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WE
MAKE IT
POSSIBLE
SOBRE A EMPRESA
Quando se fala em aplicações críticas, ambientes industriais, médicos
e grandes projetos, confiabilidade e disponibilidade. são cruciais para
o sucesso. Segundos fora de operação ou perdas mínimas de
conectividade são extremamente impactantes. Com conhecimento
técnico aprofundado em redes industriais e soluções criativas,
conseguimos sobrepor barreiras em integração de sistemas
resolvendo problemas “insolucionáveis”` em comunicação de dados

TRANSPOSE
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TECHNICAL
KNOWLEDGE
TI É NOSSO DNA
SINCE

2001

As vantagens competitivas da Above-Net
vão além de seu portfólio. Nossa equipe de
engenharia é altamente experiente em lidar
com vários problemas, causados
principalmente pela ineficiência de terceiros
ou mesmo pela falta de informações do
cliente. São mais de 19 anos com projetos
de engenharia, fabricação e patentes
resolvendo problemas encontrados em
aplicações críticas.
Combinando conhecimento técnico com
soluções próprias de hardware e software,
“WE MAKE IT POSSIBLE"
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CREDIBILIDADE E
CONFIANÇA EM
APLICAÇÕES CRÍTICAS

+800

+19

26

+1500

C L I E N T E S

A N O S

E S TA D O S

PR OJ E TO S
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HARDWARE
Encontramos o par perfeito para qualquer aplicação
Com um extenso histórico em engenharia de projetos e
levantamentos, a Above-Net não apenas fabrica, mas
também pode oferecer forte conhecimento das
soluções de hardware disponíveis para uma
comunicação de redes segura e confiável.
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SOFTWARE
EXPERIÊNCIA EM APLICAÇÕES CRÍTICAS

D E S I G N T H I N K I zN G

As habilidades da equipe de engenharia vão além do
conhecimento de hardware, combinando a experiência
de longo prazo em ambos os segmentos para
aplicações críticas e industriais.
Nossa metodologia foi desenhada para entender
primeiro as necessidades do mercado e inovar através
de uma solução real de “pensamento fora da caixa”.
Com expertise em ambientes críticos e interagindo
com outros sistemas, desenvolvemos diversas
integrações para aplicações de grande porte na área
industrial, transporte, saúde e seguros.
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SOLUÇÕES INTEROPERÁVEIS
Hardware e Software
Integrados

PLATAFORMA INTEGRAÇÃO

IIOT CLOUD

Repositório Interoperável Inteligente

Monitoramento Remoto para Indústria

Agrega serviços de inteligência
higienização inteligente,
single sign-on entre outros

Sistema de gerenciamento e suporte
à decisão IOT Industrial Cloud

COMPUTAÇÃO
INDUSTRIAL

REDES
INDUSTRIAIS
Comunicação
Roteadores Celular,
Conversores de Mídia,
Servidores Seriais,
Switches Industriais,
Redes sem Fio Industriais

Interoperabilidade

MOBILIDADE
ROBUSTA
Portabilidade

Equipamentos
Embarcados
Computadores
Embarcados e Displays
Industriais
Smartphones, Tablets e
Coletores de dados Robustos.
Linha completa para uso em
veículos e máquinas

PROBLEMA:
INTEGRAÇÃO
NÃO
ESTRUTURADA

HIS

LIS

INTEROPERABILIDADE ZERO
As organizações de saúde necessitam conectar
diversos sistemas e, embora eles precisem
compartilhar informações, geralmente têm
protocolos diferentes para conectividade e
registro duplicado de dados.
Como resultado, pode ser caro e complexo
manter conexões ponto a ponto entre todos esses
sistemas. Com a necessidade, surge a
complexidade da comunicação, falta de
padronização e gerenciamento de informações
de forma descentralizada sobrecarregando e
limitando as operações no HIS.

TLM
PACS

CDS

EQP

SOLUÇÃO:
INTEROPERABILIDADE

HIS

LIS

INTELIGÊNCIA INTEGRADA
Repositório

Com a evolução da tecnologia e de sistemas
aplicados à jornada do paciente é inevitável a
comunicação de sistemas, equipamentos,
sensores e processamento das informações em
tempo real.
Através de uma camada de única inteligente com
um repositório central é possível resolver de
forma assertiva a integração de informações,
sistemas, serviços, equipamentos e sensores de
qualquer espécie.

TLM

Higienização

Central

Bridge Care
Single

Padronização e

Sign-On

Conectividade

PACS

CDS

EQP

ARQUITETURA
DO SISTEMA
INTELIGÊNCIA E
CONECTIVIDADE
A plataforma Bridge Care da
Above-Net suporta múltiplos
protocolos de comunicação e tem
a capacidade de transformar
mensagens de vários formatos de
dados diferentes em padrões da
indústria. O Bridge Care atua
como um hub criando um
repositório comum e integrando
serviços inteligentes auxiliares,
oferecendo comunicação
integrada e
eliminando a
necessidade de conexões ponto a
ponto
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SINGLE SIGN-ON
GERENCIAMENTO AUTENTICAÇÕES
CENTRALIZADO

O gerenciamento de diversos sistemas com diferentes
níveis de segurança e usuários é extremamente
complicado e custoso para a estrutura hospitalar.
O Bridge Care oferece um serviço de segurança
criptografado para autenticação única de usuários.
Dessa forma todos os funcionários do sistema
recebem apenas um nome de usuário e senha para
sua identificação em qualquer que seja o tipo de
acesso ou sistema usado.
O benefício é imediato eliminando necessidade de
gerenciamento por parte da equipe de TI ou sistemas
de atendimento terceirizado para solução desses
problemas.
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REPOSITÓRIO
CENTRAL
INFORMAÇÕES CENTRALIZADAS
HIGIENIZADAS
O Bridge Care permite a interoperabilidade e
integração de dados com qualquer sistema, tanto
dentro quanto fora da empresa de saúde, e possui o
controle para processos de higienização e limpeza de
bases existentes ou para garantia da manutenção
adequada da base no dia a dia.
Através da configuração dos algoritmos e regras, o
usuário administrativo, ou a equipe da Above-Net,
como parte complementar do serviço, podem montar
o conjunto de regras e ações para limpeza da base.
O sistema permite ainda gerenciar alarmes e
situações de aviso para resolução manual de
problemas eventualmente encontrados na base.
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100% PARAMETRIZÁVEL

201.179.56.13
192.168.200.10
192.168.200.20
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SERVIÇO
TERMINOLOGIA
PADRONIZAÇÃO CENTRAL DE ACORDO COM
A QUALIDADE
O Bridge Care oferece um serviço de Terminologia
customizável onde os atalhos e sinônimos técnicos
podem ser parametrizados de acordo com a
preferência da instituição.
Através da configuração dos algoritmos e regras, o
usuário administrativo, ou a equipe da Above-Net,
como parte complementar do serviço, podem montar
o conjunto de termos e associações definidas pelo
time de qualidade do hospital que ficará disponível na
plataforma para acesso de outros sistemas.
As terminologias podem ser definidas para termos de
diagnósticos, procedimentos ou qualquer outro termo
técnico adotado pela instituição e até mesmo como
conversão de termos entre os sistemas periféricos.
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HIS/LIS/PACS
CONECTORES BI-DIRECIONAIS

Todo o prontuário eletrônico, assim como informações
de exames laboratoriais e de imagem estão
conectadas ao repositório central higienizado.
As informações são transmitidas de forma síncrona e
são normalizadas e disponibilizadas para consumo
por qualquer outro sistema ou plataforma
automaticamente.
Todas as conexões são bi-direcionais permitindo, se
necessário, a atualização de informações
complementares para subsistemas de cobrança,
limpeza, e estoque, entre outros pertencentes à esses
sistemas.
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100% PARAMETRIZÁVEL

123456789
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EQUIPAMENTOS
SOLUÇÃO HARDWARE + SOFTWARE
CONECTADO EM TEMPO REAL
A experiência da Above-Net em comunicação de
redes industriais e equipamentos, seja de forma local
ou remota traz para a plataforma Bridge Care a
funcionalidade de conexão à qualquer equipamento
para coleta de dados do paciente.
Esta funcionalidade permite a captura das
informações usando qualquer protocolo de
comunicação, seja qual for a densidade ou tipo de
parâmetro permitindo a total otimização de
informações estruturadas independente da
capacidade do HIS.

CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS
Equipamentos

Respiradores

Respiradores
Bridge Care - Gestão de Equipamentos

Erros
Configurações

123456789

Medições

Alarmes

Settings 1

Mensagens HL7
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CDS
CLINICAL DECISION SUPPORT

O Bridge Care é compatível com diversos sistemas, de
gerenciamento de protocolos médicos e fluxos
assistenciais capazes de analisar as informações dos
diversos sistemas conectados e oferecer suporte à
decisão clínica baseado nos dados do paciente.
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TELEMEDICINA
TELE-ATENDIMENTO CONECTADO EM TEMPO REAL

A plataforma Bridge Care permite a conexão e
integração total com sistemas de Telemedicina, como
o MedKortex, permitindo atendimento remoto com
video e atualização dos dados do paciente de forma
online.
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CARACTERÍSTICAS
PRINCIPAIS
SEGURANÇA E FLEXIBILIDADE
•

•

•

•

•
•

•

•

•

Repositório central com informações do paciente, exames,
consultas compatível com os principais SGBDs do mercado;
Infraestrutura baseada em clusters de nós, hospedada em
nuvem ou on-premises;
Armazenamento de documentos clínicos em múltiplos padrões
XML, HTML, Binário, DICOM, PDF, Perfil IHE e Mobile Access to
Health documents (MDH);
Sistema de autenticação único “Single Sign-On” para todos os
sistemas envolvidos usando OAuth2;
Sistema de segurança de gerenciamento de usuários;
Serviço de terminologia com versionamento de qualquer tipo de
vocabulário a ser controlado;
Alta segurança de dados e comunicação protegidos por
criptografia AES 256*** ou superior quando possível;
Pacote de conectores destinados à integrações com diversos
sistemas e equipamentos;
Integração de todo eco-sistema de informações hospitalares;

INTEROPERABILIDADE
SEGURA
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PROTOCOLOS E
FORMATOS
COMPATÍVEIS COM OS MAIS USADOS NO MERCADO
•
•
•
•

COMPATIBILIDADE

•
•
•

HL7 (v2 & v3)
FHIR
JSON
XML
FRL (Fixed Record Length)
VRL (Variable Record Length)
CSV

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Web Services (Restful/SOAP)
TCP/IP
Databases (JDBC)
Java
Arquivo (FTP/Local)
Cliente HTTP
MQTT
STOMP
Active MQ
Rabbit MQ
Amazon MQ

ALGUNS CASES DE SUCESSO
A Above-Net tem diversos cases de sucesso de
integração de sistemas, equipamentos e sensores na
área médica.

24

RESPIRADORES
SISTEMA INTEGRADO DE COLETA DE INFORMAÇÕES
RESPIRADORES

A Above-Net desenvolveu a solução de comunicação
remota, integração e repositório de informações
integradas para a uma grande empresa multinacional
de respiradores hospitalares,
Todos os dados dos respiradores são coletados em
tempo real, armazenados e em repositório central e
transmitidos em HL7 para outros sistemas. O
desenvolvimento foi feito pela subsidiária no Brasil e
está sendo usado em hospitais integrados à
prontuários eletrônicos.

25

SISTEMA
INTEGRADO
SAÚDE
PLATAFORMA INTEGRAÇÃO UNIDADES DE
SAÚDE
A Above-Net é a empresa atualmente responsável
pela integração e repositório de informações de toda
a base de pacientes do município de uma das maiores
cidades do Brasil
Ao todo, são mais de 27 milhões de pacientes
acessados em nosso repositório com mais de 100
milhões de atendimentos em nossa base.
O projeto é um marco importante na história do Brasil,
pois nunca se conseguiu reunir em apenas um
sistema todas as informações de uma base tão
complexa.

OBRIGADO!
MAIS INFORMAÇÕES
WWW.ABOVENET.COM.BR.
VENDAS@ABOVENET.COM.BR

+55 (21) 2294-3931

