COSMIC Intelligence
– Smart statistik, rätt information
Välkommen till COSMIC Intelligence – verktyget som tillhandahåller information från
Cambio COSMIC – information som gör det lättare att förstå, leda och följa upp verksamheten med beslutsunderlag baserade på vårdverksamhetens egen information
och egna villkor.
COSMIC Intelligence hanterar verk
samhetsinformation och klinisk data
från Cambio COSMIC. Grundtanken i
Cambio COSMIC är att alla analyser
och rapporter som vårdverksamheten
behöver i det dagliga arbetet kan tas
fram direkt i COSMIC, t ex obesva
rade remisser, inskrivna patienter, tid
boksinformation och kassarapporter.
Andra analyser och rapporter, som
inte behöver grundas på realtidsin
formation, tas fram i ett separat analys
system, ett datalager optimerat för
utdata – COSMIC Intelligence.

daren att göra analyser på och att
fatta beslut utifrån. Data finns på en
detaljerad nivå för att göra önskade
aggregeringar.

KORT OM COSMIC INTELLIGENCE:
•E
 n integration som schemaläggs för
att periodvis hämta ut, transformerar

INFORMATION I EN GEMENSAM
MODELL
COSMIC Intelligence samlar ihop kli
nisk och administrativ information
från hela COSMIC i en gemensam
datamodell. Olika informationsmäng
der kan på så sätt fritt associeras
till varandra för att presentera och
koppla ihop relevant information för
användaren utifrån önskat samman
hang.
COSMIC Intelligence är ett Data
store med en strukturerad relations
databasmodell. Det är ett informa
tionslager varifrån man för en orga
nisation kan hantera, beskriva och
presenterar information på det sätt
som bäst passar varje användare.
Resultatet blir på så sätt lättbegrip
lig information, relevant för använ

Cambio Healthcare Systems grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och
sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvän
liga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro
i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100 000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvård
samt patientsäkerhet.

och ladda data till datalagret.
•D
atalager med en multidimen
sionell datamodell som hanterar
information från Cambio COSMIC.
Optimerad för utdata som kan
användas för analyser och rapporter.
• Metadata (information om informa
tion) finns alltid här, ständigt upp
daterad och aktuell.

