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2. lnfobutton Entegrasyonu

Elsevier lnfobutton, E.H.K sisteminizden HL7 formatında gelen bilgi isteklerini kabul eder Daha
sonra gömülü linkler, infobutton üzerinden bireysel hasta kayıtları ile ilgili klinik bilgilere hızlı
erişim olanağı sunar.

Hangi konularda lnfobutton uygulama desteği kullanmak istediğinize karar vermek için
E.H.K sistem belgeleme ya da uygulama ekibine başvurulması gerekmektedir.
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3. Seçenek: Web Servis Araması (API)

API, ClinicalKey içeriğini standart web arayüzü dışarısında birçok parametle ile sorgulamaya
olanak sağlayan gerçek zamanlı bir web servisidir. Sonuçlar XML formatında getirilir ve kurum
için bu sonuçların nasıl kullanılacağı ilgili kuruma bırakılır, örneğin kendi websitelerinde
kullanmak isteyebilirler.

Not: ClinicalKey; üstte belirtilen yöntemlerle, iT sistemi tarafından tutulan spesifik hasta verileri
veya diğer özel bilgilere erişim sağlamayacaktır.E.H.K sistem belgeleme ya da uygulama ekibine
başvurulması gerekmektedir.

Sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Bizimle iletişime geçmeniz halinde size her aşamada yardımcı olacağız. 
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