COMMUNICATION SOLUTIONS

S NOVOU KOMUNIKÁCIOU PRE LEPŠIE
ZDRAVIE.

Nezisková organizácia vychádza z pragmatických potrieb
regiónu. Dostupnosť liečebno-preventívnej starostlivosti s
primeranou kvalitou na požadovanej úrovni je
samozrejmosťou. Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v
Ľubovnianskej nemocnici, n.o. nadväzuje spolupráca s
vyššími a špecializovanými zdravotníckymi zariadeniami v
rámci kraja i celého Slovenska. Činnosť nemocnice sa tak
stala komplexnou a zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť o
obyvateľov v plnom rozsahu.

Komplexné komunikačné riešenie pre
zdravotnické zariadenie Ľubovnianska
nemocnica
Ľubovnianska nemocnica vznikla 1.10.2005, ako nástupnícky
subjekt Nemocnice s poliklinikou Stará Ľubovňa.
Ľubovnianska nemocnica, n.o. poskytuje liečebnopreventívnu starostlivosť pre takmer 53 tisíc. obyvateľov
okresu Stará Ľubovňa nachádzajúceho sa v regióne
Prešovského samosprávneho kraja. O progresívnom rozvoji
nemocnice svedčí aj vyše 20% podiel pacientov mimo
spádovej oblasti nemocnice. Ročne hospitalizujeme cez 10
tis. pacientov, ambulantne vyšetríme cez 80. tis. pacientov a
vykonáme cez 200 tis. laboratórnych, diagnostických a
rehabilitačných výkonov.

Ľubovnianska nemocnica používala starý telekomunikačný
TDM systém už viac ako 20 rokov. Jeho údržba bola drahá a
bolo avizovné že v prípade väčšej poruchy už nebude možné
zakúpiť náhradné sady do systému. Nemocnica sa skladá
niekoľkých budov ktoré sú navzájom boli navzájom prepojené
ako starými zemnými káblami tak provizórnymi vzdušnými
vedeniami na zabezpečenie rozvodu účastníckych terminálov.
Životnosť týchto káblov bola už tiež na konci. Navyše vzdušné
prepoje prinášali neustále riziko indukovaných prepätí.
Samotný návrh sa opieral o optický rozvod ktorý mala
Nemocnica k dispozícii. Lokálne rozvody v objektoch sú v
dostatočnej kvalite a tak sme sa rozhodli pre riešenie One
Look s použitím NS1000 ako riadiaceho modulu a v
jednotlivých budovách boli umiestnené zostavy NS500 plus
NS520 s patričným množstvom účastníckych portov. V
jednotlivých uzlových bodoch boli umiestnené rozvodné
skrine a do nich bola vložená technológia zo záložnými
zdrojmi. Pre pracovisko spojovateľa bol spustený CTI klient
CaPro ktorý priniesol požadovanú orientáciu v histórii
hovorov a menežment zmeškaných volaní. Pôvodne používali
dve pracoviská spojovateľa v režime 7/24. Riešenie prinieslo
možnosť použitia navigačného stromu hlásení v režime Auto
Attendant a iba jedno pracovisko.
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Nový stav umožňuje tiež zriadenie VoIP vzdialených pracovísk
kde táto možnosť sa javí ako perspektívna pre konzultačnú
činnosť.
Inštalačný priestor pre rozšírenie kapacity klapiek
eventuálne integrácia ďalšieho z jadier pre ďalšie budovy je
tiež významným prínosom nového stavu.
Ďalšou dôležitou črtou nového riešenia bolo pre zákazníka
zriadenie sekretársko - riaditeľských súprav s integráciou
riaditeľských VIP liniek do jedného terminálu.
Zákazník vysoko oceňuje vysokú operatívnosť vzdialenej
diagnostiky a možnosť programovania vzhľadom na pomerne
veľkú vzdialenosť servisného strediska. Veľkým prínosom je
tiež sklad dodávateľa ktorý garantuje dostupnosť náhradných
dielov a technológie prakticky okamžite.

