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TISKOVÁ ZPRÁVA 

EIZO RadiCS 5 a RadiNET Pro 5 
EIZO uvádí pátou verzi softwaru pro zajištění kvality  

 

EIZO nadále rozvíjí programy RadiCS a RadiNET Pro určené k zajišťování kvality 

zobrazení. Verze 5 představuje nejnovější vydání softwaru, jenž byl poprvé 

zveřejněn roku 2004. Zajišťování kvality zahrnuje údržbu a kontrolu monitorů 

používaných k prohlížení snímků a k vypracování nálezů, a to od kalibrace až po 

hlídání poklesu a stálosti jasu. RadiCS umožňuje v souladu s normami AAPM, 

DIN, IEC a dalšími mezinárodními standardy důsledné zajišťování obrazové 

kvality prostřednictvím jednoduchých a snadno srozumitelných postupů. RadiCS 

a RadiNET Pro dovolují ovládání jednotlivých monitorů na pracovišti nebo jejich 

řízení přes síť. 

 

RadiCS verze 5 poskytuje intuitivnější uživatelské rozhraní pro efektivnější a 

rychlejší práci. Testování stálosti zobrazení nyní probíhá až o 44 % rychleji. Také 

funkce EIZO Work-and-Flow se vyznačují intuitivnější a rychlejší obsluhou než 

dříve. Kromě toho přibyly další funkce – např. samočinné přepínání jasu. Při 

zobrazování diagnostických snímků může vysoký jas pacientských záznamů rušit. 

Automatické přepínání jasu sníží jas monitoru s pacientskými údaji, jakmile kurzor 

opustí obrazovku. Pak lze nerušeně prohlížet diagnostické snímky. 

Nové funkce byly přidány i do programu RadiNET Pro verze 5, jež nyní umožňuje 

například automatické uplatnění skupinových nastavení. Při vybavování 

nemocnice novými monitory se samočinně uplatní stávající skupinová nastavení. 

Není tedy nutné přiřazovat skupinová nastavení každému novému monitoru 

zvlášť. 

http://www.eizo.cz/
http://https/www.eizo.cz/zpravodaj
https://www.facebook.com/EIZOCesko
https://www.twitter.com/EIZOCesko
https://www.instagram.com/eizoeurope
https://www.youtube.com/channel/UC-z4qi9BlYwp7ApxzecM72A
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O společnosti EIZO 

Slovo EIZO znamenající v japonštině „obraz“ se stalo názvem společnosti 

zabývající se vývojem a výrobou špičkových zobrazovacích řešení. EIZO spojuje 

hardwarové a softwarové technologie s konzultantstvím, webhostingem a dalšími 

službami, aby napomohlo zákazníkům z oblasti obchodu, grafiky, počítačových 

her, lékařství, námořnictví, řízení letového provozu a dalších odvětví k 

pohodlnější, efektivnější a kreativnější práci. Vedení společnosti EIZO sídlí v 

japonském Hakusanu, ale výzkumné, vývojové a výrobní kapacity se kromě 

Japonska nacházejí i v Číně, Německu a Spojených státech. Obchodní 

zastoupení pak působí ve více než 80 zemích. 


