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A IDSolutions é uma empresa de 
integração de vídeo que oferece 
soluções personalizadas para 
videoconferência, gerenciamento 
de mídia, streaming de vídeo e 
sinalização digital. O IDSolution 
torna a integração de vídeo 
simples, fácil de usar e acessível 
para a Saúde, Educação, Negócios e 
Governo em todo o mundo.

https://www.e-idsolutions.com/tele-health/

O mundo da medicina mudou. Médicos e pacientes não se limitam 
mais a reuniões em consultórios e clínicas. Hoje, os pacientes esperam 
apoio e assistência onde seja que estejam, ao clique de um botão. A 
indústria da Telesaúde não só experimentou um boom nos últimos 
anos, como também revolucionou a tradicional relação 
médico-paciente.

No mundo da medicina, os avanços científicos movem a indústria. 
Melhorar o atendimento ao paciente ao mesmo tempo em que 
fornece meios de comunicação mais rápidos e eficazes ajuda a salvar 
vidas. O streaming de vídeo e os serviços baseados na nuvem 
permitiram o aumento do uso do vídeo na Telemedicina.

Vidyo e IDSolutions estão implantando soluções de cloud computing 
para suportar telemedicina instantânea. 

Vidyo ajudou o IDSolution a implantar mais de 100 conexões no 
menor tempo possível e com o mínimo de ajuda da equipe local de TI, 
um detalhe importante neste caso, que ocorreu durante a pandemia 
do coronavírus.

Graças à parceria, a IDSoluitons conseguiu agilizar a conexão e apoiar 
seus clientes de Telesaúde quase que imediatamente. Luthy elogia a 
rapidez de Vidyo em ajudá-los a escalar o seu serviço rapidamente. 
"Com o serviço completo de Telemedicina IDSolutions e a 
conectividade e infra-estrutura da plataforma de vídeo Vidyo, as 
empresas desenvolveram uma maneira diferente de oferecer um 
atendimento que foi rápido e eficaz", disse Luthy. Um processo que 
normalmente levaria dois dias foi concluído em questão de horas.

Uma Única Aplicação de Telesaúde

Cuidados Rápidos e Eficazes

“A parceria com a Vidyo foi uma ferramenta crucial no 
mundo em mudança em que vivemos.”

-Nicholas Luthy, 
Vice-Presidente de Produtos e Marketing,

IDSolutions

A IDSolutions faz parceria com a Vidyo para 
oferecer suporte instantâneo de telesaúde



Partner Story: IDSolutions

Os serviços da VidyoCloud, combinados com a infra-estrutura líder de mercado da 
Vidyo com conectividade na nuvem, permitem a melhoria da conectividade de vídeo 
no local. Ele pode ser facilmente integrado com a tecnologia em uso em uma área 
remota, conectando-se a um dos servidores de nuvem da Vidyo. VidyoRouter™, 
VidyoGatewa™, e VidyoReplay™ fazem parte deste serviço baseado na nuvem. Ao 
combinar esses serviços, os provedores de telemedicina podem superar as restrições 
de largura de banda e melhorar a segurança sem investir mais em infra-estrutura ou 
software. Além disso, ter a equipe de suporte da Vidyo ajuda as empresas a lançar 
essas iniciativas sem a necessidade de uma equipe física de TI, já que tudo é 
configurado remotamente.

A tecnologia utilizada para visitas virtuais aos pacientes permite o acesso à radiologia 
e outras imagens no laboratório do paciente. Além disso, permite a adição de 
intérpretes de idiomas para visitas aos pacientes, elimina a duplicação de dados e 
ajuda a evitar fluxos de trabalho desnecessários. Esta plataforma melhora a forma 
como os prestadores de serviços de saúde controlam seus serviços utilizando uma 
única plataforma. Tudo isso se concretiza ao mesmo tempo em que dá aos pacientes a 
garantia de que seus dados e informações são tratados com cuidado.

Respondendo ao aumento da demanda

A IDSolutions implantou a solução híbrida da Vidyo, que 
atende à necessidade de melhorar a arquitetura de vídeo, 
quando a demanda por consultas de telemedicina 
aumentou durante a pandemia da COVID-19. O plano de 
Telesaúde Vidyo e IDSolutions permitiu aos prestadores 
de serviços de saúde oferecer serviços de comunicação 
em vídeo, além de facilitar o atendimento remoto dos 
hospitais. Esta solução limitou o número de horas que os 
prestadores de telemedicina e os médicos tiveram 
contato físico com os pacientes. 

Desde a implementação da solução híbrida da 
Vidyo, muitos dos clientes da IDSolutions estão 
oferecendo visitas virtuais a cinco vezes mais 
pacientes e efetivamente reduziram o número 
de visitantes aos hospitais. 

Com os roteadores na nuvem da Vidyo, os clientes podem 
oferecer uma solução de vídeo única sem investir em 
software ou usar servidores locais que possam requerer 

suporte de TI. 

O que vem por fazer

Não há dúvida de que a parceria entre a Vidyo e a 
IDSolutions continuará a crescer. A demanda por 
serviços baseados na nuvem para vídeo deve continuar a 
crescer. Em parte, porque a confiança do público neste 
tipo de tecnologia de vídeo continua a melhorar. 

Graças ao acordo da IDSolutions com a Vidyo, as 
instituições de saúde conseguiram expandir suas 
capacidades de vídeo para alcançar ainda mais pacientes. 
Integrando a estrutura líder da indústria Vidyo, a 
conveniência da implantação da nuvem e a conectividade 
da rede de pacientes é crucial para atender àqueles com 
baixa velocidade de internet. Este avanço será um novo 
capítulo para a Teleasaúde. 

É certamente uma parceria promissora que continua a 
fortalecer a Vidyo como líder no setor de colaboração em 
vídeo e serviços de vídeo baseados na nuvem.
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