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PERSBERICHT 

EIZO RadiCS 5 en RadiNET Pro 5 
EIZO publiceert de vijfde versie van haar Quality Control 

software 

 

EIZO heeft haar Quality Control software RadiCS en RadiNET Pro verder 

ontwikkeld en biedt nu met versie 5 de nieuwste uitgave van de in 2004 voor het 

eerst verschenen software. De kwaliteitsborging omvat het onderhoud en de 

controle van de diagnostische- en reviewmonitoren van kalibratie tot acceptatie- 

en constantheidstests. Doordat AAPM, DIN, IEC en overige internationale 

standaarden in acht worden genomen, is met RadiCS een consequente 

beeldkwaliteitsborging met eenvoudige en gemakkelijk te begrijpen werkwijze 

mogelijk. Met RadiCS en RadiNET Pro is de besturing van afzonderlijke monitoren 

op locatie of via een netwerk mogelijk. 

 

 

Met versie 5 biedt RadiCS een intuïtievere gebruikersinterface voor een 

efficiëntere werkwijze en snellere prestaties. Constantheidstesten worden nu 44% 

sneller uitgevoerd. Ook de work-and-flow-functies van EIZO kunnen intuïtiever en 

sneller worden bediend dan voorheen. Bovendien zijn er extra functies 

toegevoegd, zoals de automatische helderheidsaanpassing. Bij de weergave van 

diagnostische beelden kan de helderheid van de patiëntenlijst een storende factor 

zijn. Met de automatische helderheidsaanpassing wordt de monitor met de 

patiëntgegevens donkerder als de cursor van dit beeldscherm verdwijnt. 

Diagnostische beelden kunnen dan ongestoord worden bekeken. 

RadiNET Pro versie 5 heeft ook een aantal nieuwe functies, zoals het automatische 

gebruik van Group Policies. Als er in een ziekenhuis nieuwe monitoren worden 

geïnstalleerd, wordt de reeds toegepaste Group Policy ingesteld. Daardoor hoeft 

er voor een nieuwe monitor niet steeds een nieuwe Group Policy te worden 

vastgelegd. 
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Over EIZO 

EIZO, wat "beeld" in het Japans betekent, is een bedrijf in visuele technologie dat 

monitoroplossingen voor het hogere segment ontwikkelt en produceert. EIZO 

combineert hardware- en softwaretechnologieën met consulting, webhosting en 

andere services om klanten in uiteenlopende sectoren zoals de grafische sector, 

gaming, de medische sector, maritieme sector en luchtverkeersleiding, te helpen 

meer comfortabel, doeltreffend en creatief te werken. EIZO, met hoofdkantoor in 

Hakusan (Japan), heeft O&O-centra en fabrieken in Japan, China, Duitsland en 

de VS, en is in meer dan 80 landen vertegenwoordigd. 


