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Všeobecná nemocnice MediGroup je 
skupina nemocnic, která vznikla jako 
výsledek dvouletého projektu lékařských 
a finančních expertů, jejichž cílem bylo 
nabídnout kvalitní, organizované a 
komplexní lékařské služby. 

Nemocnice sídlí v Srbsku v městě Bělehradě a byla otevřena 
na počátku prosince 2013. Jedná se o největší zdravotnickou 
instituci v Bělehradě v soukromém vlastnictví. 

Aby mohla společnost naplnit svou vizi dobře organizované 
zdravotnické služby nejvyšší kvality, bylo nezbytné zajistit 
konzistentní, kvalitní komunikaci. 

NÁVRH A INSTALACE
VD Kom je společnost založená v r. 2000 v Bělehradě, která 
se zabývá instalací a technickou podporou PBX (pobočkových 
ústředen). Skupina MediGroup si ji vybrala, aby navrhla a 
implementovala celý systém, který dodal distributor 
společnosti Panasonic - společnost Flutto. 

Cílem projektu bylo zlepšit komunikaci v rámci MediGroup 
pomocí systému PBX. Systém sestává ze čtyř zařízení KX-
NS1000 a tří zařízení KX-NS500 zapojených v síti s podporou 
One Look. Součástí je zobrazení zákaznického centra Poltys 
(CCView) a řešení pro záznam hlasu od společnosti 
Panasonic. 

Systém obsahuje telefonické centrum, které původně 
obsluhovalo osm míst, jež společnost VD Kom propojila do 
sítě VPN. PBX je síť typu One Look, která má v uživateli 
vyvolat dojem, že rozličné funkce a systémy jsou součástí 
jednoho uživatelsky příjemného systému. Síť One Look v 
nemocnici MediGroup momentálně čítá 370 linek. 

IMPLEMENTACE PRODUKTU
Model NS500 poskytl zaměstnancům MediGroup snadno 
použitelnou technologii, která jim umožňuje zůstat v 
kontaktu s ostatními členy týmu a pacienty. Systém také 
umožňuje plnou integraci stávajících aplikací, které jsou 
součástí zdravotnického servisu, například pohotovostních 
komunikačních systémů. 

Model NS1000 lze snadno integrovat do stávajících systémů. 
To se osvědčilo právě při této instalaci, která byla nemocnici 
MediGroup vytvořena přímo na míru. Systém takto bylo 
možné integrovat se stávající databázovou technologií a 
počítači. 

Model NS1000 přispěl rozšířenými volbami pro směrování 
hovorů a možností spárovat mobilní a stolní telefony, aby je 
bylo možné používat pod společným číslem linky. Díky tomu 
se zvýšila pracovní efektivita zaměstnanců. 

Jednotný systém zpráv (UMS) je další funkcí, která zlepšuje 
komunikaci v rámci MediGroup. Jedná se o práci s hlasovými, 
faxovými a textovými zprávami jako s objekty v jedné 
poštovní stránce, ke které má uživatel přístup buď 
prostřednictvím běžného e-mailového klientu nebo po 
telefonu. Součástí UMS jsou také e-mailová upozornění na 
všechny chyby, které se mohou objevit při provozu PBX, což 
usnadňuje údržbu denně prováděných úloh v celé skupině 
nemocnic. 

Ke správě každodenních úkonů zaměstnanců ve všech 
umístěních slouží také zobrazení telefonického centra Poltys 
(CCView). Zobrazení umožňuje nadřízeným používat funkce 
integrovaných manažerských sestav, zasílání okamžitých 
zpráv a monitorování v reálném čase, které okamžitě 
vylepšují služby zákazníkům. 

VYLEPŠENÍ NA ÚROVNI 
NEMOCNICE
Projekt vyvrcholil hladkým přechodem z předchozích verzí 
systémů na jediný systém s centralizovaným řízením. 
Momentálně zpracováváme přes 50 000 hovorů měsíčně. 
Efektivnější zpracování hovorů a servis šetří čas i peníze. 

Dle slov finančního ředitele skupiny MediGroup Veselina 
Stijovice to byl „velký krok vpřed pro všechny. Pacienti nyní 
mohou užívat centralizovaný systém s efektivním 
zpracováním hovorů. Zaměstnanci zase mají k dispozici 
mnohem modernější a uživatelsky příjemnější systém." 

Od listopadu 2015, kdy se otevřelo nové místo, systém 
funguje na celkem devíti místech. 
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Další informace o komunikačních řešeních Panasonic najdete na 
stránce: http://business.panasonic.eu 


