Het UMC St Radboud kent als een van de acht academische
ziekenhuizen in Nederland bewaarplichten tot 115 jaar. Het heeft
een kilometers lang centraal archief, waarin slapende dossiers
zijn opgeslagen. Op een vijftigtal poli’s zijn daarnaast de zogenoemde lopende dossiers te vinden. Het betreft vooral de digitalisering van deze laatste
‘dynamische’ archieven, waarvoor het Radboud de expertise van 2dA inschakelde; Want hoe
om te gaan met zeer vertrouwelijke informatie, die artsen tijdens elk moment in het proces van
voorbereiding, scannen, optimaliseren en retourneren moeten kunnen opvragen en waarvan
de output de hoge kwaliteit moeten hebben om als basis van vervolgautomatiseringsprocessen te kunnen dienen? 2dA ontwikkelt, implementeert en voert deze klantspecifieke conversieslag uit, waarin SW-medewerkers on site voorbereiden en scannen, en de verwerking tot
zwaar gecomprimeerde en multi doorzoekbare databestanden via uiterst snelle en extreem
beveiligde dataverbindingen op externe 2dA-servers gebeurt.
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