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IRIS-Suite is een RFID-totaaloplossing  
die ontwikkeld werd door mattteo.  Dit 
gebruiksvriendelijke systeem levert in real-
time informatie aan over voorraden, 
orders, implantaten en objecten op 
verschillende locaties in het  ziekenhuis. 
Door het gebruik van antennes, passieve 
en actieve RFID-tags wordt het scannen 
van barcodes overbodig, wat resulteert 

in tijdsbesparing voor de logistieke medewerkers. Door de real-time datatransparantie 
wordt het mogelijk om proactief de interne goederenlogistiek bij te monitoren. De IRIS-
suite kan autonoom functioneren, maar is bij voorkeur eenvoudig te koppelen met het 
WMS/ERP-systeem.

Voordelen
- Tijdswinst voor de verpleegkundigen
- Tijdswinst voor de logistieke medewerkers
van het magazijn en de apotheek
- Optimale voorraadniveaus die afgestemd zijn                          
op het verbruik en de bevoorradingsfrequenties

- Automatische toepassing van de FIFO-methode
- Plaatsbesparend
- Kostenbesparend
- Real-time remote informatie
- Gebruiksvriendelijk
- Intuïtieve, eenvoudige, duidelijke procedures
- Toepasbaar in alle stockageplaatsen
- Item level voorraadbeheer
- Locatiebepaling van objecten
- Makkelijk te koppelen met de WMS/ERP-software     
- Werkt ook in de Cloud
- Makkelijk te installeren
- Eenvoudig te onderhouden
- Evolutief
- Werkt met passieve en actieve RFID TAGS, WI-FI,        
Bluetooth en iBeacons

Real-Time
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IRIS-Antennes

Onze IRIS-antennes kunnen opgedeeld 
worden in twee soorten: Master-antennes en 
Slave-antennes. De Master antenne bevat de 
controller die in verbinding staat met het 
netwerk. De Slaves hebben geen controller 
en dienen louter om het signaalbereik te 
vergroten. Per Master kunnen er maximaal 3 
of 8 (met multiplexer) Slaves gekoppeld 
worden, zodat het scannen van grote ruimtes 
geen probleem vormt.
Al onze antennes zijn hybride antennes, die 
niet alleen met passieve RFID-tags kunnen 
werken zoals bij de IRIS-Stock en IRIS-
Implant oplossingen, maar eveneens 
functioneren met actieve RFID-tags zoals bij 
onze IRIS-Trace RTLS oplossing. 

IRIS-Implant

Voor het stockbeheer van dure 
verbruiksmaterialen zoals prothesen, 
hartkatheters, stents… is het mogelijk om 
de voorraad in real-time op stuksniveau te 
volgen wanneer deze voorzien zijn van een 
passieve RFID-tag. Daar waar we de 
veelgebruikte medische hulpmiddelen met 
een hoge omloopsnelheid via KANBAN of 
topping-up beheren, worden de dure 
medische hulpmiddelen op stuksniveau
van een passieve TAG voorzien. Hierdoor is 
het mogelijk om deze te beheren inclusief 
met lotnummer, serienummer en 
vervaldata.

IRIS-i-LOC 

Voor ziekenhuizen wordt het steeds 
belangrijker om in real-time te kunnen 
volgen waar apparaten, bedden, 
rolstoelen, wagens en andere objecten 
zich bevinden. Als antwoord op deze 
uitdaging heeft mattteo het IRIS-i-LOC
RTLS-systeem ontwikkeld.
Onze hybride antennes hebben zeer 
goede identificatie- en lokalisatieprestaties 
door hun verbeterde antennetechnologie. 
mattteo combineert op een unieke wijze 
Bluetooth LE, UHF RFID en WI-FI om 
cross-technologisch diensten te creëren 
en flexibiliteit te maximaliseren.
Voor de installatie zijn er geen nieuwe 
kabels nodig. Onze antennes hebben 
alleen stroom en een IP nodig en kunnen 
via een enkele Power over Ethernet-kabel 
worden aangesloten. Het is ook mogelijk 
om de antennes op 230V AC of 6-15 V DC 
aan te sluiten en volledig draadloos via 
WI-FI te werken. 
Onze IRIS web-based software laat u toe 
om vanop elke plaats via computer, tablet 
of smartphone te volgen waar de objecten 
zich bevinden.
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IRIS-Stock

IRIS-Stock werd ontwikkeld om het voorraadbeheer van verbruiksgoederen op de 

afdelingen te sturen. Het fundament van het hele systeem is de wisselwerking tussen de 

RFID-antennes en de IRIS-etikethouders met RFID-tag. Aangezien deze onderdelen 

cruciaal zijn voor het welslagen van het systeem, werden beide ook zelf door mattteo

ontworpen en ontwikkeld. 

De IRIS-etikethouder:

Deze etikethouders zitten op elk vak van de ISO modulaire bakken en manden. mattteo

besteedde veel aandacht om de etikethouder zo compact mogelijk te maken zodat deze 

weinig plaats inneemt. De afmetingen werden beperkt tot het formaat van een 

creditcard. Met deze etikethouder kan men op eenvoudige, intuïtieve wijze in real-time 

de toestand aangeven van het voorraadniveau van alle producten. Dit kan met KANBAN 

maar ook met Topping-up.

De IRIS-etikethouders signaleren volgende 4 situaties:

- Het product mag uit het vak verbruikt worden (vak 1)

- Het product mag niet uit het vak verbruikt worden (Vak 2)

- Het product staat in bestelling want het vak is leeg (Vak 1)

- Product staat in spoedbestelling want de beide vakken zijn leeg (Vak 1 en 2)

De IRIS-etikethouders kunnen permanent en op een eenvoudige wijze gebruikt 

worden. Door de plastic kaartjes in de etikethouder te verschuiven geeft de 

verpleegkundige één van de 4 bovenvermelde situaties aan. Eenvoudiger kan niet.
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Als back-up systeem of tijdens onderhoud kan er gebruik gemaakt worden van een 
RFID-handscanner of een barcode scanner zodat het logistieke proces niet 
onderbroken wordt.
De IRIS-software is een webapplicatie die in de Cloud draait en werkt op PC, 
tablet en smartphone.
IRIS bezorgt aan de logistieke medewerkers real-time informatie over de producten 
die in bestelling staan en over de afdelingsvoorraden. Daarbij wordt er een duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen normale bestellingen (zwarte orderlijnen) en 
spoedbestellingen (rode orderlijnen). De real-time informatie maakt het mogelijk om 
snel logistieke beslissingen te nemen en vooruit te kijken. Hoe wordt de werkdruk 
morgen? Hoeveel orderlijnen zijn er te pikken? Zijn er afdelingen met spoedorders?

IRIS-Software werkt op:

IRIS-Software

De IRIS-software geeft een real-time 
overzicht van de voorraden en 
bestelvoorstellen van disposables en 
implantaten op de verschillende afdelingen 
en waar objecten zich bevinden in het 
ziekenhuis. In IRIS-Software kan men 
kiezen om het overzicht van 1, meerdere of 
alle afdelingen weer te geven. De logistieke 
medewerkers kunnen beslissen wanneer de 
informatie als order gevalideerd wordt. Na de 
goedkeuring wordt de informatie automatisch 
doorgestuurd naar het WMS/ERP-systeem 
van het ziekenhuis. Deze interface kan zowel 
volgens XML of HL7 als via simpele file 
transfer verlopen. mattteo volgt hierin de 
wensen van de klant.

Computer Tablet Smartphone
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Stock management

Dashboard
Brain

IRIS-TRACEIRIS-STOCK
IRIS-IMPLANT

Computer Tablet Smartphone

Asset management

Real-Time

Implant management

Ziekenhuis-
toepassingen
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Waarom de Cloud

mattteo heeft er bewust voor gekozen 
om zijn standaardoplossingen van de 
IRIS-Suite ook in de Cloud te kunnen 
laten werken. Dit biedt grote voordelen 
voor wat betreft de installatie, het 
onderhoud en het uitvoeren van updates. 
De prijs kan hierdoor gedrukt worden en 
het biedt mattteo de mogelijkheid om de 
systemen constant te monitoren. Door te 
werken in de Cloud is het mogelijk om 
een licentiekost aan te bieden, inclusief 
het onderhoudscontract, met een 
investering gespreid in de tijd.

KANBAN

KANBAN is een dubbelvak-systeem 
om de logistieke keten aan te sturen. 
Het werd ontwikkeld door Taiichi Ohno, 
ingenieur bij Toyota, die op zoek was 
naar een productieverhogend systeem 
met just-in-time leveringen.  KanBan
werkt met visuele signalisaties om aan 
te geven wanneer er iets nodig is. Een 
goed geïmplementeerd KanBan-
systeem ondersteunt het logistiek 
proces omdat het JIT-leveringen 
mogelijk maakt, stockbreuken vermijdt 
en automatisch een FIFO-principe (first 
in, first out) creëert.

Topping-up

TOPPING-UP is een enkelvak-systeem 
waarbij een order wordt gegenereerd 
wanneer de minimum stock wordt 
bereikt. De voorraad wordt dan terug 
aangevuld tot de maximum stock. De 
producten die nog in het vak liggen 
worden bij de bevoorrading bovenop of 
achter de net geleverde producten 
gelegd om het FIFO-principe overeind 
te houden.
Zowel KANBAN als TOPPING-UP worden 
ondersteund door IRIS-Stock.

Back-up

Als back-up bij eventuele 
problemen, bijvoorbeeld met het 
netwerk, blijft het steeds mogelijk 
om tijdelijk verder te werken met 
handscanners. Dit is de reden 
waarom er nog steeds een 
barcode op onze etiketten staat.
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Reeds van in de beginfase streefde het ziekenhuis ernaar om de ervaring van 
de patiënt zo aangenaam mogelijk te maken en de zorgverstrekking zo 
efficiënt mogelijk te organiseren. Dit leidde tot enkele innoverende 
conceptuele keuzes en de beslissing van de directie om het ziekenhuis uit te 
rusten met de modernste technologieën. 

Zo werd voor het aansturen van de logistieke processen vanop de afdelingen 
doelbewust gekozen voor IRIS-Stock van mattteo. Onze technologie werd 
in eerste instantie geïnstalleerd in het operatiekwartier, centrale sterilisatie, 
intensieve zorgen en spoedgevallen. 

Dankzij de RFID-antennes en tags hoeven de ziekenhuismedewerkers niet 
langer te scannen, wat voor hen een wezenlijke tijdsbesparing inhoudt. 
Tevens kunnen de personen die de logistiek verzorgen vanop afstand en in 
real-time de orders op de afdelingen volgen en beheren. De bestellingen van 
de afdelingen worden via onze IRIS-Stock ingelezen in het SAP-systeem van 
het ziekenhuis.

Praktijkvoorbeeld – AZ Alma in Eeklo
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KANBAN en Topping-up voorraadbeheer 

Voorraadbeheer op stuksniveau

Locatiebepaling van objecten

Real-Time


