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Použití produktu: Modul slouží k efektivnější evidenci údajů k operaci, a tím i k lepší
kontrole nákladů na operace a k zefektivnění procesu využívání operačních sálů. Výhodou evidence podaných léků, použitých přístrojů a bezpečnostní procedury přímo
na operačním sále je úspora času na dokumentování a snížení chybovosti. Vše se přímo
při reálné činnosti zaeviduje prostřednictvím tabletu a takto zadané údaje se přenesou
do operačního protokolu pacienta. Automaticky probíhají i další akce: léky se vykážou
do dokladu pro plátce péče a vyskladní z příručního skladu, čímž se alokují na operaci
pacienta.
Popis produktu: Uživatel na operačním sále pracuje s tabletem, na kterém je spuštěná
aplikace pro evidenci údajů. Zvolí potřebnou funkci (evidence léků, přístrojů, bezpečnostní procedura) a načte čárový kód pacienta z jeho náramku. Postupně načítá čárové
kódy léků, které se při operaci podávají, a specifikuje jejich množství, případně načítá
použité přístroje. Všechny informace se automaticky evidují do operačního protokolu.
Bezpečnostní procedura se zadává ve dvou částech: před uvedením pacienta do anestezie a po operaci. Průchodem bezpečnostní procedury je zaevidováno, zda se uskutečnily
všechny nutné kontroly.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Úspora času (rychlejší a efektivní evidence údajů přímo na
sále)
■ Snížení chybovosti (načítání
čárových kódů čtečkami eliminuje chybovost)
■ Úspora nákladů (efektivní
forma zaznamenání spotřebovaných léků a použitých
přístrojů s alokací na pacienta
a operaci)
■ Zvýšení kvality dokumentace
(vše se bez chyb zadokumentuje přímo v operačním protokolu)

Použití produktu: SAMO je softwarová platforma pro realizaci technických informačních systémů, pro podporu klíčových procesů správců rozsáhlé technické infrastruktury,
jako jsou města (smart city), správci inženýrských sítí (utility), průmyslové areály apod.
Nad technickou evidencí na bázi prostorových dat (GIS) podporuje procesy plánování,
výstavby, údržby a zajištění provozu. SAMO přispívá ke snížení nákladů, optimalizaci
zdrojů, zvyšování efektivity a konkurenceschopnosti a je zdrojem rozsáhlé báze dat pro
strategický rozvoj.
Popis produktu: Modularita systému umožňuje zakomponovat již existující aplikace
uživatele do cílového řešení a současně implementovat pouze některé moduly. Jednotlivé moduly se mohou snadno integrovat s jinými řešeními do funkčního celku (například s řešeními SAP, různými Scada nebo EAM systémy). SAMO je jednoticí platformou
pro komponenty chytrých (smart) systémů, nabízí prostorovou databázi technických zařízení a jiného majetku na bázi GIS a také podporuje provozní činnost správců inženýrských sítí včetně údržby, řešení poruch, diagnostiky, řízení pracovních zdrojů, plánování
či výkaznictví pro regulátora.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Otevřená architektura a průmyslové standardy pro smart zařízení
■ Snižování nákladů na údržbu
■ Geografické umístění majetku (GIS)
■ Postaveno na open source produktech
■ Podpora pro práci v terénu s využitím mobilních zařízení
■ Rozsáhlé možnosti parametrizace
■ Vizuální integrita aplikací, responzivní design
■ Škálovatelnost
■ Simulace různých scénářů budoucího vývoje stavu technické infrastruktury
■ Zajištění legislativních požadavků
Záruka: standardně 24 měsíců, lze přikoupit službu zahrnující aktualizace, patche, hotline a helpdesk
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