
January 29, 2014 (Irvine, Califórnia) 

OS PRODUTOS MULTIFUNÇÃO EM CORES DA TOSHIBA RECEBEM 
O CERTIFICADO CERNER PARA USO NA ÁREA DE SAÚDE 
 

Uma dúzia de MFPs em cores da empresa foi aprovada para todos os ambientes da área de saúde 
implementando o aplicativo Millennium da Cerner. 

A Toshiba America Business Solutions, Inc., um provedor principal de serviços de impressão 
gerenciados (MPS) e inovador de soluções de impressão comercial, anunciou hoje que 12 de seus 
produtos multifunção em cores e-STUDIO™ receberam a certificação Cerner. 

Ao passar pelos critérios de testes do Laboratório de Certificação de Tecnologia (TCL) da Cerner®, a série 
e-STUDIO2550C, série e-STUDIO2551C, série e-STUDIO5055C e série e-STUDIO407CS agora estão 
certificados para uso com os mais de 1.500 clientes da área de saúde da Cerner no mundo inteiro. 

Como resultado do cumprimento dessas exigências técnicas, os dispositivos de impressão estão 
atualmente na “Lista de periféricos certificados” preferencial da Cerner, que está disponível para todos 
os clientes da área de saúde da empresa, para assegurar que todos esses produtos possam ser usados 
com o software da Cerner. Como resultado, 12 dos MFPs mais recentes da Toshiba agora estão 
autorizados para uso nos ambientes de aplicativos Millennium da Cerner. As soluções da Cerner 
permitem a médicos, enfermeiras e outros usuários autorizados a compartilhar dados e dinamizar 
processos em toda a organização. 

Atualmente há 48 MFPs da Toshiba aprovados para uso nos ambientes do aplicativo Millennium da 
Cerner. 

“Temos o prazer de cumprir os rigorosos requisitos técnicos para que vários de nossos produtos  
e-STUDIO recebam a certificação Cerner”, informou Bill Melo, vice-presidente de marketing, serviços e 
soluções na Toshiba America Business Solutions, Inc. “Ao obter essa certificação, estamos ansiosos por 
aprimorar as eficiências de impressão em uma vasta gama de clientes da área de saúde da Cerner em 
todo o mundo, enquanto estamos comprometidos a nos tornar um provedor preeminente de produtos 
multifunção no setor da área de saúde.”  
 
Informações sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc. 
Com sede em Irvine, Califórnia, a Toshiba America Business Solutions, Inc. (TABS) é uma empresa 
independente da Toshiba Corporation, a oitava maior empresa de equipamentos eletroeletrônicos do 
mundo. A TABS é líder em serviços de gestão de documentos (MDS), com especialistas que auxiliam as 
empresas a controlarem a segurança, o fluxo de trabalho e os ambientes de impressão de documentos. 

http://business.toshiba.com/usa/home.html


Com o premiado programa Encompass™ de gestão de serviços de impressão (MPS), a linha e-STUDIO™ 
de impressoras multifuncionais (MFPs), toners e sistemas de impressão de informações/térmicos para o 
setor de varejo, a TABS está liderando o mercado para que as empresas imprimam de maneira mais 
inteligente, trabalhem com mais segurança e conservem recursos. Para obter mais informações sobre as 
soluções e serviços Toshiba disponíveis nos Estados Unidos e na América Latina, visite o site 
www.business.toshiba.com e assista ao nosso vídeo corporativo no YouTube. 

 

http://www.business.toshiba.com/
http://www.youtube.com/watch?v=aSI572OkPlo&list=UUEHsn3Ifx3VORaBDlHglGLA&feature=c4-overview
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