
Sundhedsorganisationen er i øjeblikket 
under opgradering til et nyt ordrestyrings-
system. Som et led i projektet ønskede 
man at strømline sin labelprinter-flåde  
for at forenkle processen med bestilling  
af forbrugsstoffer. 

Enkelt og pålideligt
Organisationen har installeret flere end 
300 TD-2130N labelprintere fra Brother 
på deres lokationer for at kunne printe 
labels til opmærkning af alle afdelingernes 
blodprøver. Dermed har de udskiftet alle 
de maskiner, de havde, fra en anden 
producent.

Da den samme labelprinter nu anvendes 
til flere opmærkningsprocesser, har man 
kunnet reducere antallet af forskellige 
labelruller, der skal bestilles, og samtidig 
forenklet lagerprocessen. Labelprinteren 
bruger termisk printteknologi, så der er 
ikke behov for tonere eller blækpatroner.

Problemfri integration
Før installeringen blev labelprinterne 
konfigureret til at passe ind i ordrestyrings-
systemet, så processen med at fremstille 
labels er enkel for personalet.

“Brugervenlighed og 
pålidelighed er vigtige 
elementer for os, da det kan 
give betydelige problemer i 
forhold til smitteforebyggelse, 
hvis teknikere skal ind i 
bygningerne for at reparere 
maskinerne.

De nye labelprintere er 
ekstremt nemme at sætte  
op og kræver intet ekstra 
arbejde fra vores personale  
– de er så velintegrerede, 
at de nemt printer labels i 
henhold til patientjournal-
systemet, hvilket giver vores 
medarbejdere mindre  
at tænke på.”
Andy Hole, specialist i kliniske 
systemer hos University Hospitals 
Bristol NHS Foundation Trust

Overblik

Udfordringen

• Opgradering af organisationens 
labelprintere i alle 72 afdelinger 
for at strømline bestillingen af 
forbrugsstoffer

Løsningen

• Installering af flere end 300 nye 
labelprintere, der nemt integreres 
i patientjournalsystemet

• Synkronisering med hardware, 
der allerede er i brug i organi-
sationen

• Labelprintere bliver 
prækonfigureret til plug-and-play-
installation

Resultatet

• Enklere lagerprocesser og 
bestilling af forbrugsstoffer sparer 
både plads og personaletid

University Hospitals 
Bristol NHS Foundation 
Trust i England vælger 
Brothers labelsystem  
til opmærkning af 
blodprøver

Med over tusind senge fordelt på 72 afdelinger servicerer 
University Hospitals Bristol NHS Foundation Trust flere  
end 500.000 mennesker.

Læs mere om Brothers løsninger til sundhedssektoren på  
www.brother.dk/business-solutions/healthcare-solutions


