


Eğer diagnostik alanda 
çalışıyorsanız ve hastanelere 
“Hasta Başı Çalışma”  anlaşması 
yapıyorsanız veya yapmayı 
düşünüyorsanız, artık LIS-SPY 
sayesinde olan biteni kontrol 
altında tutabileceksiniz demektir.

LIS-SPY, cihaz sistemi  ile hastane sistemi arasındaki iletişimi dinleyerek, cihazın 
çalıştığı tüm testleri, Hasta Bilgileri, Çalışma Tarihi, Test Sonuçları ile birlikte kendi veri 
tabanına kaydeder. Kullanıcılar,  cihazda belli tarihler aralığında hangi testten, hangi 
hastaya ne kadar çalışıldığını ve bunların ne kadarının tekrar çalışması olduğunu kolayca 
raporlayabilirler. Medikal Firmalar, elde edilen bilgileri hastane sistemi ile karşılaştırarak, 
kullanılan kitlerin verimliliğini artırıp, kendi maliyetlerini düşürebilirler. 

LIS-SPLIS-SPY, HIS veya LIS açısından bakıldığında ise sadece cihazdan gelen veriyi host 
bilgisayara gönderen, host bilgisayardan gelen veriyi de cihaza gönderen zararsız bir 
yazılımdır.

Bu yöntemde yaşanan en önemli sorun, hastanenin medikal firmaya bildirdiği dönemsel 
test sayılarının, firmanın bu dönem içerisinde sağladığı kit miktarı ile uyumsuz olmasıdır.

Örneğin hastane, medikal firmaya ay sonunda 80,000 adet test çalıştığını bildirirken, 
gerçekte firma ay içerisinde 120,000 testlik kit harcamıştır. Firma bunun yaklaşık 20,000 
adedinin test tekrarı olduğunu tahmin etmekte, ancak geri kalan 20,000 adedinin ne 
olduğunu bilmemektedir ve bilme şansı da yoktur. Dolayısı ile hastanenin bildirdiği 
rakamlara göre fatura kesmek zorunda kalmaktadır.

LIS-SPY nedir?

Hasta başı çalışmadan neyi kast ediyoruz? 

LIS-SPY ile medikal firmalara daha çok kazandırıyoruz...



LIS-SPY bir iletişim dinleme programıdır. 
Diagnostik cihaz ile LIS/HIS arasındaki iletişimi 
sürekli olarak dinler ve bu bilgiyi kaydeder. 
Çalışılan test ile ilgili bilgiler LIS/HIS’ten ve 
cihazdan silinse dahi, LIS-SPY’da kayıtlı olarak 
kalır ve hiçbir şekilde silinemez. Böylece çalışılan 
hasta sayısı, bu hastalara kaç adet test yapılıp kaç 
adetadet tekrar yapıldığı LIS-SPY’da kayıtlı olarak kalır. 
Dolayısı ile  çalışılan gerçek test sayısı her 
zaman LIS-SPY’dan görülebilir.

Sonuç olarak da birkaç dakikalık bir çalışma sonucunda hastanenin hangi tür kayıtları 
eksik olarak raporladığı ortaya çıkartılmış olur. 

Herhangi bir uyuşmazlık 
olması durumunda 
-yukarıdaki örneğimizde 
80,000 adet hasta için- 
hastaneden hastaların 
adları, dosya ve barkod 
numaraları, çalışılan testin 
adıadı ve test sonucu bir liste 
halinde istenir (hard veya 
soft kopya). Listenin neye 
göre sıralı olduğunun bir 
önemi yoktur. LIS-SPY, 
hastanenin verdiği 
kopyaya göre LIS-SPY’da 
fazladanfazladan bulunan tetkikleri 
kolaylıkla listeleyebilir.

Çalışılan test sayılarında herhangi bir uyuşmazlık olması 
durumunda LIS-SPY’da bulunan test sayılarının doğru 
olduğu nasıl kanıtlanır?

LIS-SPY bu sorunları nasıl çözer?



Eğer hastanedeki mevcut bilgi sisteminde (HIS) bulunan kayıtların sürekli olarak doğru 
tutulduğuna ve tutulacağına güveniyorsanız, aynı zamanda dönemsel olarak çalıştığınız 
test adedinin doğrulamak amacı ile kendi kendinizi kontrol edecek herhangi bir araç 
kullanma ihtiyacınız yoksa LIS-SPY’a ihtiyacınız yok demektir. Eğer bunlardan herhangi 
birinden kuşku duyuyorsanız veya yalnızca küçük bir maliyetle doğru iş yaptığınızı görmek 
istiyorsanız, bu durumda LIS-SPY’a ihtiyacınız var demektir.

Kesinlikle olumsuz etkilemez, çünkü LIS-SPY hastane bilgi sistemine entegre edilmez. 
LIS-SPY diagnostik cihazınızın bir parçası olarak hastaneye kurulur. Nasıl ki cihazınızla 
birlikte cihazınızın çalışma istasyonunun özelliklerine (work station) firmanız karar veriyor 
ise, LIS-SPY da sisteminizin bir parçası olarak kurulacağından veya sisteminize daha 
sonra yapacağınız bir eklenti olacağından, LIS-SPY’ın kurulup kurulmamasına da cihaz 
sahibi firma karar verebilir. 

LIS-SPY yandaki şekilden de 
anlaşıldığı gibi cihazdan 
gelen veriyi host bilgisayara, 
host bilgisayardan gelen 
veriyi de cihaza göndermekle 
yükümlüdür. Bu arada 
yalnızca bilgilerin bir yedeğini 
tutatutar.

LIS-SPY’ın çalışması hastane çalışmalarını olumsuz 
etkileyebilir mi?
 

LIS-SPY 
nasıl çalışıyor?
 

Hastane Bilgi Sistemindeki toplam test sayıları ile 
firmanızın tespit ettiği toplam test sayıları arasında büyük 
bir farklılık yoksa LIS-SPY’a ihtiyaç duyulmaz mı?  



LIS-SPY, HIS veya LIS firmasının çalışmasını kesinlikle zorlaştırmaz. LIS-SPY sadece bir 
köprüden ibarettir ve diagnostik sisteminizin bir parçası olarak kurulmuştur. HIS veya LIS 
firması yalnızca kabloyu cihazınıza ait bilgisayara veya cihazınıza değil, LIS-SPY’ın 
kurulu olduğu bilgisayara takacaktır.

LIS-SPLIS-SPY sayesinde HIS veya LIS firmasının herhangi bir yanlışlığı sonucunda 
cihazınızdaki portların zarar görmesi ihtimali de ortadan kalkmış olacaktır, çünkü LIS-SPY 
kurulduktan sonra HIS veya LIS firması kabloyu LIS-SPY bilgisayarına takmak 
durumunda kalacaktır.

Hayır, hiçbir önemi yoktur. LIS-SPY kendi veritabanında çalışmaktadır. 

Ventura Yazılım dışında hiçbir firmanın LIS-SPY’ın kurulması için yapması gereken 
herhangi bir işlem yoktur. 

Herhangi bir bedel talep edemez çünkü bir işlem yapmasına gerek yoktur, herhangi bir 
yetki vermesi gerekmez, çalışma şeklinin değiştiğini bile iddia edemez.

LIS-SPY, sistemi yavaşlatmaz. Ayrıca, LIS-SPY öncesi, cihaz ile host bilgisayar arasındaki 
kablo uzunluğu en fazla 15m olabilirken; LIS-SPY, sinyal yükseltici bir köprü gibi 
davranacağından aradaki mesafe 30m’ye kadar çıkabilir.

Hastanede hangi LIS-HIS firmasının çalıştığının veya hangi 
veritabanını kullandıklarının bir önemi var mıdır? 
 

LIS veya HIS firmasının, LIS-SPY kurulması için yapması 
gereken herhangi bir işlem var mıdır? 
 

LIS-SPY, sistemin çalışmasını yavaşlatır mı?
 

LIS veya HIS firması LIS-SPY kurulması için cihaz 
firmasından herhangi bir bedel talep edebilir mi?
 

LIS-SPY’ın çalışması HIS veya LIS firmasının çalışmasını 
zorlaştırabilir mi? 
 



LIS-SPY 365 gün, 24 saat çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte LIS-SPY’ın 
çalıştığı bilgisayarda donanımsal veya yazılımsal herhangi bir sorun yaşanması 
durumunda tek yapılacak işlem, cihazdan LIS-SPY’a gelen kablonun LIS bilgisayarına 
aktarılmasından ibarettir.

LIS-SPY kurulurken, 
VENTURA elemanları 
hastanedeki mevcut LIS’in 
kablolarını eskisi gibi bırakıp 
LIS-SPY kablolarını kendileri 
yeniden çektiklerinden, 
herhangi bir problem 
durumundadurumunda yalnızca eski 
kabloların takılması yeterli 
olacaktır. Bu işlem ise en 
fazla bir, iki dakika 
sürecektir.

Hiçbir sınırlama yoktur. 

LIS-SPY korumalı bir yazılımdır. Yalnızca Ventura veya yetkilendirdiği kişiler tarafından 
kurulabilir.

LIS-SPY, RS-232 ile host bağlantısı yapılabilen bütün cihazları desteklemektedir. Üstelik 
kurulduğu zaman bütün cihazlara birden kurulmasına gerek yoktur, yalnızca istenilen 
cihazları dinlemek üzere kurulum yapılabilir.

LIS-SPY hangi cihazları destekliyor?
 

LIS-SPY’da kaç adet test sonucu saklanabilir?
 

LIS-SPY’ı teknisyenlerimiz kurup çalıştırabilir mi?
 

LIS-SPY geçici olarak çalışmaz hale gelirse, hastane 
sistemi kesintiye uğrar mı?
 



Evet, 30 gün içerisinde LIS-SPY’ı herhangi bir sebep göstermeden iade edebilirsiniz.

Cihazlarda yalnızca sınırlı sayıda test sonucu tutulabilmektedir. Aynı zamanda, cihazdaki 
veritabanından cihaz sahibi firma dışında, laboratuvar görevlileri de kayıtlara erişme ve 
silme hakkına sahiptir. Üstelik LIS-SPY’da bütün veriler tek bir havuzda toplandığı için 
birden fazla cihazda çalışılan test sayılarını manuel olarak toplamaya ihtiyacınız 
kalmamaktadır. Son olarak da LIS-SPY diagnostik firmalarının isteklerine uygun olarak 
tasarlanmış olduğundan ihtiyacınıza daha hızlı yanıt verecektir.

ALIS’ten istediğiniz her türlü istatistik bilgiyi alabilirsiniz ancak, ALIS’in çalıştığı ortamların 
yöneticisi doğal olarak hastanenin kendisidir. Dolayısı ile kayıtlarda yapılan her türlü silme 
ve değiştirme işlemi hastane yönetimindedir. LIS-SPY’ın yöneticisiyse diagnostik firmadır. 
Bu bilgilerde hastane yönetiminin herhangi bir tasarruf hakkı yoktur.

Sedimentasyon Cihazları : Yıllık 250$,
Strip İdrar Okuyucu Cihazlar : Yıllık 400$
18 Parametre Hemogram Cihazları : Yıllık 400$,
Mikroskopi Çalışan İdrar Cihazları : Yıllık 750$
18 Parametre Üstü Hemogram Cihazları : Yıllık 750$
Diğer Tüm Cihazlar : Yıllık 750$

LIS-SPY’ınLIS-SPY’ın dinlediği her cihaz için ayrı fiyat talep edilir. Aynı sahada, aynı marka ve 
modelden cihazın aynı anda LIS-SPY tarafından dinlenmeye başlanması durumunda 2. ve 
daha sonraki cihazlar için %50 indirim uygulanır.

YYukarıdaki fiyatlar yıllık olarak verilmiştir. 6 aydan daha kısa olmayacak şekilde, daha kısa 
dönemler için de bağlantı yapılabilir ve fiyatlandırma 12 ay esasına göre oranlanarak 
yapılır. Aynı laboratuvarda bir yılın dolmasının ardından ikinci cihazlara; izleyen yıllarda 
ise tüm cihazlara %50 indirim uygulanır ancak daha önce aynı marka, model cihazlara 
indirim yapılmış ise bu durumda yalnızca bir tane indirim uygulanır.

Hastanede ALIS çalışıyorsa, LIS-SPY’a ihtiyacınız var mı?

LIS-SPY için fiyatlandırma nasıl yapılır?

LIS-SPY ücretsiz olarak denenebilir mi?
 

Cihazınızda zaten çalışılan test sayılarını görebiliyorsanız 
LIS-SPY’a gerek var mıdır?
 



Hayır, çünkü medikal firmaya programın lisans hakkı değil, sözleşme yapılan hastanedeki 
kullanım hakkı satılmaktadır. Başka bir hastaneye taşınılması durumunda yukarıda 
belirtildiği şekilde fiyatlandırma yapılır.

Hayır, talep edilmez. Yalnızca LIS-SPY’ın kurulacağı bilgisayar üzerinde yeterli sayıda 
RS-232 port olmaması durumunda, Ventura tarafından ilave edilen her port için 20$ 
donanım ücreti talep edilir. 

LIS-SPY’ın yeni sürümleri ücretsizdir. 

LIS-SPY için herhangi bir veritabanı ücreti ödemeniz gerekmez. 

LIS-SPY’ın kurulu olduğu bilgisayarın bozulması durumunda;

YYeniden kurulum için yerinde hizmet talep edilirse 260$, Ventura’nin işyerinde yeniden 
kurulum yapılırsa 80$ kurulum ücreti dışında herhangi bir ücret talep edilmez.

LIS-SPY en az;

512 MB RAM,
30 GB sabit disk,
Pentium III veya daha üstü işlemciye sahip,
Windows tabanlı işletim sistemlerinde çalışır. 
(Windows XP, Windows Vista, Windows 200x server)

AAyrıca, LIS-SPY’ın dinleyeceği her cihaz için 2 adet RS-232 porta ihtiyaç vardır. (Gerekli 
sayıda port olmaması durumunda, Ventura tarafından ilave edilen her COM Port için 20$ 
ücret talep edilir) 

LIS-SPY tek bir bilgisayarda, yeterli sayıda RS-232 port olması kaydı ile aynı anda 8 
adede kadar cihazı dinleyebilir.

LIS-SPY’ın kurulması için gerekli bilgisayarın özellikleri 
nelerdir?

LIS-SPY başka bir hastaneye taşınabilir mi?
 

Yukarıda belirtilenlerden başka herhangi bir ücret talep 
edilir mi?
 



Evet. Programların ne zaman kapatılıp açıldığı, kabloların ne zaman çıkartılıp takıldığı 
bilgileri LIS-SPY tarafından tutulmaktadır. Bu sayede, kabloların da programların da 
kapatılmaması esasından hareketle şüpheli herhangi bir durumun oluşup oluşmadığı 
bilinebilmektedir. Hepsinden önemlisi bu konularda LIS-SPY caydırıcı olmaktadır.

Kesinlikle Evet. LIS-SPY aradaki bütün iletişimi kayıt altına aldığı için herhangi bir tüpün 
cihaza girip girmediğini de kayıt altına alabilmektedir. Böylece kaybolan kan tüplerinin 
akıbeti hakkında bilgi alınabildiği gibi, kaybolan sonuçların bir kopyası da LIS-SPY’dan 
öğrenilebilmektedir. Üstelik bu gibi durumlar için LIS-SPY ile birlikte Ventura Laboratuvar 
Kan Kabul programı da ücretsiz olarak edinilebilmekte, bu sayede kan tüplerinin hangi 
aşamada olduğu, hastanenin HIS ve LIS’inden bağımsız olarak takip edilebilmektedir.

Eğer cihazınız gerçekten LIS uyumlu ise Evet. LIS uyumlu değil ise Ventura ile görüşerek 
belirli şartlar altında cihazınız Ventura tarafından LIS uyumlu hale getirilebilir. 

Bu madde ile ilgili hizmet bedeli, değişiklik arz edeceğinden, LIS-SPY kurulum fiyatına ek 
bir ücretlendirme yapılacaktır. 

LIS veya HIS firması laboratuvar cihazınızı LIS’e entegre 
edemiyorsa LIS-SPY size yardımcı olabilir mi?

Laboratuvardaki cihazlardan, LIS kablolarının çıkartılıp, 
bilginiz haricinde manüel çalışma yapılıp yapılmadığını 
öğrenebilir misiniz?

Gözünüz Arkada Kalmasın...

Laboratuvarda kan tüpleri ve sonuçlar sürekli olarak 
kayboluyorsa, LIS-SPY bu konuda yardımcı olabilir mi?
 




	lisspy1
	lisspy2
	lisspy3
	lisspy4
	lisspy5
	lisspy6
	lisspy7
	lisspy8
	lisspy9
	lisspy10

