibilný s ľubovoľným 

DICOM PACS systémom.

Kompatibilita

Technické požiadavky - TomoCon GO klient:

Zariadenie triedy desktop, laptop, tablet alebo smartfón
Aktualizované verzie operačných systémov Microsoft Windows, 
Windows Phone, Apple macOS, iOS a Google Android
Aktualizovaná verzia webového prehliadača Google Chrome, Apple 
Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge
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