Co je Netable?
Multimediální platforma pro přenos chytrých technologií
moderní medicíny. Provozuje bezpečným způsobem
internetové stránky, klinické terapeutické programy,
léčebné aplikace s virtuální podporou, nebo vybrané
televizní programy. Netable byl vyvinut pro náročné
klinické prostředí v nemocnicích, ústavech nebo
ambulancích, kde slouží k navýšení životních standardů či
individuální terapii v různých oblastech léčby a
komunikace. Systém lze konfigurovat dle volby
jednotlivých modulů, které jsou podporovány on-line
strukturovanou administrací.

Způsoby prezentace Netable
Flexibilně polohovatelné zdravotnické prezentační
pomůcky řady Ehealth umožňují různé polohy vizuální
projekce. Pomáhají tak imobilním klientům účastnit se
individuální nebo skupinové zdravotní léčby,
rehabilitace, aktivně relaxovat,�vzdělávat se.

Jak pracuje Netable?
Netable využívá vlastní software, který funguje na PC
platformě Windows 10 v základní volitelné modulové
konfiguraci.

Funkce modulů Netable
Vzdálená administrace systému ve třech úrovních
Informace o provozovateli, například klinika s možností
reklamních slotů
Interní informace pro klienty
Souhrnné informace v sociální oblasti
Aktivní léčba, terapeutické -�rehabilitační�léčebné
programy
Internetový proklik na webové prohlížeče s blokací
nechtěných stránek
Sledování televize a videa
Wikipedia, odkaz na Wikipedii
Počasí, zobrazení aktuálního počasí
Zprávy, zobrazení aktuální zpravodajství

22" řada zdravotnických pomůcek
Netable Ehealths
Prezentační flexibilní�zařízení pro ústavní a ambulantní
využití. Zařízení je speciálně vyvinuto pro klinické
prostředí. Vestavěný dotykový monitor 22" spolu s micro
PC�a aplikací Netable tvoří kompaktní celek, který je
testován pro podmínky v klinickém prostředí.

15" řada zdravotnických pomůcek
Netable Ecompact
Prezentační zařízení v kufříkovém provedení pro klinické i�domácí
využití. Dotykový display 15" s flexibilním držákem, micro pc�a
aplikací Netable tvoří kompaktní celek.

Technická data�Netable Ehealths

Technická data�Netable Ehealths
- mobilní ergonomický výrobek
- schopnost přizpůsobit se pomocí polohování
handicapovaným klientům
- snadné výškové nastavení v potřebných směrech
- výškové rozpětí 720 - 1160 mm
- naklápění pracovní desky ve 4 úrovních
-�mikro PC,�Windows 10, Intel C N3450, 30GB SSD,
4 GB RAM,
- externí�porty 2x USB 3.0, 1xSD
- dotykový LCD 22" s bezpečnostním�tvrzeným sklem a
vodotěsným povrchem
- vzdálená podpora software Netable, případně
klinických programů
- možnost výměny dat s virtuální ambulancí
- snadná údržba a hygienické ošetření pomocí
dezinfekčních postupů

- neomezená mobilita
- volitelný vertikální náhled prezentace pomocí flexibilního držáku
- výkonný PC s Windows 10, Intel 6500TE Q Core 128GB SSD,
4GB RAM�
- speciální tvrzené sklo s�vodotěsným povrchem
- vzdálená podpora administrace PC a software
- ochranný kompaktní kufřík s držákem displeje
22 i�15" řada Ehealth přináší výkon a kvalitu v oblasti
telemedicíny, virtuální medicíny v náročných podmínkách
zdravotnických a ústavních provozů. Výrobky Netable jsou
podporovány administrací, kterou lze individuálně využívat podle
potřeby poskytované podpory v závislosti na instalovaných
modulech nebo specializovaném softwaru. Výkonná mikro PC s
procesory vykazujícími velmi nízkou úroveň šumu spolu s
dotykovým tvrzeným displejem vytváří kompaktní výrobky vysoké
kvality určené pro komerční využití v�klinickém prostředí s garancí�
2 roky.
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