De vijf grootste uitdagingen
voor netwerkomgevingen in de zorgsector
De kwaliteit van de zorg hangt meer en meer af van hoe veilig en snel u cliëntgegevens kunt raadplegen, wijzigen
en delen. Ook innovaties zoals mobiele dienstverlening, domotica en locatiebepaling zijn onmisbaar in de zorg.
Want daarmee zet u de patiënt centraal en verhoogt u de efficiency op de werkvloer.
Maar innovatieve zorg stelt uw netwerk ook voor grote uitdagingen. Downtime bijvoorbeeld – hoe beperkt ook
– moet u te allen tijde vermijden om cliëntendossiers veilig en beschikbaar te houden. Om uitstekende zorg te
blijven garanderen, heeft u als zorgverlener een solide netwerk nodig, dat zowel qua technologie als architectuur
helemaal klaar is voor toekomstige innovatie.

Leer de vijf grootste
uitdagingen in de zorg kennen
en pak ze met onze hulp
tijdig aan.
Werk veilig mobiel
Houd de
smartphones en
tablets van mobiele
werkers onder
controle en altijd
beschikbaar door
non-stop monitoring.

Eenvoudig verschillende
locaties managen

Soepele integratie
met zorgapplicaties

Stuur bedrade en draadloze
netwerken centraal aan
als basis voor een goed
functionerende zorg.

Maak zorg op afstand
mogelijk met
een zusteroproepsysteem
dat perfect afgestemd is
op uw netwerk.

Zie welke apparaten
verbonden zijn

Weet waar objecten en
personen zich bevinden

Weet welke IoT-devices – zoals
alarmsystemen – op uw netwerk
aangesloten zijn en pas
eenvoudig policies toe.

Zorg dat uw netwerk intelligente
opsporingssystemen altijd up-andrunning houdt en zie snel waar
patiënten zich bevinden.

Til uw netwerk naar een hoger niveau
en garandeer uitstekende zorg
Door de ontwikkeling van medische technologie kan ook de
infrastructuur van zorginstellingen niet achterblijven. Met onze
jarenlange ervaring in IT en zorg is Deltics uw betrouwbare partner
voor het ontwerpen, implementeren en beheren van complexe
netwerkinfrastructuren.
Met onze hulp houdt u overzicht en controle over uw netwerk.
Bent u al klaar voor de toekomst?
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