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Oddajemy do Państwa rąk opracowanie zawierające wizję nowoczesnego szpitala,  
w wykonaniu jednego z członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. 
Pandemia jaka dotknęła świat na początku roku 2020 uświadomiła nam, jak ważna 
jest e-medycyna i e-narzędzia ją wspierające. Wykazała nam konieczność ograniczenia 
kontaktów personelu medycznego z pacjentem, a jednocześnie nasilenie tych kontaktów 
dające poczucie bezpieczeństwa obu stronom. Świat medyczny po pandemii nie 
pozostanie taki sam – musi się szybko zmieniać, aby bezpiecznie stawić czoła przyszłym 
możliwym wyzwaniom. To opracowanie jest jedną z propozycji. 
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SZANOWNI 
PAŃSTWO

prezes Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

Z poważaniem

Andrzej Sokołowski
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52kontakt

49kompetencje

29bezpieczeństwo

19zarządzanie placówką

7komunikacja medyczna

SPIS TREŚCI

ROZWIĄZANIA IT - eZDROWIE

Dyrektor Sprzedaży  
Członek Zarządu

Robert Kobiela

Jednym z najważniejszych celów, które stawiamy sobie 
podczas realizacji projektów informatycznych dla Służby 
Zdrowia jest dostarczenie oraz wdrożenie optymalnych  
i innowacyjnych rozwiązań. Odpowiadają one na potrzeby 
działu administracji i pacjentów, zapewniając im  
komfortową pracę i najlepszą obsługę.

Z każdym kolejnym wdrożeniem potwierdzamy swoje 
kompetencje jako sprawdzony dostawca zaawansowanych 
rozwiązań informatycznych, a jednocześnie jako partner 
technologiczny, stanowimy praktyczną pomoc w realizacji 
strategii długofalowego rozwoju naszych Klientów.

JESTEŚMY Z WAMI 25LAT
DLACZEGO MY
eZdrowie



KONTROLA DOSTĘPU MONITORING TEMPERATURY
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ORGANIZACJA PRACY LOKALIZACJA OSÓB SYSTEM PRZYZYWOWY

SIECI LAN I WIFI SYSTEMY KOLEJKOWE ZABEZPIECZENIA DANYCH TELEFONIA WIFI

eSzpital - wybrane obszary funkcjonowania IT eSzpital - wybrane obszary funkcjonowania IT
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Wspólnie z naszymi Partnerami tworzymy doświadczony hub wykonawczy, 
zdolny do realizacji zaawansowanych projektów z zastosowaniem 
najnowszych technologii. Potencjał techniczny i organizacyjny własnych 
zespołów wspieramy silną współpracą z ekspertami różnych specjalizacji.

DOŚWIADCZENIA
SIŁA

1

medyczna

SIECI
WiFi / LAN

TELEFONIA
WiFI 

WIZUALIZACJA
NAWIGACJA

SYSTEMY
KOLEJKOWE

KOMUNIKACJA

Pomagamy w doborze najlepszych rozwiązań 
sieciowych, w tym bezprzewodowej sieci 
WiFi. Od analizy potrzeb, poprzez skuteczne 
planowanie do realizacji projektów 
wdrożeniowych „pod klucz”.

Idealna w branży medycznej, przy 
rozproszonym, mobilnym środowisku pracy. 
Dostarczamy sprawdzone rozwiązania 
gwarantujące właściwe pokrycie sygnałem 
oraz nieprzerwaną komunikację głosową, 
kompatybilną z rozwiązaniami RTLS.

Rozwiązujemy liczne problemy wynikające 
z naturalnego przemieszczania się pacjentów 
oraz personelu medycznego na terenie 
kompleksu szpitalnego. Dostarczamy 
narzędzia ułatwiające dostęp pacjenta do 
właściwego gabinetu lekarskiego.

Zintegrowane narzędzia, służące do 
zarządzania przepływem i obsługą Pacjentów. 
Dostarczamy kompleksowy, autorski system 
komunikacji, który łączy funkcjonalności 
systemu kolejkowego z funkcją wyświetlania 
treści multimedialnych i rezerwacji 
internetowej.

KOMUNIKACJA

Komunikacja personelu i urządzeń musi być szybka, bezpieczna i skuteczna. 

Tylko sprawdzone i właściwie dobrane narzędzia są gwarancją prawidłowej 

pracy całej placówki medycznej. Pomagają w zapewnieniu zadowolenia 

Pacjenta, dziś i jutro.



STREFA PACJENTA

STREFA PACJENTA
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STREFA PACJENTA STREFA PERSONELU

STREFA PERSONELU

STREFA PERSONELU

Sieć WiFi – strefa zaufana dla Personelu Medycznego Sieć WiFi – strefa dostępna dla Pacjenta

Specjalnie wydzielona strefa przeznaczona wyłącznie dla 
Personelu Medycznego. W jej zasięgu znajdują się urządzenia 
i sprzęt medyczny, wymagające bezpiecznego, wysoce 
wydajnego połączenia bezprzewodowego. 

Dzięki zaawansowanym funkcjom oprogramowania możliwa jest jej 
pełna separacja i oddzielenie od ogólnodostępnej sieci dla pacjentów. 
Urządzenia przypisane do Strefy Personelu Medycznego posiadają 
zagwarantowany, priorytetowy dostęp do sieci LAN.

Pacjenci otrzymują uproszczony dostęp do wyznaczonych obszarów 
usług internetowych. Na własnych urządzeniach, mogą również 

wykorzystywać wybrane elementy funkcjonowania 
eSzpitala jak np. systemy kolejkowe. 

Ich działania są w pełni niezależnie, a w wypadku nadmiernego 
wykorzystania łącza, aktywność ta jest automatycznie ograniczana. 

Funkcjonowanie tej strefy nie utrudnia pracy lekarzy 
i urządzeń medycznych.
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Sieci WiFi / LAN
WYBRANE ROZWIĄZANIA

KOMUNIKACJA

Prapoczątki sieci Wi-Fi sięgają roku 1971, gdy powstał sieciowy system ALOHAnet. 
Potrzebne było następne 26 lat, aby w roku 1997 pojawił się standard 802.11, 
pozwalający na uzyskanie, zawrotnej jak na owe czasy, przepustowości do 2MB/s. 

Od tamtej pory, bezprzewodowa sieć Wi-Fi rozwinęła się niezwykle dynamicznie 
do zaawansowanej, dostępnej współcześnie formy. Dziś oczekujemy od niej 
nieograniczonej przepustowości, wszechobecnego zasięgu, sprawnej obsługi 
wszelkich urządzeń mobilnych, czy skutecznego wspierania innych standardów. 
Popularnym punktom dostępowym Access Point, powierzamy nawet komunikację 
bezprzewodową w obszarze Internetu Rzeczy (IoT) jak np. Bluetooth, ZigBee 
czy LoRa. 

Bezprzewodowe sieci Wi-Fi są obecnie fundamentem komunikacji XXI wieku. 

KOMUNIKACJI
FUNDAMENT

Sieci LAN i WAN to podstawa współczesnej 
infrastruktury IT w każdej organizacji. Poprawne 
zaprojektowanie rozwiązań sieciowych ma 
kluczowe znaczenie dla zapewnienia sprawnej 
komunikacji w całym kompleksie medycznym, 
udanego wdrożenia EDM i świadczenia wielu 
e-usług.

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania sieciowe od wszystkich czołowych producentów na Świecie.

BUDUJEMY:

 » Sieci LAN – sieci obejmujące swym zasięgiem pojedyncze budynki jak i całe kompleksy medyczne, gdzie 
ważna jest wysoka przepustowość dla użytkowników zlokalizowanych w niewielkich odległościach.

 » Sieci MAN – wykorzystywane do połączenia rozproszonych lokalizacji LAN, gdzie wymagana jest wysoka 
przepustowość oparta na szybkich połączeniach światłowodowych.

 » Sieci WAN – pracujące na dużych odległościach, które łączą wiele sieci LAN/MAN.

 » Sieci bezprzewodowe – oparte na radiowej transmisji danych, pracujące zarówno w szkieletach sieci 
lokalnych jak i rozproszonych oddziałach placówek medycznych.

Access Point

Punkty dostępowe, to 
najważniejszy elementem 
infrastruktury bezprzewodowej. 
Ich rozmieszczenie oraz 

prawidłowa konfiguracja wpływa na jakość 
sygnału, przepustowość i komfort pracy 
użytkowników.

Switch

Przełączniki 
dostępowe 
dedykowane do obsługi użytkowników końcowych 
wraz z opcją zasilania urządzeń za pomocą 
standardu PoE. Wyróżnia je dożywotnia gwarancja 
producenta oraz wsparcie dla najnowszych 
technologii.

OPROGRAMOWANIE

NAC (Network Access Control) rozwiązanie zapewnia pełen wgląd w sieć szpitala, gwarantując jednocześnie 
bezpieczeństwo i kontrolę dostępu. Wszystko to w ramach jednej platformy. Podgląd wszystkich urządzeń 
mobilnych w sieci i pełną kontrolę nad dostępnymi dla nich zasobów. 

Oprogramowanie to jest kompatybilne, umożliwia pracę z dowolną infrastrukturą 
sieciową i istniejącymi systemami bezpieczeństwa.

HPE Intelligent Management Center (IMC) – to kompleksowe narzędzie 
umożliwiające zarządzanie różnorodnym środowiskiem sieciowym, wyposażone 
w moduły umożliwiające zarządzanie błędami, konfiguracjami urządzeń, 
wydajnością czy bezpieczeństwem całej infrastruktury sieciowej w szpitalu.
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Telefonia Wi-Fi (VoWi-Fi)
WYBRANE ROZWIĄZANIA

KOMUNIKACJA

Codzienna komunikacja telefoniczna w organizacji jest ciągle potrzebna, ale 
stawiamy jej coraz wyższe wymagania. Nie chcemy dodatkowych kabli, lubimy 
gdy nasz telefon zawsze „ma zasięg” i nie wymaga nieustannego ładowania. 

Telefonia VoWiFi (Voice over Wi-Fi) to współczesna odpowiedź na te i wiele 
innych potrzeb zmieniającego się środowiska pracy personelu. 

Zapewnia wszystkie funkcje zwykłego telefonu, rozbudowane o cyfrowe 
„dodatki” jak nowa jakość, zdalne zarządzanie czy nowoczesne aplikacje 
towarzyszące.

GŁOSOWA
KOMUNIKACJA

Niezakłócona komunikacja VoWiFi na terenie całego szpitala

System komunikacji bezprzewodowej personelu medycznego opieramy na sprawdzonej technologii 
VoWiFi, która łączy wielofunkcyjny telefon Wi-Fi z funkcją pagera i zabezpieczenia pracownika, wykorzystując 
bezprzewodową sieć WiFi.

Urządzenia pracują również w oparciu o opatentowaną technologię Ekahau RFID-over-Wi-Fi™, Ekahau 
RTLS przekazuje dane potrzebne do szybkiej lokalizacji zagrożonych pracowników służby zdrowia. Są to 
informacje, które mogą okazać się bezcenne w przypadku aktywacji alarmu związanego z bezpieczeństwem 
osobistym. 

Korzyści

• Pomoc w zminimalizowaniu czasów odpowiedzi na alarmy związane z bezpieczeństwem osobistym.

• Pracownicy służby zdrowia czują się bezpieczniej, wiedząc, że współpracownicy i pracownicy ochrony 
mogą ich zlokalizować.

• Brak konieczności instalacji dodatkowego okablowania lub infrastruktury

• Łatwość w użyciu. 

• Integracja z usługą lokalizacji RTLS (Real Time Location System) i RFID

Idealna w opiece zdrowotnej,
przy mobilnym środowisku pracy. 
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KOMUNIKACJA

... możliwe jest tworzenie ścieżki punkt po punkcie, będącej 
podstawą wytyczania drogi wraz z opcjonalnym słownym 
nanoszeniem wskazówek do danego punktu – jak np. skręt przy 
charakterystycznym obiekcie, wejście do windy itd.

TU JESTEŚ
LOKALIZACJA OSÓB

Wizualizacja i nawigacja
WYBRANE ROZWIĄZANIA



Rozwiązujemy kompleksowo kwestie zarządzania przepływem, obsługą 
oraz komunikacją pacjentów w szpitalu, łącząc funkcjonalności 
systemu kolejkowego, zarządzania informacją przy gabinetach 
wraz z wskazówkami drogi dojścia w oparciu o trójwymiarową 
wizualizację całego kompleksu szpitalnego ze  szczegółowym 
odwzorowaniem wnętrza budynku.

Intuicyjna wyszukiwarka treści znajdujących się w bazie danych umożliwia ich 
przejrzystą prezentację. Po wyszukaniu danego lekarza lub gabinetu istnieje możliwość uzyskania 
szczegółowej informacji (np. godziny przyjęć, zastępstwa, lokalizacja gabinetu na mapie) i wytyczenia trasy 
dojścia.

Sposób prezentacji ścieżki uwzględnia animację drogi na mapie, słowny opis przejścia przez poszczególne 
odcinki (jak np. potrzeba wejścia do windy / na schody / wyjścia z budynku itp.). Użytkownik ma dodatkowo 
możliwość podglądu zdjęcia miejsca docelowego .

Po drodze istnieje możliwość lokalizacji 
w  punktach pośrednich na mapie w oparciu 
o  różne dostępne technologie bezprzewodowe 
(m.in. WiFi, RFID, NFC, Bluetooth) lub proste 
skanowanie kodów kreskowych.

Ta sama wizualizacja szpitala i te same technologie 
bezprzewodowe mogą służyć do lokalizacji 
osób i znajdują zastosowanie w systemach 

RTLS poprawiających 
organizację pracy 
i bezpieczeństwo.
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System Kolejkowy
WYBRANE ROZWIĄZANIA

KOMUNIKACJA

... właściwie zarządzać czasem, zasobami i personelem ?

... dowolnie konfigurować priorytety dla poszczególnych usług 
w tym usług PREMIUM ?

... czytelnie prezentować aktualne informacje dla Pacjenta ?

... wskazać drogę do gabinetu wykorzystując technologię 
lokalizacji ?

POMYŚL CZY WARTO
ZARZĄDZANIE KOLEJKĄ

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ DZIAŁANIA

INTEGRACJA

Nowoczesny zintegrowany system zarządzania ruchem pacjentów, wspomagający 
proces obsługi w placówkach medycznych. Szpitale, przychodnie podnoszą komfort 
i efektywność pracy swojego personelu oraz zapewniają jej pozytywny wizerunek w opinii 
pacjenta, regulując kolejki do stanowisk rejestracji, gabinetów lekarskich, gabinetów 
zabiegowych, pracowni diagnostyki obrazowej i sal rehabilitacyjnych.

KOMFORT

• Przejrzyste menu zapewniające łatwą i przyjemną obsługę.

• Estetyczne i ergonomiczne infokioski wykonane z materiałów bakteriobójczych w celu obniżenia ryzyka 
zakażeń.

• Możliwość wydrukowania numerka lub wysyłania biletu cyfrowego na telefon w postaci SMS.

• Informacje i sposób ich wyświetlania są konfigurowane indywidualnie z poziomu panelu administratora 
dla każdego z wyświetlaczy zbiorczych i przygabinetowych.

• Łatwo dostępny i wygodny w użyciu widget dla lekarzy, umożliwiający jednoczesną pracę na systemie 
HIS i systemie kolejkowym, bez przełączania się między oknami przeglądarki.

Pacjent wybiera 
opcję Rejestracji 
w automacie 
biletowym

Następnie wybiera 
konkretną 
poradnię

Pacjent pobiera 
bilet

Pacjent udaje się 
do
poczekalni przy 
Rejestracji

Pracownik 
rejestracji
przywołuje pacjenta
do stanowiska

Na wyświetlaczach
pojawia się numer
Pacjenta, 
informujący 
 o wezwaniu

System może działać niezależnie lub w oparciu  o współpracę / integrację z systemem medycznym HIS, 
funkcjonującym w placówce medycznej. Integracja umożliwia wykorzystanie terminarzy umówionych wizyt 
i kierowanie pacjentów bezpośrednio do gabinetów lekarskich. Zapewnia to bezpieczeństwo danych oraz 
stabilność rozwiązania, a także niweluje kolejki – pacjenci umówieni są na konkretną godzinę bez obaw  
o to, że kolejka przepadnie, a obsługa szpitala ma kontrolę nad dokumentacją medyczną pacjenta  
i kierowaniem jego ruchem w placówce.
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Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wybieramy sprawdzone i najbardziej 
niezawodne rozwiązania, które z powodzeniem wspomagają procesy 
zarządzania placówkami medycznymi. 

Identyfikacja i zrozumienie potrzeb Klienta jest naszym priorytetem, gdyż 
oferowane technologie dopasowujemy do wymaganych funkcjonalności 
i oczekiwań.

ROZWIĄZANIA
SPRAWDZONE

2

placówką medyczną

ZARZĄDZANIE
PARKINGIEM

ORGANIZACJA
PRACY

MONITORING
TEMPERATURY

ŚLEDZENIE
ZASOBÓW

ZARZĄDZANIE

Skalowalny system parkingowy z funkcją 
lokalizacji samochodu, wykrywania wolnych 
miejsc, weryfikacją źle zaparkowanych 
pojazdów. System pozwala efektywnie 
zarządzać miejscami parkingowymi 
dla Pacjentów i pracowników placówki 
medycznej.

Rozwiązanie zapewnia pielęgniarkom szybszy 
dostęp do informacji wraz z możliwością zdalnej 
komunikacji z personelem bez odchodzenia 
od łóżka pacjenta. Ponadto, zapewnia ciągły 
monitoring alarmów, pozwalając w krótszym 
czasie wykonać większą liczbę zadań.

System do stacjonarnego, bezprzewodowego 
monitorowania temperatury i wilgotności  
w pomieszczeniach szpitalnych. Prowadzi 
stałą kontrolę wartości mierzonych 
parametrów i sygnalizuje alarm w przypadku 
przekroczenia wartości temperatury bądź 
wilgotności.

RTLS Asset Managment – aktywne śledzenia 
zasobów znajdujących się zarówno wewnątrz 
jak i na zewnątrz budynków, pozwala 
zlokalizować dowolne urządzenia w obiekcie 
wykorzystując odpowiednio skonfigurowaną 
sieć Wi-Fi. 

ZARZĄDZANIE

Zarządzanie obiektem musi być efektywne. Wykorzystując nasze technologie 

można zwiększyć przychody placówki medycznej oraz zoptymalizować koszty 

jej funkcjonowania. Sprawdzone rozwiązania pozwolą skomercjalizować 

parkingi, a systemy automatycznej rejestracji zredukują koszty zatrudnienia.



KLUCZOWE WYZWANIA
5 ROZWIĄZAŃ

Wyzwanie nr 1 – Zagrożenia związane z alarmami i zobojętnienie na sygnały alarmowe

Rozwiązanie – inteligentne rozwiązania do obsługi alarmów. Tego typu systemy 
minimalizują ilość powiadomień nieistotnych z klinicznego punktu widzenia. 
Powiadomienia alarmowe są filtrowane i przekazywane jedynie przydzielonym 
opiekunom w ramach odpowiedniego łańcucha eskalacji alarmów.

Wyzwanie nr 2 – Zatory komunikacyjne utrudniające 
współpracę personelu

Rozwiązanie – rozwiązania bezprzewodowe umożliwiające współpracę członków 
personelu poprzez zapewnienie komunikacji opartej na rolach, udostępnianie 
statusów dostępności i sposobów współpracy w ramach opieki nad pacjentem. 

Wyzwanie nr 3 – Brak ciągłości opieki 

Rozwiązanie – systemy zapewniające ciągłość opieki pomagają w optymalizacji 
działań dotyczących poszczególnych pacjentów zarówno w obrębie jednego 
oddziału, jak i pomiędzy nimi. Udostępniamy szpitalom narzędzia służące do 
komunikacji i zapewniające odpowiednie przepływy pracy poprzez integrację 
z dostawcami usług takich jak: laboratoria, oddziały radiologii i inne. 

Wyzwanie nr 4 – Rosnące oczekiwania i wymagania pacjentów 

Rozwiązanie – rozwiązania mające na celu uniezależnienie pacjentów, przekazują 
informacje im oraz ich rodzinom. Nasze inteligentne, kontekstowe systemy 
przyzywowe pielęgniarek, ulepszają i personalizują przepływ informacji między 
pielęgniarkami i pacjentami. Pacjenci zyskują większy dostęp do informacji na temat 
swoich opiekunów i planów opieki.

Wyzwanie nr 5 – Niewystarczające dane związane z zarządzaniem 

Rozwiązanie – rozwiązania do analizy danych mogą pomóc dyrektorom 
i administratorom szpitali w ulepszeniu przepływów pracy, zwiększeniu 
bezpieczeństwa pacjentów i zmniejszeniu kosztów. Mogą również pomóc 
kadrze kierowniczej w śledzeniu i analizowaniu kluczowych danych dotyczących 
wydajności pracy, w celu zidentyfikowania i ulepszenia działań nieefektywnych.
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Organizacja pracy
WYBRANE ROZWIĄZANIA

ZARZĄDZANIE

Jak uzyskać więcej korzyści z istniejących zasobów?

Czynniki rozpraszające, zmęczenie dźwiękiem włączających się alarmów i nieoczekiwane zmiany w planowanym 
harmonogramie działań mogą zakłócać koncentrację na opiece nad pacjentami i dezorganizować pracę. 
Oferowane rozwiązania zapewniające mobilność personelu medycznego usprawniają przebieg pracy 
poprzez konsolidowanie odrębnych narzędzi w jeden system. Pozwala to ograniczać zbędne zakłócenia 
pracy, dzięki możliwości ustalenia kolejności zadań i wysyłanych wiadomości.

WIADOMOŚCI 

Szybka i bezpieczna komunikacja pomiędzy pracownikami pozwala wyeliminować konieczność korzystania 
przez pielęgniarki z osobistych smartfonów, które mogą naruszać bezpieczeństwo informacji.

ALARMY

Zmęczenie powodowane nieustannie włączającymi się alarmami ma niekorzystny wpływ na produktywność 
personelu i jego satysfakcję z wykonywanej pracy oraz bezpieczeństwo pacjentów. Nasze rozwiązanie 
pozwala scentralizować alarmy z różnych urządzeń medycznych i uszeregować je pod względem ważności, 
zmniejszając poziom stresu odczuwanego przez pielęgniarki i personel medyczny.

WYDAJNOŚĆ

Zapewnienie pielęgniarkom dostępu do informacji oraz możliwości kontaktowania się ze współpracownikami 
bez odchodzenia od łóżka pacjenta. Pozwala usprawnić pracę personelu medycznego, dzięki czemu może 
on w krótszym czasie wykonać większą liczbę zadań.

Zidentyfikowaliśmy sześć obszarów, w obrębie których oferowane rozwiązania mogą w szybki i wymierny 
sposób pozytywnie wpłynąć na wysokość kosztów, produktywność, bezpieczeństwo pacjentów 
i zadowolenie personelu z pracy:
• Inteligentna obsługa alarmów 
• Komunikacja i współpraca personelu
• Wsparcie w punkcie opieki 
• Ciągłość opieki
• Uniezależnienie pacjentów
• Analiza przepływu pracy



Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wybieramy sprawdzone i najbardziej 
niezawodne rozwiązania, które z powodzeniem wspomagają procesy 
zarządzania placówkami medycznymi. 

Identyfikacja i zrozumienie potrzeb Klienta jest naszym priorytetem, gdyż 
oferowane technologie dopasowujemy do wymaganych funkcjonalności 
i oczekiwań.

ROZWIĄZANIA
SPRAWDZONE
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ZARZĄDZANIE

Zarządzanie parkingiem
WYBRANE ROZWIĄZANIA

Zautomatyzowany system parkingowy identyfikujący pojazdy 
poprzez odczyt ich numerów rejestracyjnych i umożliwiający 
bezpłatny wjazd na teren szpitala wyłącznie dla uprawnionych 
pojazdów. 

Ponadto aplikacja umożliwia automatyczne rozliczanie wjazdów 
pozostałych pojazdów należących np. do osób prywatnych 
korzystających z miejsc parkingowych na terenie szpitala.

GŁÓWNE ZALETY: 

• uszczelnia kontrolę 24/7

• identyfikuje pojazd z kierowcą

• zarządzany z dowolnego miejsca

• automatyzuje zarządzanie dostępem

• rozpoznaje numery tablic rejestracyjnych

• dba o wygodę - brak pilotów i kart dostępu

• umożliwia rozliczenia - integracja z systemami płatności

• aplikacja mobilna informuje o zdarzeniach, o których chcesz 
być informowany.

System umożliwia komercjalizację miejsc parkingowych na terenie szpitala 
i  minimalizuje koszt jego obsługi. Jednocześnie zapewnia komfort obsługi, wykorzystując 
wielowariantowy model poboru opłat takich jak:
• gotówka
• karta bankowa
• BLIK
• premium SMS

Inwestycja zwraca się w ciągu 10-12 miesięcy!
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Ze względu na wyjątkowe znaczenie warunków przechowywania 

farmaceutyków w większości krajów istnieją specjalne regulacje prawne. 

Spełnienie narzuconych regulacji ustawowych jest obligatoryjne dla każdego 

podmiotu zajmującego się dystrybucją produktów leczniczych. 

Wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej zostały przedstawione 

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie 

wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (wg tekstu jednolitego z Dziennika 

Ustaw z dnia 10 marca 2017r. Poz. 509).

WYMAGANIA LEGISLACYJNE

WARTO
WIEDZIEĆ

Monitoring temperatury – ClimateLogger WiFi
WYBRANE ROZWIĄZANIA

ZARZĄDZANIE

Zapewniamy kompleksowe rozwiązania w zakresie monitoringu. Oferujemy 
wiele gotowych systemów pomiarowych, różniących się sposobem transmisji 
danych, rodzajem systemu operacyjnego, na którym pracuje serwer, a także 
innymi charakterystycznymi dla danego systemu cechami. 

Przy wykorzystaniu czujników i rejestratorów temperatury można wykonać 
instalację pomiarową odpowiadającą wymaganiom prawa farmaceutycznego, 
która będzie przyjęta bez zastrzeżeń przez nadzór farmaceutyczny. Przyrządy 
zapewniają pomiar i rejestrację wyników umożliwiając wykazanie się raportem 
potwierdzającym stosowanie dobrych praktyk dystrybucyjnych.

Pomagamy spełnić wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej istotne dla systemów nadzoru 
i  dokumentowania czynników środowiskowych obszarów do przechowywania produktów leczniczych, 
jednocześnie proponując kompetentne rozwiązania potwierdzone posiadanymi certyfikatami jakości.



Trudno uwierzyć, ale Technologia śledzenia zasobów (RFID) jest starsza 
od większości z nas i była wykorzystywana już od drugiej wojny światowej. 
Używano jej do sprawdzania czy nadlatujący samolot to wróg czy przyjaciel. 
Dziś, identyfikacja radiowa przeszła praktycznie wszystkie etapy ewolucji 
technologicznej i jest powszechnie wykorzystywana do śledzenia oraz 
ochrony aktywów w organizacjach.

ZASOBÓW
ŚLEDZENIE
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Śledzenie urządzeń
WYBRANE ROZWIĄZANIA

ZARZĄDZANIE

Jak zapanować nad ogromną ilością sprzętu medycznego 
w szpitalu? 

Z pomocą przychodzi technologia RTLS, RFID oraz 
Bluetooth 4.0. Jeśli kompleks szpitalny wyposażony jest  
w bezpieczną i wydajną sieć bezprzewodową z pełnym 
pokryciem, najlepszym i najtańszym rozwiązaniem jest 
uruchomienie systemu lokalizacji RTLS w oparciu o sieć 
WiFi. Mechanizmy triangulacji, umożliwiają bieżące monitorowanie i rejestrację aktualnej pozycji śledzonych 
urządzeń. 

Takie rozwiązanie pozwala w pełni automatyczne monitorować mobilną aparaturę medyczną lub sprzęt 
używany przez pacjentów, jak np. wózki inwalidzkie. Oznakowanie sprzętu medycznego etykietami RFID 
czy tagami RTLS lub Bluetooth pozwoli w szybki sposób zlokalizować potrzebne urządzenie w czasie 
rzeczywistym na interaktywnej mapie szpitala. 

W przypadku próby kradzieży, opuszczenie przez urządzenie terenu szpitala lub wyznaczonej dozwolonej 
strefy generuje automatycznie alarm i umożliwia szybkie podjęcie działań interwencyjnych.

Dzięki monitorowaniu, uzyskujemy poprawę dostępności urządzeń, a poprzez lepsze ich wykorzystanie 
szpital osiąga znaczne oszczędności, jednocześnie minimalizując straty związane z kradzieżą.

Wykorzystanie technologii RTLS i RFID w szpitalu optymalizuje i upraszcza zarządzanie zasobami 
i  wyposażeniem szpitala. Oferowane systemy są kompatybilne ze wszystkimi wiodącymi producentami 
sprzętu sieciowego, działają w zgodzie z dowolną infrastrukturą sieci Wi-Fi.

W przypadku braku wystarczającego pokrycia siecią WiFi, w zależności od wymaganej dokładności i budżetu, 
którym dysponuje szpital, możemy dobrać rozwiązanie na miarę potrzeb i możliwości w oparciu o jedną 
z alternatywnych technologii bezprzewodowych z RFID UHF lub Bluetooth.

Projektowanie systemu śledzenia urządzeń wymaga dużego doświadczenia i odpowiednich narzędzi. 
Posiadamy specjalistyczne oprogramowanie do projektowania i zapewniamy eksperckie wsparcie 
w doborze odpowiedniej technologii lokalizacji.

KORZYŚCI

• Szybka lokalizacja sprzętu medycznego w czasie rzeczywistym;

• Wykorzystanie mapy do nawigacji i położenia zasobów;

• Ułatwiona inwentaryzacja i monitoring sprzętu;

• Możliwość integracji z istniejącą infrastrukturą sieci WiFi;

• Wysoka skalowalność umożliwiająca nieograniczoną rozbudowę;

• Wysoka dokładność i precyzja określania lokalizacji na mapie.
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BEZPIECZEŃSTWO
PERSONELU

BEZPIECZEŃSTWO
PACJENTÓW

KONTROLA 
DOSTĘPU

ZABEZPIECZENIA 
DANYCH

BEZPIECZEŃSTWO

Odpowiednie systemy przywoławcze 
pozwalają zminimalizować czas odpowiedzi 
na alarmy związane z bezpieczeństwem 
personelu medycznego, możliwa integracja 
z systemem RTLS dodatkowo pozwala szybko 
zlokalizować zagrożonych pracowników 
medycznych i skrócić czas interwencji.

Bezpieczeństwo pacjentów wiąże się ściśle 
z możliwością wyzwolenia alarmu, niezależnie 
od miejsca jego pobytu w szpitalu. Systemy 
bezprzewodowe zintegrowane z systemem 
lokalizacji, pozwalają przekazać dane 
potrzebne do szybkiej lokalizacji pacjenta 
w sytuacji zagrażającej jego zdrowiu i życiu.

Podnosi poziom bezpieczeństwa osób 
znajdujących się w budynku jednocześnie 
nie ograniczając zaplanowanej swobody 
poruszania się. System jest w stanie 
kontrolować ruch pacjentów i personelu 
z zachowaniem ściśle ustalonych reguł. 

Odpowiedni dobór oprogramowania 
i systemów bezpieczeństwa pozwala 
zabezpieczyć dane wrażliwe pacjentów oraz 
dostęp do całej infrastruktury sieciowej 
w szpitalu. 

BEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenia związane z alarmami zajmują pierwsze miejsce na szpitalnych 

listach technologicznych zagrożeń zdrowia. Sprawdzone i  skalowalne 

rozwiązania pozwolą zabezpieczyć placówki medyczne oraz zdrowie pacjentów. 

Proponujemy inteligentne i zintegrowane systemy bezpieczeństwa.
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Pod koniec 2014 roku magazyn Scientific American opublikował 

artykuł informujący, że „epidemia przemocy wobec pracowników 

służby zdrowia jest wszechobecna w szpitalach” w USA. 

Światowa Organizacja Zdrowia równocześnie alarmowała, że „pracownicy 

służby zdrowia na całym Świecie znajdują się w grupie wysokiego ryzyka”, 

podając następujące dane: „między 8 a 38% pracowników służby zdrowia 

doświadczyło przemocy fizycznej podczas pracy”. Niestety jest to globalne 

wyzwanie o tendencji wzrostowej.

W Polsce statystyki są jeszcze bardziej niepokojące. Według najnowszej 

ankiety przygotowanej przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, spośród 

817 pielęgniarek i położnych, które wypełniły ankietę, tylko 49 nie miało 

kontaktu z zachowaniami agresywnymi. Najwięcej agresji jest na oddziałach 

szpitalnych, głównie ginekologii i położnictwie, na SOR-ach i izbach przyjęć.

ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

WARTO
WIEDZIEĆ

Bezpieczeństwo personelu
WYBRANE ROZWIĄZANIA

BEZPIECZEŃSTWO

Personel służby zdrowia czuje się bezpieczniej, 
wiedząc, że współpracownicy i pracownicy ochrony 
mogą ich zlokalizować. 

Smartfon Ascom Myco został stworzony specjalnie z myślą 
o placówkach służby zdrowia. Jest oparty na systemie 
operacyjnym Android OS i został opracowany jako otwarta 
platforma, obsługująca aplikacje innych firm przeznaczonych 
na ten system. 

Przykładem może być integracja z systemem lokalizacji 
AiRISTA Flow. System ten w oparciu o opatentowaną 
technologię Ekahau RFID-over Wi-Fi, przekazuje dane 
potrzebne do szybkiej lokalizacji zagrożonych pracowników służby zdrowia. Takie informacje prezentowane 
na urządzeniu Ascom Myco mogą okazać się bezcenne w sytuacji zagrożenia życia.

Przykład – Pielęgniarka potrzebuje wsparcia

Połączenia głosowe oznaczają nie tylko wygodę dla pacjenta. Jeśli pielęgniarka potrzebuje wsparcia, po 
prostu naciska przycisk „asysta” na panelu przy łóżku pacjenta. Podczas rozmowy telefonicznej pielęgniarki 
mogą ustalić, co trzeba zrobić i jakie przedmioty trzeba przynieść. 

Takie rozwiązanie usprawnia pracę i redukuje stres personelu. Nie ma nic bardziej irytującego niż sytuacja, 
gdy musisz przejść tam i z powrotem przez cały długi korytarz tylko dlatego, że nie zabrałaś od razu 
potrzebnych rzeczy.



Obecność pacjenta w obiekcie medycznym i specyfika świadczonych tam 
usług wymusza zapewnienie wielopoziomowego systemu bezpieczeństwa. 

Obejmuje on wszystkie zdarzenia, począwszy od jego dotarcia na teren 
szpitala, parkowania i zgłoszenia w Rejestracji, poprzez wizytę u specjalisty, 
hospitalizację na oddziale, aż po wypis. W trakcie tego okresu należy 
zapewnić prawidłowe przeprowadzanie całego szeregu procesów mających 
pośredni lub bezpośredni wpływ na komfort i skuteczność leczenia. 

Dlatego właśnie wdrażamy rozwiązania, które stanowią istotny i nieodzowny 
element funkcjonowania nowoczesnego, wysoce złożonego systemu leczenia 
i zapewnienia zdrowia. 

W CENTRUM UWAGI
PACJENT
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Łatwość w użyciu. Brak 
konieczności organizowania 
długich i kosztownych 
szkoleń. 

Pomoc  
w zminimalizowaniu 
czasów odpowiedzi na 
alarmy. 

Instalacja dodatkowego 
okablowania lub 
infrastruktury nie jest 
potrzebna.

Bezpieczeństwo pacjenta

Rozwiązania RTLS AiRISTA Flow umożliwiają integrację i wizualizację 
wielu typów lokalizatorów, czujników i urządzeń zewnętrznych. 

WYBRANE ROZWIĄZANIA
BEZPIECZEŃSTWO

Smartfon Ascom Myco został stworzony również z myślą o bezpieczeństwie pacjenta. Dzięki integracji  
z systemem lokalizacji AiRISTA Flow. System ten przekazuje dodatkowo komunikaty przywoławcze, jak 
również dane potrzebne do lokalizacji pacjentów potrzebujących pomocy. Takie informacje prezentowane 
na urządzeniu Ascom Myco mogą okazać się kluczowe w sytuacji zagrożenia życia pacjenta.

Przykład – Pacjent wzywa pielęgniarkę 

Taka sytuacja zdarza się wielokrotnie każdego dnia: pacjent potrzebuje pomocy i naciska przycisk wezwania. 
Dzięki możliwości połączenia głosowego ze swojego telefonu bezprzewodowego pielęgniarka może szybko 
ustalić powód wezwania:

1. W przypadku wezwania krytycznego, pielęgniarka natychmiast idzie do pacjenta, zabierając po drodze 
potrzebne rzeczy (np czysty bandaż do zmiany opatrunku) – unika niepotrzebnego chodzenia w tą 
i z powrotem.

2. Gdy wezwanie wymaga pójścia do pacjenta, pielęgniarka przez telefon ustala czy jest to pilne. Jeśli 
niezbyt pilne, informuje pacjenta, że przyjdzie za kilka minut i spokojnie kończy swoje bieżące zadanie.

3. Jeśli pacjent ma proste pytanie („Kiedy będzie obchód?”), wystarczy odpowiedź telefoniczna – 
pielęgniarka zdalnie kasuje wezwanie i zyskuje więcej czasu na inne obowiązki.
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• Pierwsze systemy kontroli dostępu (KD) opracowano w latach 60. 
Wykorzystywano w nich klawiatury, a użytkownicy musieli wprowadzić 
unikalny kod dostępu.

• Obecnie systemy KD z reguły projektuje się z wykorzystaniem kilku 
technologii, m.in. kart RFID (MIFARE lub UHF), biometrii (linie papilarne, 
tęczówka, rysy twarzy) oaz aplikacji mobilnych z komunikacją Bluetooth.

• Obecnie systemy KD integruje się też z innymi systemami bezpieczeństwa, 
w szczególności z systemami sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), 
monitoringiem wizyjnym, a także z systemami termowizyjnej kontroli 
temperatury ciała.

CIEKAWOSTKI

WARTO
WIEDZIEĆ

Kontrola dostępu
WYBRANE ROZWIĄZANIA

BEZPIECZEŃSTWO

Wykorzystanie systemów kontroli dostępu znacznie 
podnosi poziom bezpieczeństwa osób znajdujących się  
w budynku jednocześnie nie ograniczając 
zaplanowanej swobody poruszania się. 

Codzienność funkcjonowania jednostki medycznej to 
obszary z ograniczonym lub ściśle ograniczonym dostępem, 
z których musi korzystać personel medyczny, obsługowy  
i serwisowy. 

W przypadku personelu medycznego, zautomatyzowany 
dostęp do pomieszczeń, może wynikać z funkcji, istniejących 
polityk bezpieczeństwa czy unikalnych, wcześniej nieplanowanych 
zdarzeń. 

Podnoszenie bezpieczeństwa funkcjonowania nowoczesnego obiektu szpitalnego to spore wyzwanie 
w którym pomocne są zautomatyzowane elementy kontroli dostępu.

SKŁADNIKI SYSTEMU
Podstawowy system składa się z kart i czytników, 
a całość jest weryfikowana przez centralny 
serwer, który inteligentnie przydziela dostęp 
do pomieszczeń.

Dodatkowymi elementami mogą być czujniki 
otwarcia/zamknięcia oraz dodatkowe przyciski np. sygnalizacji pożaru. W bardziej zaawansowanych 
rozwiązaniach funkcje kart mogą przejąć czytniki biometryczne, urządzenia typu smartfony, w tym  
mieszane rozwiązania. 

Kontrola dostępu w odniesieniu do pacjenta może znacznie usprawnić czasowe zarządzanie ruchem 
strefowym wg odrębnych, ściśle ustalonych reguł pracy placówki medycznej.

Jednocześnie, system kontroli dostępu można wyposażyć w kamery oraz czujniki monitorujące temperaturę 
ciała w formie bramek, lub tzw. face terminal, pozwalające na szybkie wykrycie osób z podwyższoną 
temperaturą ciała .
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• Ograniczenie ryzyka wejść na teren chroniony dla osób o podwyższonej 
temperaturze ciała.

• Bezinwazyjny monitoring strumienia pracowników, pacjentów 
lub klientów – osób wchodzących na teren obiektu.

• Wysoka precyzja i pełna automatyzacja pomiaru.

• Prostota obsługi i natychmiastowe działanie.

• Dodatkowy poziom zabezpieczenia epidemiologicznego.

CECHY SYSTEMU ZDALNEGO 
MONITORINGU TEMPERATURY CIAŁA

WARTO
WIEDZIEĆ

Kontrola dostępu z odczytem temperatury ciała
WYBRANE ROZWIĄZANIA

BEZPIECZEŃSTWO

Dostarczamy systemy do potrzeb bezdotykowego monitorowania temperatury osób. 
W efekcie możliwe jest prowadzenie różnych typów monitorowania, w tym np. pracowników 
przechodzących przez bramkę lub osób podchodzących do specjalnego terminala. 

System oparty jest na specjalistycznych kamerach termowizyjnych, 
które mogą pracować w różnych konfiguracjach, np. jako 
zainstalowane stacjonarnie lub mobilnie np. w formie czytnika 
ręcznego. Istotnym elementem jest praca w czasie rzeczywistym 
i możliwość natychmiastowej sygnalizacji o wykryciu alarmu 
np. próbie przejścia przez osobę z gorączką. 

Umożliwia to skuteczne i efektywne działanie służb porządkowych nie 
posiadających wiedzy medycznej.

Bezdotykowe rozwiązania stacjonarne mogą wykorzystywać 
różne kompozycje urządzeń:

• niezależne kamery, zainstalowane np. na słupie i oddalone od 
miejsca pomiaru,

• bramki kontroli przechodzących z wbudowanymi kamerami 
i systemami sygnalizacji,

• terminale frontowe typu „Face Terminal” dokonujące pomiaru 
osoby stojącej naprzeciw.

W ofercie posiadamy również system, który zależnie od wersji, 
może wykrywać osoby chore w tłumie, lub pojedynczo przechodzące 
przed czujnikami. W razie wykrycia podwyższonej temperatury, 
konieczne jest potwierdzenie odczytu poprzez pomiar indywidualny. 

Zastosowanie tego typu technologii pozwala na wczesne odseparowania 
osób chorych od zdrowych, co w znaczący sposób może 
przyczynić się do ograniczenia rozprzestrzeniania 
różnych groźnych chorób, w tym COVID-19. 



Punkt prewencji, analizy i bezkontaktowego pomiaru temperatury 
WYBRANE ROZWIĄZANIA

BEZPIECZEŃSTWO

Przykład – kilka kluczowych składników systemu

Szybkie wykrycie potencjalnie 
chorych osób z podwyższoną 
temperaturą wśród osób 
poruszających się korytarzem 
pomiarowym.

Umożliwiło wczesną sygnalizację 
i dało możliwość odseparowania 
osób chorych od zdrowych.

BUSINESS
CASE
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Nowoczesne rozwiązania do backupu i ochrony danych, umożliwiają 

bezpieczne przechowywanie danych składowanych z urządzeń mobilnych, 

komputerów stacjonarnych oraz serwerów. 

Data Domain firmy Dell/EMC to w pełni skalowane, otwarte na pracę  

w chmurze rozwiązanie, umożliwiające instalację oprogramowania firm 

trzecich. Dzięki de-duplikacji zużywa ograniczoną ilość przestrzeni dyskowej, 

co pozwala ograniczać koszty oraz cenne miejsce w serwerowni.

ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczeństwo danych
WYBRANE ROZWIĄZANIA

BEZPIECZEŃSTWO

WARTO
WIEDZIEĆ

W obecnej, bardzo trudnej sytuacji, termin bezpieczeństwo danych nabiera nowego, szczególnego 
znaczenia. W okresie niepewności oraz zmian, często wprowadzanych w pośpiechu i bez przygotowania, 
musimy mieć pewność, że nasze dane są bezpieczne i odporne na ataki z zewnątrz. 

Przestawienie się na pracę zdalną stawia przed instytucjami nowe 
wyzwania w postaci konieczności zapewnienia bezpieczeństwa 
danych przechowywanych na sprzęcie mobilnym, znajdującym 
się w ruchu i narażonemu na uszkodzenia mechaniczne oraz 
możliwość kradzieży. 

Rozwiązania do backupu i ochrony danych, zarówno oparte na serwerach 
z oprogramowaniem typu open-source jak i macierzach dyskowych 
z dedykowanym software’em są od lat obecne w naszym portfolio. 

Systemem, który już od dłuższego czasu jest obecny na rynku i ma dużą 
rzeszę zwolenników jest Data Domain firmy Dell/EMC. Jest to w pełni 
skalowane, praktycznie nie wymagające wdrożenia rozwiązanie, umożliwiające 
backup danych z serwerów oraz komputerów i notebooków. 

Kopie zapasowe z końcówek klienckich są szyfrowane „w locie” i w sposób 
bezpieczny przesyłane do serwerowni instytucji, która z takiego backupu 
korzysta. 

Dzięki temu są dostępne do odtworzenia w dowolnym momencie, np. kradzieży 
notebooka i konieczności przywrócenia danych na nowym sprzęcie.

Data Domain jest jedynym na rynku w pełni bezpiecznym rozwiązaniem 
backupowym, odpornym na ataki typu ransomware, dzięki mechanizmom 
czasowego szyfrowania i blokowania dostępu do danych. 

Dzięki unikalnej technologii de-duplikacji redukuje zapotrzebowanie na miejsce 
składowania danych, ponieważ zapisywane dane są porównywane z już 
istniejącymi i dopisywane są jedynie nowe informacje. 

Wreszcie rozwiązanie w minimalnym stopniu obciąża system, notebooki oraz 
komputery zachowują swoją wydajność, a dzięki małej ilości danych przesyłanych przez sieć, także nie 
obciąża łącz internetowych.
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Serwery HPE generacji 10 pozwalają obniżyć koszty TCO (Total Cost 

of Ownership) nawet o 34%, a HPE ProLiant DL325 Gen10 oferuje wydajność 

rdzenia i gęstość pamięci pozwalającą na uruchomienie 3000+ maszyn 

wirtualnych na jedną szafę.

TCO, 3000+

Serwery – najnowsze standardy technologiczne
WYBRANE ROZWIĄZANIA

BEZPIECZEŃSTWO

WARTO
WIEDZIEĆ

Innym istotnym elementem, koniecznym do zapewnienia odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa danych jest zastosowanie serwerów spełniających najnowsze 
standardy technologiczne. 

Maszyny HPE 10-tej generacji korzystają z najbardziej zaawansowanych procesorów 
AMD EPYC, które dzięki zastosowaniu procesów produkcyjnych w litografii 7nm, 
pozwalają obniżyć koszty zakupu sprzętu, zwiększają wydajność w aplikacjach 
kluczowych dla bezpieczeństwa, takich jak np. szyfrowanie oraz przyczyniają się do 
zmniejszenia stałych wydatków, ponoszonych na chłodzenie serwerowni, ponieważ 
procesory te generują mniej ciepła. Testy oraz opinie ekspertów z Moor Insights & Strategy wykazują 
wyraźny spadek kosztów TCO (Total Cost of Ownership), dzięki zastosowaniu serwerów HPE generacji 10.

ROZWIĄZANIA ZAAWANSOWANE

W bardziej zaawansowanych zastosowaniach, dostarczamy rozwiązania bazujące na łączeniu wielu 
serwerów, wykorzystujących zarówno technologie CPU, jak i GPU w tzw. klastry obliczeniowe. Tego typu, 
bardzo wydajne grupy serwerów, służą wykonywaniu obliczeń prowadzonych w różnych dziedzinach nauki, 
w tym również w medycynie. 

CZYSTA MOC OBLICZENIOWA

W sytuacji wystąpienia zapotrzebowania na samą moc obliczeniową, 
bez chęci zakupu własnego sprzętu, z powodzeniem dostarczamy usługi 
w jednym z popularnych, usługowych modeli chmurowych „Ass a Service”: 
IaaS, PaaS, itp. Wykonujemy je na preferencyjnych warunkach, opartych 
na zasobach największych polskich centrów obliczeniowych HPC (High 
Performance Computing).

Poza sprzętem obliczeniowym, dostarczamy 
także oprogramowanie i praktyczną wiedzę naszych inżynierów wdrożeniowych. 
Zainstalowane przez nas aplikacje, wydajnie wspomagają prowadzenie obliczeń,  
w ośrodkach badawczych rozmieszczonych na terenie całego kraju wydatnie 
wspierając polską naukę.
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• zastąpienie danych osobowych na systemach testowych danymi 

zanonimizowanymi,

• definiowanie zestawów danych pod testy reguł jakości, w celu weryfikacji 

ich poprawności i zgodności z produkcją,

• spójne maskowanie zestawów danych według gotowych oraz własnych 

reguł,

• maskowanie danych w środowiskach Hadoop.

PLATFORMA OPTIM DATA PRIVACY TO

Anonimizacja danych
WYBRANE ROZWIĄZANIA

BEZPIECZEŃSTWO

WARTO
WIEDZIEĆ

InfoSphere Optim Data Privacy od IBM – chroń prywatność i zapewnij zgodność z przepisami, korzystając 
z  szerokich możliwości usuwania poufnych informacji w aplikacjach, bazach danych i systemach 
operacyjnych Twojej organizacji.

InfoSphere Optim Data Privacy to narzędzie, które umożliwia zarządzanie danymi od 
etapu wymagań do etapu wycofania. Zwiększa wydajność, wspomaga współpracę 
i usprawnia nadzór nad wszystkimi aplikacjami, bazami danych i platformami.

Jedno z najlepszych na rynku narzędzi do ochrony poufnych danych nieprodukcyjnych 
przy użyciu różnych technik maskowania we wszystkich bazach danych, aplikacjach 
i systemach. 

MASKUJ POUFNE DANE NA ŻĄDANIE

Zastosuj szereg technik maskowania na żądanie, aby zabezpieczyć dane 
osobowe i poufne dane korporacyjne w aplikacjach, bazach danych 
czy raportach. 

ZMNIEJSZ RYZYKO, POPRAW ZARZĄDZANIE

Zapobiegaj niewłaściwemu wykorzystaniu informacji poprzez maskowanie 
i  prywatyzację danych osobowych rozpowszechnianych w środowiskach 
innych niż produkcyjne.

BEZPIECZNE TESTOWANIE DANYCH

Zastąp środowiska testowe realistycznymi, fikcyjnymi danymi, które dokładniej odzwierciedlają kompleksowe 
procesy biznesowe.

Służba zdrowia – dzięki zmniejszeniu bazy danych produkcyjnych poprzez 
archiwizowanie danych historycznych firma Molina Healthcare, Inc. uzyskała 
znaczne oszczędności kosztów, osiągając dodatni zwrot z inwestycji w ciągu 
jednego roku.
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8 infokiosków (wolno stojące 
i naścienne), 60 monitorów, 
system kolejkowy, nawigacja 
pacjenta.

1 infokiosk, 50 monitorów, 
system kolejkowy (Centrum 
Onkologii Szpitala Wojewódz-
kiego oraz SOR). 

4 infokioski, 120 monitorów, 
system kolejkowy, nawigacja 
pacjenta, system RFID do 
lokalizowania urządzeń, osób, 
zasobów krytycznych.

SZPITAL ZACHODNI 
GRODZISK MAZOWIECKI

SZPITAL WOJEWÓDZKI 
SIEDLCE

SZPITAL BIELAŃSKI
WARSZAWA

4

Wdrożeniowe
KOMPETENCJE

KOMA NORD

Instalacje teletechniczne w tym  
nowa sieć Wi-Fi oraz 
telefonia VoWi-Fi. W  2 
halach magazynowych, 
zainstalowano ponad 100 
urządzeń sieciowych.

Instalacje teletechniczne w  tym  
nowa sieć Wi-Fi oraz telefonia 
VoWi-Fi. Cała instalacja 
powstała na obszarze ponad 
25 tys. m2 powierzchni 
(magazyny, hale i biura), 
wdrożono 271 urządzeń 
sieciowych oraz 320 telefonów 
VoWi-Fi.

Instalacje teletechniczne 
i  elektryczne w budowanym 
wielofunkcyjnym zespole 
szpitalnym. Europejskie 
Centrum Rodziny w Sopocie 
to specjalistyczny szpital 
z  rozbudowaną rehabilitacją 
medyczną, przychodnią 
i zespołem laboratoriów 
medycznych i badawczych.

APTEKI GEMINIZIAJA LTDINVICTA ECR

Najważniejszym zadaniem, które stawiamy sobie 
podczas realizacji projektów informatycznych  
w służbie zdrowia jest dostawa optymalnych 
i  niezawodnych rozwiązań odpowiadających 
na potrzeby placówek medycznych. 

Nieustannie rozwijamy naszą ofertę 
inwestując we współpracę z obiecującymi 

firmami technologicznymi. Pomagamy na 
drodze cyfrowej transformacji, budując 
wydajną infrastrukturę IT, która ma zapewnić 
bezpieczeństwo i  wielopoziomową kontrolę 
oraz dostęp do zasobów placówki medycznej.

KOMA NORD

Strategiczne znaczenie ma 
inwestycja w dynamicznie 
rozwijającą się firmę 
software’ową WAMA SOFT. 

NASZE REALIZACJE 
W BRANŻY 
MEDYCZNEJ

NASZE NAJWIĘKSZE WDROŻENIE W BRANŻY 
MEDYCZNEJ – Medyczny Gigant, Szpital 
Uniwersytecki w Krakowie-Prokocimiu. 

W ramach projektu wdrożyliśmy sieci LAN i Wi-
Fi, telefonię VoWi-Fi oraz system lokalizacji 
RTLS z funkcją przywoławczą. 

Całość składa się z 750 aktywnych urządzeń Wi-Fi, 
270 telefonów VoWi-Fi oraz 3600 urządzeń RTLS.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie  Narodowy Instytut Onkologii im. M. Curie-
Skłodowskiej  Szpital Miejski w Morągu Spółka z o.o.  Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu  
 Górnośląskie Centrum Medyczne Im. Prof. Leszka Gieca w Katowicach  Lotnicze Pogotowie Ratunkowe  
 Szpital Specjalistyczny Im. Dr Józefa Babińskiego Spzoz w Krakowie  Powiatowe Centrum Zdrowia 
Sp. z o.o. w Malborku  Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o.

PRZETARGI PUBLICZNE
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Wspólna praca wielu zespołów 
inżynierskich zaowocowała powstaniem 
jednego z najnowocześniejszych 
kompleksów medycznych w Europie. 
Uczestnicząc w tym wyjątkowym 

projekcie, zdobyliśmy kolejne, cenne 
doświadczenia związane z integracją 
systemów IT w dużym i wymagającym 
obiekcie oraz podnieśliśmy kompetencje 
na jeszcze wyższy poziom.

Bezprzewodowy system 
przywoławczy z funkcją 
lokalizacji pacjenta.

Zarządzanie urządzeniami 
VoWiFi, umożliwiające miedzy 
innymi budowanie centralnej 
książki telefonicznej.

Zapewnienie stabilnego 
działania wszystkich systemów 
opartych o łączność Wi-Fi.

Podsumowanie

URZĄDZEŃ
RTLS

TELEFONÓW
VOWI-FI

URZĄDZEŃ
WI-FI

3600270750

SZPITAL 
PROKOCIM

BUSINESS CASE

Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów dzięki 
technologii AiRISTA Flow – tagi nadgarstkowe 
pozwalają alarmować w przypadku wyjścia lub 
opuszczenia bezpiecznej strefy, dodatkowo 
wyposażone są w przycisk bezpieczeństwa z funkcją 
przywoławczą. Zapewnienie stabilnego działania 
wszystkich systemów opartych o łączność Wi-Fi.

KORZYŚCI
Generalny wykonawca postawił wykonawcy 
wysokie wymagania czasowe. KOMA NORD – będąc 
na końcu łańcucha prac – odpowiadała również za 
instalację urządzeń końcowych (aktywnych), które 
są bardzo wrażliwe na wszelkie zmiany. Ciągły 
postęp zaawansowania prac poszczególnych ekip, 
wymagał ogromnej elastyczności.

WSPÓŁPRACA

Zgodnie z założeniami kontraktu, jednym 
z podstawowych zadań KOMA NORD była 
implementacja kompletnej, zaawansowanej 
infrastruktury LAN na potrzeby systemów 
teletechnicznych, systemów IT oraz IPTV.

KOMA NORD zbudowała szkielet LAN oparty na 
wydajnych urządzeniach sieciowych HPE Aruba.

REALIZACJA
Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego jest 
największym i najnowocześniejszym kompleksem 
medycznym w Polsce oraz jednym z najbardziej 
innowacyjnych w Europie.

W budynkach szpitala rozlokowano 25 różnych 
oddziałów, które dysponują łącznie 925 łóżkami. 
Sale dla pacjentów to wygodne, dwuosobowe 
pokoje z łazienkami.

INWESTYCJA

Nowa technologia, 
która otwiera 
drzwi do cyfrowej 
rewolucji placówek 
medycznych

BUSINESS CASE
Szpital Uniwersytecki w Krakowie-Prokocimiu



Kontakt

KOMA NORD Sp. z o.o. 
tel: 48 58 621 11 00

komanord.pl

IT w ochronie Zdrowia

Chętnie pomożemy w doborze 
najlepszych rozwiązań IT dla Twojej 
placówki. Zapraszamy do kontaktu.


