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GLIMS translator services

Met behulp van vertaler-services stroomlijnt Clinisys | MIPS de uitwisseling van 
data van uw GLIMS LIS met de andere informatiesystemen en de labapparatuur 
die u gebruikt. Het resultaat? Een snellere, meer flexibele verwerking van 
berichten, een kleiner risico op fouten en meer opties om de berichtenstromen  
in te richten volgens uw specifieke voorkeuren.

Elk van de Clinisys | MIPS-systemen, zo ook 
GLIMS, is ontworpen om vlot medische data 
te delen in het vereiste informaat. Ingebouwde 
vertaler-services automatiseren de uitwisseling 
van berichten tussen het GLIMS LIS aan de ene 
kant en de analytische instrumenten, het HIS en 

de andere informatiesystemen aan de andere kant. 
Elk instrument of informatiesysteem heeft zijn 
eigen vertaler-service in GLIMS. Deze één-op-één 
benadering is essentieel om een snelle, flexibele 
en probleemloze communicatie en workflow te 
garanderen.

Laat CliniSys | MIPS zorgen  
voor het onderhoud!
Met de GLIMS vertaler-services hoeft u zich 
niet te bekommeren om de configuratie of 
aanpassingen. Clinisys | MIPS zorgt namelijk voor 
de instellingen en het onderhoud van de vertaler-
services, zodat informatie goed kan blijven 
doorstromen tussen systemen en problemen  
snel verholpen kunnen worden.



Kleiner risico op fouten en vlotter 
systeemonderhoud 
Wanneer u functionaliteiten of code dupliceert in 
een communicatieserver of wanneer uw systemen 
een vertaler delen, is de kans op fouten reëel. 
Met het concept van de één-op-één vertaler-
services verkleint u dit risico. Bovendien is ook het 
systeemonderhoud minder ingewikkeld, minder 
tijdrovend en minder duur. 

Configureerbaar  
op maat van elk systeem
Onze GLIMS vertaler-services hebben uitzonderlijke 
configuratiemogelijkheden! De functionaliteiten 
zijn aanpasbaar voor elk systeem. Als er zich 
een communicatieprobleem voordoet, kunt u dit 
op deze manier vlot aanpakken. Indien uw HIS 
bijvoorbeeld een aanpassing ondergaat, is het 
niet nodig om een nieuwe interface te ontwikkelen 
of een nieuwe softwarerelease af te wachten: 
we passen eenvoudigweg de instellingen van de 
vertaler-service aan. Dit heeft geen gevolgen voor 
de andere communicatiestromen! 

Parallelle verwerking,  
voor een vlottere workflow
Omdat elk van uw systemen beschikt over zijn eigen 
GLIMS vertaler-service, kunnen uitgaande en binnen- 
komende berichten in parallel verwerkt worden. 

Dit zorgt ervoor dat uw berichten met betrekking 
tot uitslagen, ADT (admission/discharge/transfer – 
opname/ontslag/overplaatsing) of OE (order entry – 
orderinvoer) nooit vastlopen, en dat de informatie  
die u nodig hebt sneller verwerkt wordt. 

Uw prioriteiten zijn de prioriteiten  
van GLIMS
De flexibiliteit van de één-op-één vertaler-service 
maakt het mogelijk om specifieke workflows in te 
richten op basis van uw specifieke behoeften: 

•  Wilt u voorrang geven aan dringende uitslagen 
voor de afdeling spoedeisende hulp? Dit is perfect 
te realiseren met een aparte vertaler-service. 

•  Wilt u uitslagen opnieuw versturen naar een 
welbepaald HIS of naar een nieuw HIS? De één-
op-één vertaler-service maakt het mogelijk om 
een bericht te sturen naar één specifiek systeem, 
zodat uw andere systemen niet nodeloos belast 
worden met overbodige, dubbele berichten.

•  Wilt u het beheer van bevestigingsberichten  
(ACK/NACK) eenvoudiger maken en berichten 
die niet zijn aangekomen automatisch opnieuw 
versturen? Omdat elk systeem zijn eigen verta-
ler-service heeft, kan GLIMS, wanneer het een 
NACK-bericht (negative acknowledgement – 
negatieve bevestiging) ontvangt van één system, 
automatisch de uitslagen opnieuw versturen naar 
dat ene systeem. 

GLIMS translator services

GLIMS en uw communicatieserver

De voordelen zijn duidelijk

Ondanks de richtlijnen voor interoperabiliteit, zoals deze 
van IHE, kunnen verschillen in de lokale interpretatie van 
communicatiestandaarden (waaronder HL7) leiden tot 
incompatibiliteiten in de data die gedeeld wordt. Communicatieservers 
kunnen deze incompatibiliteiten neutraliseren. Indien u gebruik maakt 
van een communicatieserver, dan kan GLIMS hiermee verbonden 
worden en deze combineren met de vertaler-services, binnen een 
één-op-één concept. Op die manier geniet u van de voordelen van 
beide, en hebt u geen last van de problemen die kunnen voortvloeien 
uit het gebruik van een gemeenschappelijke vertaler-service voor 
verschillende systemen.
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