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Aiforia pyrkii asettamaan uuden standardin alan asiakastukeen
julkaisemalla ainutlaatuisen Aiforia Community Platform
-alustansa

Aiforia Technologies Oyj, Lehdistötiedote, 28.4.2022 klo 09.00 EEST. Aiemmin tällä
viikolla Aiforia Technologies julkaisi Aiforia Community Platformin, joka on yksi
ainoista saatavilla olevista alustoista patologeille ja lääketieteentutkijoille, jotka
käyttävät tekoälyä hyödyntäviä kuva-analyysiohjelmistoja prekliinisissä ja kliinisissä
yhteyksissä. Yhtiön käyttäjillä, joiden joukossa on maailman suurimpia
lääkeyrityksiä ja maailman parhaimmiksi luokiteltuja sairaaloita ja yliopistoja, on nyt
vapaa pääsy Community Platformiin.

Aiforia Community Platformin tavoitteena on koota yhteen maailmanlaajuinen
terveydenhuollon ammattilaisten Aiforia-yhteisö, joka kattaa tällä hetkellä yli 50
maata. Community alusta tarjoaa käyttäjilleen ainutlaatuisen mahdollisuuden:
oppia ja jakaa parhaita käytäntöjä suoraan vertaistensa ja Aiforian laajan
tiedetiimin kanssa eri lääketieteen aloilta, käyttää alan asiantuntijoiden
yksinoikeudella tuottamia resursseja sekä monia muita keskeisiä ominaisuuksia.

"Aiforia Community Platformin luominen vahvistaa asiakaskeskeistä
lähestymistapaamme. Tavoitteenamme on varmistaa, että Aiforian asiakkaat voivat
todella hyödyntää omaa asiantuntemustaan käyttäessään uutta lääketieteellistä
teknologiaa sekä saada äänensä kuuluviin vertaistensa yhteisössä.", kommentoi
Aiforia Technologies Oyj:n markkinointijohtaja Emma Vehviläinen.

Käyttäjien ääni

Ennen Community -alustan julkaisua tällä viikolla Aiforia Technologies järjesti
ennakkojulkaisun, joka oli avoinna Aiforian yli 3000 nykyiselle käyttäjälle
sairaaloista, lääkeyrityksistä ja akateemisista laitoksista, kuten Mayo Clinicista,
Memorial Sloan Kettering Cancer Centerista, MIT:sta ja muista. Vain muutama tunti
sen jälkeen, kun asiakkaat kutsuttiin testaamaan tulevaa alustaa, lukuisat käyttäjät
rekisteröityivät. Kuuntele heidän kokemuksiaan Aiforia Community Platformin
testaamisesta:



"Aiforia Community Platformista tekee ainutlaatuisen se, että sen avulla
Aiforia-käyttäjät voivat olla yhteydessä toisiinsa sekä jakaa ideoita ja vinkkejä
helposti riippumatta siitä, minkä projektin parissa he työskentelevät tai mitä yritystä
he edustavat. Tämä on loistava tapa jakaa ideoita toisille asiantunteville käyttäjille,
tuoda esiin ja saada neuvoja vianmääritykseen sekä innostua tekoälystä yleisesti.",
kommentoi eläinlääketieteelliseen anatomiseen patologiaan erikoistuva
eläinlääketieteen tohtori Jillian Athey Illinoisin yliopistosta.

"Aiforia Community on ainutlaatuinen, koska se luo aidosti yhteisöllisyyttä. Alustalla
tapahtuva oppiminen ja ongelmanratkaisu tapahtuvat ystävällisessä
vuorovaikutuksessa toisten asiantuntijoiden kanssa. Teknologian kannalta tämä
eroaa hyvin paljon perinteisistä tukipyynnöistä, vikailmoituksista ja muista
tavanomaisista tavoista hoitaa ohjelmistoihin liittyviä asioita.", kommentoi
eläinlääketieteen tohtori Aleksandra Żuraw, DVM, Ph.D., Dipl. ACVP
eläinlääketieteen patologi ja Digital Pathology Placen julkaisija.

Yhteisön tulevaisuus

Suunnitelmat Aiforia Community -alustan jatkuvasta kehittämisestä ovat jo
käynnissä. Aiforian tavoitteena on tarjota yhteisön käyttäjille mahdollisuus
osallistua online-tapahtumiin alan johtavien asiantuntijoiden kanssa. Myös alustan
laajemman käyttöönoton odotetaan lisääntyvän, kun Aiforia ottaa käyttöön uusia
työkaluja ja ominaisuuksia sekä ideointitoiminnot, jotka hyödyttävät niin asiakkaita
kuin Aiforian tuotekehittäjiä, parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen
saavuttamiseksi. Community -alusta on olennainen osa varmistettaessa, että Aiforia
-ohjelmistoa käyttävät terveydenhuollon ammattilaiset saavat parhaan mahdollisen
tuen ja voivat olla yhteydessä vertaisyhteisöön ympäri maailmaa.
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Tietoja Aiforiasta

Aiforia tarjoaa patologeille ja tutkijoille prekliinisissä ja kliinisissä laboratorioissa
tehokkaan syväoppivan tekoälyohjelmiston, jonka avulla kuvista voidaan tehdä
löydöksiä, päätöksiä ja diagnooseja. Aiforian pilvipohjaisten tuotteiden ja palvelujen
tavoitteena on parantaa lääketieteellisten kuvien analysoinnin tehokkuutta ja
tarkkuutta monilla eri aloilla, onkologiasta neurotieteeseen. Lisätietoja:
www.aiforia.com

http://www.aiforia.com

