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RVC betreedt Duitse markt en versterkt productontwikkeling door
overname van Allgeier Medical IT
RVC, ontwikkelaar van Enterprise PACS en VNA oplossingen, heeft een belangrijke stap gezet in haar
internationale groeistrategie door overname van Allgeier Medical IT (AMIT).
De combinatie van beide bedrijven resulteert in belangrijke versterking van productportfolio,
ontwikkel- en innovatievermogen en teams gericht op klantondersteuning. RVC biedt nu een
integrale oplossing zowel voor radiologie (PACS I) als alle overige afdelingen en specialismen
(enterprise PACS, VNA, PACS II) binnen ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, (pathologie)
laboratoria en zelfstandig gevestigde zorgverleners. Daarmee kunnen zij voor hun volledige
digitaliseringsstrategie op het gebied van diagnostiek en functie-onderzoek terecht bij één
leverancier. RVC versterkt hiermee haar toonaangevende positie als leverancier van Enterprise PACS
en VNA oplossingen in de Benelux en DACH regio en zet haar activiteiten voort onder de naam RVC
Medical IT. Het bedrijf houdt twee ontwikkelcentra, in Baarn (NL) en Freiburg (DE).
Joost van Geijn, Algemeen Directeur van RVC: “Beide organisaties zijn sterk complementair: AMIT
profiteert van de afdelingsspecifieke workflow en gespecialiseerde functionaliteit waarmee RVC al
een leidende positie heeft verworven in de Nederlandse markt voor ziekenhuisbrede diagnostiek; RVC
voegt een bewezen radiologie PACS oplossing toe en completeert daarmee haar Enterprise PACS
propositie. Verder versterkt RVC duidelijk haar ontwikkelafdeling.”
Wolfgang Schmezer, Managing Director van AMIT: “We zijn verheugd nu deel uit te maken van een
succesvolle internationale speler die zich specifiek richt op de medische markt. Onze klanten zijn de
grote winnaar. Zij gaan profiteren van nieuwe innovatieve oplossingen uit onze gecombineerde
ontwikkelcentra die wij in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland op de markt zullen brengen.”
Over RVC:
RVC ontwikkelt, implementeert en onderhoudt ziekenhuisbrede software oplossingen voor
acquisitie, opslag en distributie van beelden, data en overige medische informatie. Het product RVC
Clinical Assistant ondersteunt de workflow van meer dan vijfendertig verschillende medische
specialismen. Daarmee kunnen veel deelsystemen die vaak specifiek zijn gericht op een enkele
afdeling of toepassing worden vervangen door één generieke oplossing.
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Over AMIT:
AMIT is een leverancier van medische ICT oplossingen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland met
een focus op PACS voor radiologie en VNA. Het bedrijf is opgericht in 1995 en heeft kantoren in Ulm
en Freiburg. Met haar producten en diensten bedient AMIT meer dan 120 ziekenhuizen en meer dan
300 zelfstandig gevestigde specialisten.
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:
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