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KÖSZÖNTŐ
TISZTELT OLVASÓ!
Egy év telt el azóta, hogy az EMMA magazin
MKSZ különszámában röviden beszámoltunk az ipar 4.0 és ezzel együtt az egészségügyi szektort is jelentősen meghatározó digitalizáció térhódításáról. A 2017-es,
rendkívül sikeres esztendő egyik fókusztémája az iparágban, s az Enterprise eHealth
üzletágának életében is az Elektronikus
Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT)
történő csatlakozás teljesítése volt. Sikerként éljük meg e folyamatot, ugyanis az
összes EMMA ügyfél határidőre tudott csatlakozni a digitális kommunikációs térhez;
kisebb nehézségeket követően mindegyik
intézményben beállt az EESZT működése.
2018-ban az EMMA EESZT funkciókat tovább bővítjük és olyan széles körű kényelmi szolgáltatásokat teszünk elérhetővé az
EMMA ügyfelei számára, mint a páciens
adatlekérdezés, mely jelentősen támogatja a gyógyító tevékenységet.

A 2017-es év volt az eHealth üzletág fennállásának eddigi legeredményesebb éve mind az árbevétel, mind a
nyereség szempontjából. A legnagyobb sikernek mégis
a 6 új EMMA ügyfelet tekintjük, s a már szinte minden
versenytárs adatbázisának migrációjában megszerzett
üzletági tapasztalatot. Medikai alkalmazásunk tavaly került bevezetésre a Svábhegyi Gyermekgyógyintézetben,
a Károlyi Sándor Kórházban, az Uzsoki utcai Kórházban,
a Vaszary Kolos Kórházban, a Kanizsai Dorottya Kórházban és a tapolcai Pannon Reprodukciós Intézetben, akikről részletesebben írunk magazinunk hasábjain.

ORBÁN ELŐD

Az Enterprise Group
ügyvezető igazgatója

EMMA
EMMA
MAGAZIN
MAGAZIN
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Hasonló, sőt ha nem nagyobb lendületet várunk 2018tól is, melyet nagymértékben meghatároz majd az új
egészségügyi kormányzat felállása. Bízunk benne, hogy
az előremutató fejlesztéseket támogató intézkedések
folytatódnak, melyek megvalósításában intézményi oldalon mi magunk is részt kívánunk venni.
Az EMMA életében már jól ismert két éves verzióváltáshoz érkeztünk, így a Magyar Kórházszövetség Kongres�szusán bejelentjük a 4.0-t, mely a felhasználók számára
2018 őszétől elérhető lesz. Az új szoftververzió számtalan hasznos, kézre álló fejlesztést hoz magával.
Az idén is dinamikus ügyfélszám növekedésre számítunk, mely kiterjed a közfinanszírozottak mellett a magán egészségügyi intézményekre is.
Mozgalmas és kihívásokkal teli évnek nézünk elébe,
melyhez az eHealth üzletág igyekszik a legjobb eszközöket, módszereket és szolgáltatásokat biztosítani ügyfelei számára, hiszen 2018-ban elképzelhetetlen az egészségügy működése modern, előremutató informatikai
megoldások nélkül.

Uz

Bu

Svábhegyi Gyermekgyógyin
Budapest, 2017. március

Kispesti Egészségügyi Intézet
Budapest XIX., 2013. október

Üdvözlettel:

		Orbán Előd

Vaszary Kolos Kórház
Esztergom, 2015. június
Dorog, 2017. október

Kanizsai Dorottya Kórház
Nagykanizsa, 2017. december

Pannon Reprodukciós Intézet
Tapolca, 2018. január

Deák Jenő Kórház
Tapolca, 2015. július

Paksi Gyógyászati Közp
Paks, 2012. november
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EMMA SIKERESEN BEVEZETVE MÁR
18 HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYBEN!
2017-BEN 6 ÚJ EMMA ÜGYFÉL!

zsoki utcai Kórház

udapest, 2017. július

ntézet
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Kelen Kórház Kft..

Szent Lázár
Megyei Kórház

Budapest XI., 2012. szeptember

Károlyi Sándor Kórház

Salgótarján, 2014. november

Budapest, 2017. április

Sportdiagnosztikai
Életmód és Terápiás Központ
Debrecen, 2016. szeptember

Gróf Tisza István
Kórház
Berettyóújfalu, 2015. április

Mezőtúri Kórház
és Rendelőintézet
Mezőtúr, 2013. április

Szegedi Sport és Fürdők Kft.
Szeged, 2012. szeptember

pont
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
Kiskunhalas, 2015. február
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ÚJ FEJLESZTÉSÜNK:

AZ EICS RENDSZER
KÉZTISZTASÁG MONITOROZÓ ÉS KONTAKT FERTŐZÉS
ESÉLYÉT CSÖKKENTŐ TECHNOLÓGIA

A legtöbb nosocomiális fertőzés terjedéséért a kezeken megtapadó baktériumok a felelősek, melyek igen jelentős része megelőzhető lenne. Nosocomiális fertőzéseknek azokat a fertőzéseket nevezzük, amelyek kórházi tartózkodás alatt, illetve a kórházból való
távozás után jelennek meg. Az elsődleges és leghatékonyabb módja a fertőzések megelőzésének a kézhigiénia.
A WHO által 2009-ben megfogalmazott kézhigiéniés irányelvvel és kézhigiénié fejlesztési stratégiájával összhangban
az Enterprise Group Industry üzletága 2017 nyarán dolgozott ki egy jelzőrendszert az egészségügyi dolgozók kézmosásának monitorozására.
Az EICS (Enterprise Infection Control System) biztosítja az
azt alkalmazó egészségügyi személyzet részére a figyelmeztetést a rendszeres kézmosásra, és erről egyértelmű tájékoztatást ad a pácienseknek is. A rendszer az idő múlásával
folyamatosan jelzi, hogy a felhasználó milyen régen mosott
utoljára kezet. A kézmosás tényét automatikusan regisztrálja, s ezzel csökkenti az érintéssel járó veszélyek kockázatát.

A megoldás kulcsfontosságú eleme egy okos névtábla,
amely egy egyedi fejlesztésű, e-Ink technológiájú többszínű kijelző. Ez segít a személy és az intézmény azonosításában, továbbá az aktuális állapot kijelzésében. A
névtáblában elhelyezett érzékelő a kézmosóba integrált
jelforrás segítségével képes érzékelni a kézmosás tényét.
A rendszer figyelmeztető hangjelzést ad, amikor a következő kézmosás időszerű.
A modern infektológia felismerte az infekciókontroll alkalmazásának szükségességét, a kórházak vezetői számára
az ezzel járó szakemberek foglalkoztatásából adódó anyagi
megfontolások okozzák a nehézséget.
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A nosocomiális fertőzésekből adódóan magas költségek
realizálhatók a betegek számának, illetve a kórházi napok
növekedése, infektológus szakemberek alkalmazása, a
kórházról alkotott negatív média megjelenésekből adódó
presztízs csökkenése által. Ezek a költségek jelentősen
mérsékelhetőek egy kontroll rendszer alkalmazásával,
valamint a páciensek bizalmának növekedése is a rendszer gyors megtérülését segíti elő.

EMMA MAGAZIN

Az EICS rendszer prototípusa 2017-ben elkészült,
idén pedig a szabadalmi eljárás lebonyolítását követően a termék sorozatgyártása és piaci bevezetése
veszi kezdetét.

Az EICS rendszer prototípusa 2017-ben elkészült, idén pedig
a szabadalmi eljárás lebonyolítását követően a termék sorozatgyártása és piaci bevezetése veszi kezdetét.

A WHO Multimodalis Kézhigiénés Fejlesztési stratégiája:
Rendszerváltás
Alkoholos kézfertőtlenítő szer elérhetősége a betegellátás helyén és folyamatos víz,
szappan és egyszer használatos törlőkendő.

• A WHO „kézhigiénés
irányelve az
egészségügyi
intézményekben”
(2009)
• 5 kulcs
alkotóelem az
egészségügyi
intézmények
kézhigiénés
gyakorlatának
fejlesztésére

Oktatás és képzés
Minden egészségügyi dolgozót folyamatosan oktatni kell a helyes kézhigiénés gyakorlatról.

Értékelés és visszacsatolás
A kézhigiénés gyakorlat monitorozása (compliance), az egészségügyi dolgozók
ismereteinek monitorozása, eredmények visszacsatolása.
Emlékeztetők a betegellátó helyeken
Segíteni és emlékeztetni kell az egészségügyi dolgozókat.

Intézményi biztonságos környezet
Egészségügyi dolgozók aktív részvétele, intézményi támogatás, páciensek részvétele.

EMMA MAGAZIN
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ÚJABB 6 INTÉZMÉNY
VÁLASZTOTTA AZ EMMA-T 2017-BEN

Az Enterprise Multi Medikai Alkalmazás, melyet 2012-ben a Magyar Kórházszövetség Kongresszusán mutatott be az Enterprise Group, 2018-ban 4.0 verziójához érkezik. Az azóta eltelt
6 évben, az élő, dinamikusan fejlődő szoftvertermék 18 hazai egészségügyi intézményben
került bevezetésre, s ezek közül 6 kórház a tavalyi évben kezdte használni az EMMA-t, melyek közül előző magazinunkban bemutattuk a Svábhegyi Gyermekgyógyintézetet. A rendszer felhasználói köre színes képet mutat: a megyei nagy városi kórháztól kezdve, a gyógyászati központokon keresztül egészen a magán intézményekig bezáróan széles a skála.

Dorogi Szent Borbála Szakkórház és
Szakorvosi Rendelő
2017. július 1-től a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő integrálódott az esztergomi Vaszary Kolos
Kórházba, melynek ezzel krónikus és ápolási ágyszáma a korábbi 473-ról 598-ra bővült.
A Vaszary Kolos Kórház évek óta az Enterprise Multi Medikai Alkalmazás segítségével látja el betegeit, s figyelembe
véve a célt, mely a betegadminisztráció egyszerűbb, hatékony kezelésére irányult, ésszerű döntésnek bizonyult és
nem volt kérdés, hogy a dorogi intézmény is az EMMA-t,
és az esztergomi adatbázist használja majd a beolvadást

követően. Az előkészületek nyár végén elkezdődtek, a
szerződést 2017 júliusában írták alá, az éles próbaüzem
október 7-én került átadásra.
A sikeres bevezetésben kulcsfontosságú volt annak részletes megtervezése, hogy egy már működő HIS rendszerbe
hogyan kerüljenek migrálásra a dorogi páciens- és esemény
adatok, miközben a hatékony együttműködés érdekében ki
kellett alakítani a két telephely összekötését is.
Mivel a két intézmény két különböző szolgáltató PACS rendszerét használja, az EMMA képes kellett, hogy legyen a két
rendszer kezelésére, annak kommunikációs összekötésére.
A felkészülési időszakban 105 fő helyszíni oktatása zajlott le.

Kép forrása: szallashegyek.hu
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Pannon Reprodukciós Intézet
2017-ben a Kaáli Intézményrendszer részeként működő
Pannon Reprodukciós Intézet (PRI) is az EMMA korszerű
rendszerét választotta.
A PRI az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez
(EESZT) történő csatlakozás jogszabályi követelményeinek megfelelő, olyan medikai rendszert keresett, mely
újszerű, modern és jól paraméterezhető. Az intézet egy
speciális medikai területet érint, hiszen fő tevékenysége
a testen kívüli megtermékenyítés, embrió beültetés.
Ez az EMMA bevezetés az oktatási forma újszerűsége miatt is jelentősnek mondható. Szemben ugyanis a
nagy intézményekben alkalmazott gyakorlati órákkal,
az érintett mintegy 20 fő munkatárs képzése itt egy, a
csökkentett létszámhoz jobban igazodó, annak igényeit
teljesebben kiszolgáló interaktív bemutató-konzultáció
elvű oktatás keretében zajlott le. Ez azt jelenti, hogy a
90 perc során az oktató konzulens projektoron keresztül ismertette az EMMA működését, majd ezt követően
a felhasználókkal közös konzultáció történt arról, miben
tér el az új a régi rendszerhez képest. Az indítás hetében ezen oktatási módszerről pozitív visszacsatolások
érkeztek.

Károlyi Sándor Kórház

2017. december 15-én egy munkaállomáson elindult az
EMMA, majd az éles próbaüzem már az idén januárban
kezdetét is vette.

A Károlyi Sándor Kórház 1895-ös alapítása óta folyamatosan törekszik Újpest és Rákospalota lakosságának
korszerű szakmai színvonalon történő ellátására. Ugyan
szervezeti átalakítások miatt az intézményben 2015 óta
csak krónikus betegellátást biztosító osztályok, valamint
a diabetológiai szakambulancia, radiológia, ultrahang és
a pathológia diagnosztikai részlegei üzemelnek, a vezetés
a fejlődés elkötelezett híve.
2016-ban felmerült az igény egy korszerű, grafikus medikai
rendszer bevezetésére. A tárgyalások még ebben az évben
elkezdődtek, majd a 2017. márciusi szerződést követő egy
évben sikerrel zajlott le a 200 aktív felhasználó oktatása. A
siker egyik fő oka a munkatársak együttműködő hozzáállásában keresendő, akik felismerték az EMMA-ban rejlő lehetőségeket és gyorsan elsajátították annak használatát.
A fejlesztésnek köszönhetően közvetlen labor kommunikáció került kialakításra az Uzsoki utcai Kórház és az újpesti
intézmény között a medikai rendszerben, melynek köszönhetően a Károlyi Kórház munkatársai már közvetlenül a HIS
rendszerből tudják elküldeni a labor kérést. Mindehhez arra
volt szükség, hogy a két intézmény azonos HIS rendszert
használjon. Az éles bevezetésre 2017 áprilisában került sor.

Kép forrása: pri.hu
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NEHÉZ VOLT,
DE MEGCSINÁLTUK
A BEVEZETÉS KÖRÜLMÉNYEI AZ UZSOKI UTCAI
KÓRHÁZBAN
Az Uzsoki utcai Kórházban 2017 júliusában került bevezetésre az Enterprise Multi Medikai Alkalmazás (EMMA). A 868 ágyon gyógyító, az aktív ellátás szinte minden szegmensét
lefedő, krónikus és rehabilitációs osztályokkal is rendelkező fekvőbeteg ellátó intézmény
vezetőségének célja egy korszerű, integrált medikai rendszer bevezetése volt, melyhez
megfelelő partnert az Enterprise Groupban találtak. A váltás olyan HR és menedzsmenti
kérdéseket is felvetett, melyekre csak alaposan átgondolt stratégia és annak módszeres
megvalósítása révén volt adható valódi válasz, melyekről Dr. Ficzere Andrea, az Uzsoki
utcai Kórház főigazgatója osztja meg tapasztalatait az olvasóval.
Melyek a leginkább fájó pontok egy kórház 		
üzemeltetésében?
Egy kórház is üzem valahol, melyet vezetni, irányítani kell,
és minden más üzemhez hasonlóan számos problémával
küzdünk. Az elmúlt években, hónapokban végbemenő
forrásbevonás dacára az egészségügyben még mindig
komoly hiány van, melyhez mindennapos szakmai és infrastrukturális kihívások is társulnak. Mindezek ellenére
alapvetően azt gondolom, hogy az Uzsokiban rendben
mennek a dolgok, magas színvonalon és jól gyógyítanak
a kollégák.
Tudja-e segíteni az informatika az orvosszakmát?
Egy kórház életében fontos, hogy tudjunk haladni a korral
és képesek legyünk megfelelni az elvárásoknak, technológiai változásoknak is. Utóbbiak közül az egyik legfontosabb az informatikai megoldásoknak a bevezetése, hiszen
ez kell ahhoz, hogy gyógyítsunk és ahhoz is, hogy adminisztratív szempontból tehermentesítsük a kollégákat.
Az informatika meg kell hogy teremtse azt a komfortos
környezetet, ahol jól tudnak a munkatársak dolgozni. Az
lenne a célunk, hogy nekik semmi mást ne kelljen tenni,
csak a betegekkel foglalkozni, csak gyógyítani, melyhez
megfelelő IT infrastruktúrára van szükség.
Milyen akadályokkal kellett megküzdeniük a váltás
során?
Egy új kórházi informatikai rendszer tervezése során oda
kell figyelni arra, hogy megtartsuk az egyensúlyt a munkatársak vágyai és a napi működtetés logikája közt. A válKép forrása: eco.hu
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tás célja az volt, hogy egy olyan jól használható HIS legyen
a kezünkben, mely egyszerűsíti a folyamatokat és egy
mederbe tereli az ellátás módját és színvonalát. Ez együtt
járt néhány jól megszokott, rutin metódus átalakításával
és újak bevezetésével is, mindez pedig érzékenyen érintette a benne részt vevő személyeket is. Ez már szervezetfejlesztési kérdés volt, s néhány hónap távlatából azt
gondolom, talán hagyhattunk volna egy kicsit több időt a
felkészülésre. Mindezek mellett úgy látom, hogy sikerrel
vettük az akadályokat és nagyon jó a végeredmény.
Az Enterprise Group 3 hónap alatt közel 700 		
munkatárs oktatását végezte el az intézményben.
Hogyan jellemezné a közös munkát és a 		
támogatást, melyet az integrátortól kaptak?
Az Enterprise Grouppal a kollégák zömének jók a tapasztalatai: rugalmasak, odafigyelőek és látszik rajtuk az igyekezet,
hogy nekik is fontos az, hogy a kezükből kikerülő termék piacképes legyen. Közösen gondolkozva hoztuk létre azokat a
megoldásokat, melyek valóban segíteni fogják a munkánkat.
Azt gondolom, ez az időszak egészséges mértékben felrázta
az intézmény működését, s ebben a közegben az Enterprise
dolgozói elfogadóak voltak, figyeltek ránk.

EMMA MAGAZIN

Hogyan jellemezné az utat, mely a döntés 		
meghozatalához vezetett?
A folyamatban kulcskérdés, hogy a váltást alaposan előkészítsük. Meg kell vizsgálni többek között a kórház igényeit, milyen orvosi tevékenység folyik, milyen a dolgozói
összetétel, mekkora gyorsaságra van szükség, a rendszerben résztvevő eszközöket és a felhasználói csoportokat is fel kell mérni. Mindezek figyelembe vételével kell
meghozni a döntést, mely egy olyan új HIS rendszer felé
mutat, amit nem a régihez igazítunk, hanem a jövőbeli
tervekhez adaptálunk, majd elfogadtatunk a dolgozókkal.
Egy ilyen változás véghezvitele a vezető felelőssége: ő a
csapatért és a betegekért is van. A fejlesztés során bevontuk a kollégákat a paraméterezésbe, hiszen az ő igényeiknek is meg akartunk felelni, megtartva egy egészséges
egyensúlyt a tekintetben, hogy mennyire lehet őket terhelni és ezáltal kivenni a napi munkából.
Akkor tartok sikeresnek egy ilyen változást, ha menetrend szerint megy végbe és a felhasználó az átkapcsoláskor „csupán” néhány új színt, ikont vesz észre, mert ez azt
jelenti, hogy a rendszer nem akadályozta a működést és
minden az elvárások szerint zajlik.
Mit várt el az új HIS rendszertől, az EMMA-tól?
A kórházi rendszernek olyannak kell lennie, hogy minden
információt pillanatokon belül és megfelelően, megbízhatóan a menedzsment elé tudjon tárni. Egy jó HIS rendszernek, mint amilyen az EMMA is, már önmagában része
kell, hogy legyen a vezető információs vagy kontrolling
rendszer, mely nélkül 2018-ban nem lehet kórházat üzemeltetni.

Az Uzsoki utcai Kórházban bevezetett új EMMA funkciók:
o Új előjegyzési rendszer
o Mammográfia modul
o Műtéti előjegyzés és műtéti tervezés
o EMMA GO! – külső háziorvosi, szakrendelői, labor 		
beutalók elektronikus továbbítása EMMA rendszerbe
o Kemoterápiás protokoll funkció
o Diagnosztikákon Munkalista funkció
o Kialakításra került a medikai és a vezetői
információs rendszer közti kommunikáció
o A medikai rendszer cserével párhuzamosan meg-		
történt a labor és a gyógyszertári rendszer csere is,
ezzel biztosítva az eddigi integrált működést

DR. FICZERE ANDREA,

AZ UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ FŐIGAZGATÓJA

EMMA MAGAZIN
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ÚJABB NAGY EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY,
A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ IS AZ
EMMA RENDSZERÉT VÁLASZTOTTA
A Kanizsai Dorottya Kórházat 1769-ben alapították, osztályokra tagolt működése pedig 1913-ban kezdődött el. A megyei jogú város kórháza 490 ággyal rendelkezik, melyből 348 aktív, ezen felül 142-t krónikus, 19-et pedig fekvőbetegek számára tartanak
fenn. A kistérség 110 ezer lakosának ellátása az alapszakmák mellett számos kisebb
és nagyobb osztályon történik, a kórház rendelkezik többek közt fül-orr-gégészettel,
szemészettel, urológiával, s a belgyógyászaton belül is számos szubdiszciplína megtalálható, mint a kardiológia, az endokrinológia és a gasztroenterológia. Az intézmény
büszke saját pszichiátriájára és a mozgásszervi rehabilitációs programjára. Mindemellett
kiemelkedő munkát végez a sebészeti osztály is, és ide tartozik egy nagy ellátási területtel bíró stroke centrum és gyermekgyógyászati osztály.

Az Enterprise Multi Medikai Alkalmazás 2017 decemberében került bevezetésre a nagykanizsai intézményben.
A rendszerről, annak használatáról és az első tapasztalatokról kérdeztük Dr. Brünner Szilveszter főigazgatót,
aki 2012 óta látja el a vezetői feladatokat.
Milyen HIS rendszer működött korábban a Kanizsai
Dorottya Kórházban?
Évekig egy másik szállító információs rendszerét használta
az intézmény. Ez egy több évtizeddel ezelőtt fejlesztett karakteres, DOS alapú, ám rendkívül felhasználóbarát rendszer volt, mely egyszerűen és gyorsan működött. Párhuzamosan emellett volt egy továbbfejlesztett változat is, mely
nehezebben átlátható és kezelhető volt, így a munkatársak
nem szívesen használták.
A kórházi információs rendszernek két fő csoport igényeit kell kielégítenie: egyrészt az orvos szakmát, akiknek az
a fontos, hogy a napi munkájukat milyen módon tudja
segíti a rendszer: mennyire felhasználóbarát, mennyire
áttekinthető, mennyire hozzáférhetők a korábbi dokumentumok, milyen gyorsan dolgozik a szoftver. A másik alapvető kérdés, hogy mennyire tudja kiszolgálni a
vezetést, mennyire tudja napi szinten segíteni a vezető
munkáját is.

Hogyan kerültek először kapcsolatba az Enterprise
Group eHealth üzletágával?
2017-ben az ország egészségügyi intézményeinek csatlakoznia kellett az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT). A korábbi informatikai rendszerbeszállítónk ebben a kényszerhelyzetben olyan anyagi
feltételt szabott, mely a kórház gazdálkodása számára
már-már veszélyes volt. Ebben a közegben kerestünk
olyan új beszállítót, aki már több intézményben jelen
van, jelentős referenciával bír. Tanácskoztunk több kórházvezetővel és tájékozódtunk a piacon fellelhető HIS
rendszerekről. Ekkor ismertük meg az Enterprise Groupot és az Enterprise Multi Medikai Alkalmazás, az EMMA-ban rejlő lehetőségeket.
Milyen szempontokat tartottak szem előtt a váltás
tervezési és kivitelezési folyamataiban?
A váltás során elsőként szembe kellett néznünk azzal,
hogy egy viszonylag felhasználóbarát, egyszerű, ugyanakkor tovább már nem fejleszthető rendszerről kell áttérnünk egy új és idegen információs rendszerre.
A vezetőtámogatással kapcsolatos fejlesztések elvégzése a kórházvezetés számára döntő fontossággal bírtak, ez volt az elsődleges prioritás. Ma már ott tartunk,
hogy az EMMA fejlesztésein keresztül rendelhetnek az
osztályok a központi laboratóriumból laborvizsgálatot,
úgy, hogy a megrendelő a vizsgálatkérés során már látja,
hogy milyen mértékben csökken a saját rendelkezésére
álló laborkontingense egy adott beteg, adott vizsgálatának megkérése esetén.

13

EMMA MAGAZIN

Kép forrása: zaol.hu

DR. BRÜNNER SZILVESZTER,

FŐIGAZGATÓ

Hogyan értékelné az Enterprise Group szolgáltatását,
mennyire tudták támogatni az átállás folyamatát?
Én azt gondolom, hogy egy szolgáltatás akkor jó, ha vásárlóbarát hozzáállással társul. Az elmúlt 10 évben egy
olyan partneri kapcsolatban álltunk a korábbi szolgáltatóval, melyben a fejlesztések rendkívül költségesek voltak és nehezen tudtunk bármiféle változást elérni.
Az Enterprise Group-tól elvártam, hogy egy felhasználóbarát terméket szállítson, mely a kórház vezetésének
igényeit is kielégíti, egy olyan rugalmas együttműködést
valósítson meg a kórház vezetésével, amely lehetővé teszi azt, hogy elégedetten tudjuk a kapcsolatunkat formálni. Ez egy jó tapasztalatokkal bíró időszak volt, az EMMA
szállítója szem előtt tartotta az igényeinket és határidőre
elvégzi a fejlesztéseket is.
Az új kórházi információs rendszer bevezetése komoly
dilemmát jelentett a vezetésnek, az egész folyamatban
a döntés meghozatala volt a legnehezebb. Ezt követően azonban rendkívül rugalmasan mentek a dolgok.
Az Enterprise munkatársai sokat tettek azért, hogy a felhasználók biztos tudással kezdjék el a rendszer használatát: 5 héten keresztül, minden kollégát két alkalommal
oktattak.

A kórház dolgozói hogyan viszonyultak a 		
változáshoz?
A kórház vezetése abszolút elkötelezett volt ebben a
kérdésben és rendkívül jól tudtuk irányítani munkatársainkat, mindenki részt vett a kötelező képzésben, saját
ügyének tekintette azt.
Az Enterprise rendkívül rugalmasan kezelte ezt a tanulási időszakot, tanácsokat adtak, lehetővé tették azt, hogy
fejlesszük a rendelkezésre álló hardver állományt és
kialakították azokat a háttértároló és információs szükségleteket, amelyek az EMMA gördülékeny működéséhez szükségesek kórházunkban.
Az indulás nagyon nehéz volt. December 9-én délután
leálltunk és ezt követően másnap délután indult az új
rendszer. Egy napig nem volt kórházi rendszerünk,
de ezt a munkatársaink az Enterprise segítségével
kiemelkedően kezelték, a cég az itteni munkafolyamatokat beültette korábbi tapasztalataiba, és gyakorlatilag nem volt betegellátási probléma.
Mit tart az EMMA legnagyobb sikerének?
Az EMMA azon túl, hogy a betegadminisztrációt és a
dokumentációt kezeli, egy olyan intézményvezetői támogatást is biztosít számunkra, amit a korábbi információs rendszerünkkel kapcsolatban nem várhattunk
el. Bízom abban, hogy az EMMA-ra való átállással a
Kanizsai Dorottya Kórház a vezető- és kontrolling-támogató fejlesztési szemlélet miatt, rendkívül stabil
gazdálkodást fog folytatni a jövőben.

EMMA MAGAZIN
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EESZT A BETEGELLÁTÁSBAN
INTERJÚ BIRKÁS PÉTERREL, AZ ENTERPRISE GROUP
EHEALTH ÜZLETÁGÁNAK SZOFTVERFEJLESZTŐJÉVEL

Az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) egy korszerű technológiákon
alapuló egységes, komplex IT szolgáltatás, mely a hazai egészségügyi ellátás hatékonyságát
és színvonalát hivatott növelni, egy gyors, papírmentes ellátási lánccá alakítva azt.
Az EESZT egyszerre támogatja és segíti az ellátórendszer összes aktív résztvevőjét
az alapellátóktól a patikákon át, a gyógyulni vágyó polgárokig.

A kormányzati felhőbe felkerülő ellátási adatok hatékonyan jutnak célba az ellátó személyzet tagjai között, míg
az elektronikus recept papírmentesen kínálja a gyógykészítményekhez való hozzájutást mindenki számára. Az
eddig szigetszerűen működő ellátási egységek inhomogén informatikai rendszereinek ilyen szintű összekapcsolása nem kis kihívást jelentett az EESZT tervezőinek
és az egészségügyi informatikai rendszerek szállítóinak
sem. Különösen nagy hangsúlyt fektettek a megvalósítók az adatbiztonságra és az adatok védelmére mind az
adathozzáférési jogosultságok, mind az adattovábbítás
tekintetében.
Hogyan alakítottátok ki az EMMA – EESZT 		
kapcsolatát?
Az EMMA (Enterprise Multi Medikai Alkalmazás) és az
EESZT közötti kapcsolat kiépítése egy soklépcsős fejlesztési feladat volt, melynek keretében csapatunk
megvalósította többek között az elektronikus személyiigazolvány-olvasók kezelésének, az egészségügyi személyzethez szorosan kötődő funkcióknak és az ellátási
folyamat háttértevékenységeinek tervezését, elkészítését és a rendszerbe illesztését.
A fejlesztés során figyelembe kellett venni az ellátási
tevékenység meglévő folyamatait, partnereink szoftverminőséggel és használhatósággal kapcsolatos elvárásait, az EESZT technikai előírásait, valamint az ezek mögött
húzódó hatályos jogszabályi vonatkozásokat és a határidőket.
Mint minden összetett tevékenység - mely számos kritériumnak meg kell, hogy feleljen - kihívásokat tartogat a megvalósítók számára. Nem volt ez másképp az EMMA-EESZT
kapcsolat szoftverelemeinek fejlesztése esetén sem.

BIRKÁS PÉTER,

AZ ENTERPRISE GROUP eHEALTH ÜZLETÁGÁNAK
SZOFTVERFEJLESZTŐJE

Hogyan fogadták az intézmények az EESZT-t?
Az EESZT rendszeréhez való csatlakozás nem kevés feladatot adott partnereink szakembereinek, nekünk szállítóknak és az EESZT üzemeltetésének sem.
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Egészségügyi szolgáltatók

Egységes
e-egészségügyi
szolgáltatások
e-recept
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háziorvosok

e-beutaló
járóbeteg szakrendelők

eseménykatalógus

digitális
képtovábbítás

e-kórtörténet

kórházak

e-profil

gyógyszertárak

Hosszú folyamat volt az egymásra épülő tevékenységek elvégzése minden résztvevő számára, melynek során partnereink elvégezték az adatbiztonságot szolgáló tanúsítványok
telepítését minden informatikai végpontra, a szervezeti
struktúra és az egészségügyi munkatársak regisztrációját.
Sor került az EMMA egészségügyi rendszer paraméterezésére és az EESZT csatlakozáshoz szükséges hardver- és szoftverkomponensek beállításaira. Hálózati eszközök, tűzfalak,
proxy kiszolgálók, szerverek és megannyi más.
A csatlakozási folyamat közben és az indulást követően felmerülő nehézségeket partnereinkkel közösen, szoros együttműködésben a lehető legnagyobb gondossággal végeztük.

Minden résztvevő IT és egészségügyi szakember türelmesen várta, hogy az aktuális problémái feloldásra kerüljenek.
Az EESZT rendszerüzemeltető és támogató csapata igyekezett az indulás után egyszerre és országos szinten felmerülő
kérdésekben gyors segítséget adni. A kezdetben még szkeptikusabb szemüvegen át figyelő szakemberek is látni és érezni kezdték a rendszer előnyeit, ezért a kezdeti nehézségeket
zökkenőmentesen sikerült leküzdenünk.
Csapatunk folyamatosan dolgozik azon, hogy partnereink
és ezáltal végső soron az országos ellátórendszer összes
résztvevője a lehető legtöbb funkcióhoz férhessen hozzá,
melyet az EESZT kínál.

Egészségügyi szolgáltatók csatlakozási folyamata
Intézményi feladatok

Felhasználói
regisztráció

az eKapun, ahol
egészségügyi
szolgáltatóként
egy önálló
felhasználói fiók
(account)
jön létre

Csatlakozási
nyilatkozat
kitöltése

csatlakozási
dokumentáció
összeállítása

EESZTfeladatok

Csatlakozási
nyilatkozat
postai
benyújtása

elektronikus
űrlap
nyomtatva
aláírási
jogosultság
igazolása

Ellenőrzés

elfogadás
esetleges
hiánypótlás

Technikai
csatlakozás
előkészítése

V-mátrix
admin
felvétele
tanúsítvány
generálása

Technikai
csatlakozás

tanúsítvány
letöltése
az Ágazati
portálon

Szállítói feladatok

Csatlakozás
megvalósítása
és tesztelése

tesztelés
célalkalmazással
teszteredmény
feltöltése – a
csatlakozó végzi
megvalósítás:
a rendszerszállító
feladata

Ellenőrzés

Igazolás
kiadása

elektronikus
formában
eKapuról
letölthető
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KEEP CALM
AND

COMPLY WITH
GDPR

GDPR FELKÉSZÜLÉS

AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN
2018. május 25. a bűvös határidő és a GDPR az a mozaikszó, mely mindenkit foglalkoztat.
Sokan pontosan nem is tudják, mit is jelent ez pontosan, milyen kötelezettségekkel jár
majd és milyen teendők szükségesek a rendeletnek való megfeleléshez.

A GDPR ugyanis az Európai Unió általános adatvédelmi
rendelete, mely ugyan újként cseng, de valójában már
egy 2016 áprilisában megalkotott szabályról beszélünk,
mely hamarosan hatályba lép. Na de mégis kire érvényes, mit tartalmaz, és miért félünk tőle annyira?
A GDPR minden olyan szervezetre, intézményre és vállalatra érvényes, aki EU állampolgárhoz kapcsolódó
személyes adatot tárol, feldolgoz, felhasznál – nemcsak
Európában. Az egészségügyi intézmények kiemelt szigorítással kezelendők, kifejezetten érzékeny adatok vannak a kezükben, ezért különösen fontos, hogy felkészítsük országunk egészségügyi intézményeit a GDPR-nak
való megfelelésre.
Fel kell készítenünk őket arra, hogy korszerű jogi, szabályozási és informatikai megoldásokat alkalmazzanak
az általuk kezelt személyes adatok rendszerbe és folyamatba épített védelme érdekében, megfelelve a rendeletben előírtaknak.
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Kifejezetten szenzitív adatokat tárolnak, melyek, ha
napvilágra kerülnek, különösen kellemetlen helyzetbe
kerülhetnek a betegek, orvosok és az intézményekben
dolgozó munkatársak is.
Gondoljunk bele… Senki nem szeretné viszontlátni az
interneten a személyes adatait, bérjegyzékét, vagy éppen azt, hogy mely kezeléseken és miért vett részt, az
orvosaink milyen gyógyszerekkel kezelik betegeiket, a
műtétek listáját és sorolhatnánk.

EMMA MAGAZIN

Sokan a büntetés mértékével riogatnak – mely valóban
tetemes összeg lehet – de ha belegondolunk, hogy a
GDPR kötelező része az adatvédelmi incidensek bejelentési kötelezettsége, akkor sokkal jobban kell tartani attól,
hogy esetleg sérül a reputáció, hiszen senki nem szeretne
olyan intézménybe járni, ahol esélyes a kezeléseinek és
egyéb szenzitív adatainak kiszivárgása.
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VÉRMINTÁBÓL ANALIZÁLÓ

TUMOR DIAGNOSZTIKAI
RENDSZER FEJLESZTÉSÉN
DOLGOZIK AZ ENTERPRISE GROUP

Az Enterprise Communications Magyarország Kft. a Szegedi Tudományegyetem több
intézetének kutatóival együttműködve hozza létre azt az egyedülálló projektet, melynek keretén belül egy komplex tumor diagnosztikai rendszer fejlesztésébe kezdenek.
A GINOP-2.2.1-15-2017-00052 azonosító számú pályázaton elnyert 1,498 milliárd forint
támogatással megvalósuló projekt célja, hogy létrehozzon egy olyan költséghatékonyan
működő rendszert, amely egyszerű vérminta alapján segíti a tumorok korai felismerését,
valamint a megfelelő kezelési mód kiválasztását.

Hazánkban az újonnan diagnosztizált rosszindulatú daganatos megbetegedések száma évente az 50 ezret is meghaladja, és 30-33 ezer beteg halálát okozza a rák. Magyarországon
a tumorok kezelésének közvetlen költségei évi több mint
félmilliárd euróra rúgnak, míg a közvetett költségek ennek
többszörösét teszik ki a korai halál okán kieső termelés, a
korai nyugdíjazás, a táppénz és a páciensek rokonainál jelentkező időkiesés miatt. Ezen jelentősen változtathatnak
olyan modern és költséghatékony technológiák, amelyek a
tumor korai felismerésére és személyre szabott kezelésére
fókuszálnak.
Az Enterprise Communications Magyarország Kft. az innovatív informatikai és infokommunikációs szolgáltatások és
megoldások egyik vezető hazai rendszerintegrátora. Többek
közt a Szegedi Tudományegyetemmel együttműködve tűzte
ki a pályázati projekt céljául a vérszérumból végzett molekuláris tumor diagnosztikai rendszer alapjainak létrehozását,
amely a várható piaci bevezetés után jelentős társadalmi
hasznot generál. A fejlesztésnek köszönhetően a diagnosztika szövettani vizsgálat nélkül nemcsak jelentősen gyorsabb
és fájdalommentes lehet, hanem alkalmas lesz a tumor stádiumának meghatározására, valamint a kezelési stratégia
kiválasztására is.
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A konzorciumi tagok közül az SZTE ÁOK és TTIK, valamint
az MTA SZBK évtizedes tapasztalattal rendelkezik tumorbanki mintagyűjtés és azok európai szintű üzemeltetése
terén. Továbbá a tumorbankra épülő diagnosztikai eljárások kutatásában és termékek előállításában – együttműködve a Delta Bio 2000 Kft.-vel és a Hiperon Genetics Kutató és Tanácsadó Kft.-vel – az SZTE és az SZBK
számos kutatócsoportja is részt vesz, amelyek magában
foglalnak szenior kutatókat és orvosokat, valamint fiatal
kutatókat is. A tumorbanki adatok adatbázisba történő
rendezése és kórházi/egészségügyi nyilvántartó rendszerekbe történő integrálása, valamint az arra épülő
adathalász és képdiagnosztikai kihívások informatikai
megoldása az Enterprise Communications Magyarország feladata. A vállalat közép-kelet-európai szinten
is kiemelkedő tapasztalattal rendelkezik az eHealth és
a digitális adatfeldolgozás terén. A konzorcium tagok
egyedi szakmai kiválósága és a tumor diagnosztika iránti elkötelezettsége biztosítja, hogy a rendelkezésre álló
legmodernebb technológiai eljárások továbbfejlesztésével olyan eszközcsomagot biztosítsanak a magyar társadalom részére, amely lehetővé teszi a daganatok rutin
diagnosztikai szűrését.
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Az Enterprise Communications Magyarország Kft., mint
konzorcium-vezető, nagy tapasztalattal és referenciákkal
rendelkezik adatbázis kezelés és klinikai orvostámogató
rendszerek építésében, eHealth üzletága a Szegedi Tudományegyetem intézeteivel együttműködésben elsőként egy
képi és adattárolási lehetőségekkel felruházott tumorbanki
adatbázist hoz létre. Ennek alapjaiból lehetséges meghatározott biomarkerek ismeretében fejleszteni a komplex
diagnosztikai rendszert, amely a daganatos elváltozásokat
egyszerű vérvétellel nyert mintából képes azonosítani. Az
Enterprise Communications Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója, Orbán Előd kiemelkedő fontossággal kezeli a
projektet. Hasonló költséghatékonyságú, korai diagnosztikai
rendszer jelenleg nem áll rendelkezésre a klinikumban.
A négyéves pályázati projekt eredményei két nagy csoportra bonthatók. Az első nagy csoport az elméleti munka eredményeként létrejövő új ismeretek. A kutatási
eredmények egy része oktatásban hasznosul, más része
a projektbe épül be. A másik nagy csoport pedig az elméleti kutatási eredmények felhasználását követően létrejövő új eljárás(ok), új szoftveres megoldás(ok) és új diagnosztikai eszközrendszer prototípusa.
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INTERJÚ
TÓTH MIKLÓSSAL
AZ ENTERPRISE GROUP eHEALTH ÜZLETÁGÁNAK
TÁMOGATÁSI CSOPORTVEZETŐJÉVEL
Hogyan értékelné az elmúlt időszakot, milyen évet
zárt az üzletág?
Számomra a mozgalmas szó a leginkább találó. Úgy vélem, ez az év a terjeszkedés és bővülés évei között kerül
be az üzletág emlékezetébe. Újabb jelentős mérföldköveket sikerült elérnünk, partnereink listája 6 új ügyféllel
bővült. Méretüket és funkcionalitásukat tekintve kiemelném az Uzsoki Kórházat és a Kanizsai Dorottya Kórházat.
Megvizsgálva a bejelentéseket, fennállásunk óta ez volt
az az év, amikor a legdinamikusabban nőtt a rendszerbe beérkező jegyek mennyisége. Összesítve a bejelentéseket, meghaladja a 2000-et a beküldött jegyek száma.
A 22. oldalon található grafikonra tekintve ez nagyságrendileg azt jelenti, hogy a valaha kapott összes jegy
csaknem 40%-a az elmúlt évben keletkezett.
A laikus számára ebből milyen következtetés 		
vonható le? Megsokszorozódott a hibák száma?
Szerencsére nem erről van szó, nem a hibák adják a bejelentések nagyobb részét. Az elmúlt évben némileg átalakult
a bejelentések struktúrája. Egy HIS rendszer váltás minden
esetben magában hordozza a jobb, magasabb minőségű
funkcionalitás és szolgáltatás iránti elvárást is. Ez tükröződik a bejelentésekben is. A számosság egy jelentős részét
az adott intézmény(ek)ben előzőleg futó rendszer alapján
támasztott követelményekhez kapcsolódó igények adják,
másik részét a bevezetést követő kérdések, paraméterezési
igények és észrevételek. A területtel foglalkozók mind tudják, hogy egy olyan rendszer cseréje, amely már évtizedes
történelemre tekint vissza egy intézményben, sohasem tud
egyetemleges elégedettséggel, varázsütésre megtörténni.
A felhasználó számára a lecserélt rendszer az etalon, a viszonyítási alap, az abban hosszú évek alatt lépésről lépésre
beivódott folyamatok megfeleltetése, a munkafolyamatok
implementálása nem kis feladat és morális felelősség a fejlesztő cég számára. Az új bevezetések épp ezért mindig jelentős erőforrást kötnek le mind fejlesztői, mind támogatói
oldalon, hisz a cél az ügyfél elégedettségét minél hamarabb
elérni, és azt hosszú távra biztosítani.

TÓTH MIKLÓS,

AZ ENTERPRISE GROUP eHEALTH ÜZLETÁGÁNAK
TÁMOGATÁSI CSOPORTVEZETŐJE
Sikerként éljük meg támogatói oldalon, hogy a feszített
tempó ellenére meg tudtunk tartani egy olyan ütemet,
amely előre vetíti, hogy torlódásaink jó részét az első fél
év végére le fogjuk tudni dolgozni, ebből már egy kis előzetest adnak a 2018-as kimutatások.
Melyek azok a bejelentések, amelyek a legtovább
nyitva maradnak a rendszerben?
A jegyek összetételét 22. oldali ábra szemlélteti a leginkább. Ez egy aktuális pillanatkép a rendszerből. A zárt és
megoldott jegyek azok, amelyekkel valójában már nincs
teendő. A tesztelés alatt álló jegyek az elkészült fejlesztések, javítások, amelyek kiadásra várnak.
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Bizonytalan terepnek a „folyamatban” és „információra
várva” státuszú ügyek tekinthetőek. Ezek fizikailag a nyitott ügyek csaknem 3%-át takarják. Nagyon vegyes az
összetételük, ilyen állapotban az ügy gyakorlatilag még
bármilyen tevékenységet jelenthet. Lehet elvégzendő
paraméterezési feladat, funkcióspecifikálási igény, nem
pontosított fejlesztési-, funkciómódosítási igény, hibafelderítési feladat, stb. Gyakorlatilag előszűrési, vagy támogatói feldolgozási fázisban tartó esetek. A kifutási idejük
néhány perctől egy-két napig, vagy tovább is terjed, attól
függően, hogy milyen súlyosságú, prioritása alapján milyen reakcióidőt követelő az esemény. Fontosnak tartom
megemlíteni, hogy partnereink lelkiismeretesen használják a bejelentő rendszert, elvétve akad olyan kérdés, jelzés, amelyet ne rögzítenének.

A fejlődés mindig időt, elkötelezettséget
és bizonyos esetekben szemléletváltást
is igényel, és csapatunkban megvan az
ez irányú elhivatottság. Jövőre, a 2018-as
évre visszatekintve reményeim szerint azt
tudjuk majd mondani, hogy az év a fejlődés és szintlépés éve volt.

Nagy általánosságban a „fejlesztésnek átadva” státusz
az, amelyben egy új jegy a legtöbb időt eltölti, ez a nyitott ügyek 7%-át adja. Ennek viszonylag egyszerű okai
vannak. A fejlesztés ütemezett. 4 hetes verzióciklusok
és sprintek mellett halad a fejlesztés és tesztelés. Új
fejlesztés, vagy módosítási igény az adott három hetes
fejlesztési ciklus elején kerülhet be a fejlesztési tervbe.
A ciklus negyedik hetében új fejlesztés már nem készül, csak a harmadik héten zárt verzióban megjelenő
módosítások javításai készülnek és kerülnek tesztelésre. Ebből az az érzés adódhat ügyfél oldalon, hogy bizonyos bejelentett fejlesztési igényeknek hónapokban
mérhető az átfutási ideje. Fentiek tükrében ez igaz is
lehet, hisz különbség van az azonnal javítandó hiba és
az alacsonyabb prioritású, de fejlesztői beavatkozást
mindenképp igénylő ügyek között. A kritikus hibák javításai akár órákon belül verzió patchekbe kerülnek,
a közepes és alacsonyabb prioritású ügyeknek viszont
végig kell járniuk a verzió kiadás ciklikus folyamatát.
			

Mi várható a 2018-as évben?
Célunk, hogy az előző évből fennmaradt fejlesztési igényeket és módosításokat elkészítsük, illetve régebbi
funkcionális és technikai adósságainkat törlesszük. Módszereink és belső projektmunkáink optimalizálásával, új
módszertanok elsajátításával igyekszünk ügyfeleink számára az eddig megszokott szintű szolgáltatást biztosítani. Elégedettek akkor lehetünk, ha a megszokott szinten
túl partnereink is érezhető minőségi fejlődést tapasztalnak. Számukra ez leginkább a bejelentések, igények elkészülési idejében mérhető.
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BEJELENTETT VS.
MEGOLDOTT ÜGYEK
Bejelentett ügy

Dátum

Megoldott ügy

1 435

2016

1 468

2 056

2017

1 595

592

2018

749

5 148

Összes

4 481

AKTUÁLIS ÜGYEK JELLEGE
60%

megoldva

25%
zárva

7%

fejlesztésnek átadva

2%

folyamatban

1%

ütemezés alatt

2%

1%

megvalósítás alatt

információra várva

2%

0%

tesztelés alatt

fejlesztés elbírálás alatt
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AZ ENTERPRISE GROUP VEHETTE ÁT

A SIEMENS PLM

LEGRANGOSABB EURÓPAI ELISMERÉSÉT
A Siemens PLM Software idén január végén
rendezte meg éves partnertalálkozóját,
ahol az Enterprise Communications Magyarország Kft. vehette át a Mainstream
Engineering Software kategória legrangosabb, Top European Partner díját.

A minden évben megrendezésre kerülő EPLS (European
Partner Leadership Summit) konferenciának idén a máltai St Julian’s adott otthont. A kétnapos rendezvény keretein belül a partnerek a legfrissebb trendeket oszthatják
meg egymással, és az üzleti növekedés támogatásaként
közösen járják körbe az iparág aktualitásait és best practice-eit. A Siemens PLM a konferencián átadásra kerülő Top
European Partner elismerő díjakat a partnercégek előző
üzleti évben tanúsított teljesítménye alapján ítéli oda.
Az Enterprise Communications Magyarország Kft. a Siemens PLM termékek viszonteladójaként elkötelezett híve
annak, hogy a magyarországi kis- és középvállalkozások
is közelebb kerüljenek a digitalizációhoz. A digitális átalakulás a gazdaság minden szereplőjére kihat, mégis
elmondható, hogy a gyártó cégek járnak élen, s tesznek
meg egyre többet folyamataik automatizálásáért.
Azonban nem könnyű az elindulás a digitalizáció felé, a
legtöbb vállalatnál jelenleg még nincs olyan digitalizációért felelős szakember, aki képes lenne vagy vállalkozna a folyamat szakszerű levezénylésére. Az Enterprise a
2017-ben indított ipari digitalizációs kampánya keretében
igyekszik segítséget nyújtani a hazai KKV szektornak az új
ipari trendek világában való tájékozódáshoz.

A vállalat PLM üzletága amellett, hogy egyedi, cégre szabott
bemutatók és konzultációk révén folyamatosan próbálja
edukálni az érdeklődő cégeket és szakembereket, az ipari
digitalizáció kampány keretein belül ingyenes online webinárokkal is szolgál a minél gyorsabb és hatékonyabb információátadás reményében. A szintén online, ingyenesen elérhető tartalmaik között hasznos és érdekes információkat
találnak mind a digitalizáció útjára rálépni készülők, mind
azok, akik már belevágtak a folyamatba. Szakembereik fontosnak tartják, hogy könnyen elérhető tartalmakat biztosítsanak az Ipar 4.0 és a hozzá tartozó technológiai hírektől és
újdonságoktól kezdve egészen a különböző iparágak egyedi
szoftveres megoldásainak segítségnyújtásáig.
A helyi erőfeszítések sikerességét látva a Siemens PLM
2018-ban további négy európai országra is kiterjeszti az
Enterprise által kidolgozott magyarországi kampányt.
Az ipari digitalizációs kampányelemeket az országokban
működő partnercégek a lokális igényekhez szabják, azonban megtartják a fő pilléreket, az átlátható információátadást modern digitális technológiai eszközökkel.
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IT ASSISTANCE
ZÖKKENŐMENTES IT INFRASTRUKTÚRAÜZEMELTETÉS HOSSZÚ TÁVON
A vállalatok életében napjainkban az egyes alkalmazásokat kiszolgáló informatikai hálózat kulcsfontosságú szereppel bír: annak minősége, színvonala, megbízhatósága sokszor az üzleti siker záloga lehet. Az ICT üzletág szakértő mérnöki gárdával, évtizedes
tapasztalattal, szolgálatkész Contact Centerrel azért dolgozik, hogy magas színvonalon
biztosítsa partnereink számára az IT infrastruktúra megbízható, biztonságos, fix üzemeltetését és rendszeres fejlesztését.

Hibaelhárítás

Rendszeres feladatok
Partnereink informatikai hálózatainak üzemeltetése számos felelősségteljes
feladatot igényel, melyek között akadnak olyanok is, amelyeket rendszeresen
szükséges elvégezni a folyamatos működés érdekében.

Minden hálózatban előfordulhatnak h
elhárítása kritikus szempont lehet az
magasan képzett szakértőink.

Biztonsági szoftverfrissítés

Adatmentés

Hibaokok

Eszközök
konfigurációjának
mentése
Hibajegyek
felvétele,
gyűjtése

Gyártói
kapcsolattartás

Hálózatmonitorozás

Szoftverkarbantartás

bármilyen, adott hálózatban felmerülő egyedi igény kiszolgálása
tervezhetőség
folyamatos működés
állandó karbantartás
problémamentes futási környezet az alkalmazások számára

Hibake
dokumen

alacsony üzleti kockázat
szolgáltatás biztosítása teljes inf
kiszámítható költségek
szerződött reakcióaidő
teljes körű eljárás
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SZAKÉRTŐ MÉRNÖKI CSOPORT
Az Enterprise Group megalapítása óta biztosítjuk informatikai
hálózatok üzemeltetését; csapatunk mérnökei évtizedes szakmai
tapasztalattal rendelkeznek.
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0-24 ÓRÁS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Jól szervezett Contact Centerünk
0-24 órában elérhető telefonon, e-mailben és weben is.

REFERENCIÁK SZÉLES PALETTÁJA

ÁTTEKINTHETŐ TEVÉKENYSÉGEK
Tevékenységeinket Service Desk rendszerrel követjük, ügyfeleink
számára könnyedén áttekinthetőek az elvégzett teendők.

Elégedett ügyfeleink köre rendkívül széles: a kis- és
középvállalatok mellett országos szervezetek támogatásában is
jelentős tapasztalattal bírunk.

Eseti szolgáltatások

hibák, amelyek mihamarabbi
üzletmenetre nézve. Ezt segítik elő

A hálózatüzemeltetés szerves részét képezik olyan mérnöki
szolgáltatások is, melyeket a közös projekt kezdetén, előre nem lehet
pontosan behatárolni. Ezeket az igényeket ügyfeleink egyedi elvárásai
szerint teljesítjük.
Hálózattervezés

feltárása

Hálózatfelmérés

Dokumentáció

Üzemeltetés,
konfigurációs
változások

Forgalom- és
eseményanalízis

Hibaokok kiküszöbölése

ezelés
entációja

frastruktúrára

Oktatás

Változáskezelési
folyamatok
ellátása
Rendszerek
átprogramozása

Konzultáció,
tanácsadás

kiszámítható mértékű kötelezettségvállalás
mérnöki erőforrások görgethetősége
hosszú időszakokra vetített elszámolás
előre vállalt reakcióidő
partnereknek kedvezmény biztosítása
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AZ eHEALTH ÜZLETÁG TEVÉKENYSÉGÉHEZ
KAPCSOLÓDÓ INFORMATIKAI TÁMOGATÁS
1. Ismert kulcstevékenység
Az Enterprise Group eHealth üzletágának ismert
a fő tevékenysége: HIS, PACS és teleradiológiai
szoftvereket fejleszt és támogat. Ezt gyakran egészítik
ki intézményspecifikus feladatok, többek között a
betegbiztonság és -azonosítás témakörében.

2. Közös háttér
Valamennyi szoftverbevezetéssel, támogatással és
rendszerintegrációs feladattal kapcsolatban szükség van
informatikai támogatásra, mely egy jó együttműködésben
alig észrevehető: az ügyfelek elégedetten konstatálják,
hogy a termékek az elvárt megbízhatósággal és
teljesítménnyel használhatóak.
Az informatikai infrastruktúrákkal kapcsolatos
tevékenységet jól jellemzi, hogy a 2017-es évtől az
eHealth üzletág fejlesztette szolgáltatásait, illetve a
szervezet is alakult az elvárásokhoz. Jelen cikkben ezeket a
tevékenységeket vizsgáljuk meg.

3. Projektekkel kapcsolatban
végzett feladatok
Egyszeri szolgáltatásnak nevezzük azt a tevékenységet,
amely egy-egy projektet a tervezéstől az implementáció
lezárultáig kísér.

3.1 Felmérés és előkészítés
Szakembereink felmérik (mintegy átvilágítva)
az intézmény meglévő infrastruktúráját.
Milyen elemek találhatók benne? Hogyan működik a
projektet megelőző időpillanatban? Alkalmas új szolgáltatás
bevezetésére? Vannak sürgősen elvégzendő feladatok?

3.2 Koncepció kidolgozása
A tervezett projektek sikeres lebonyolításához szükséges
elemekre, illetve a teljes integrációra kidolgozunk legalább
egy, számos esetben több változatú ajánlatot.
Számos esetben ügyfeleink nem csak egy
projektre vonatkozóan, hanem teljes informatikai
alapinfrastruktúrájukkal kapcsolatban kikérik véleményünket;
melyeknek kiemelt figyelmet
szentelve teszünk eleget.
A kidolgozott javaslatok magas szintű rendszerleírást, a
várható hatásokat és költségbecslést tartalmaznak.

3.3 Műszaki tervezés
A műszaki tervezés valamely koncepció
megvalósítását készíti elő.
Meghatározásra kerülnek a konkrét elemek, pontos
kiépítések, elemek közötti kapcsolatok és működés. Ezt
hívjuk rendszertervnek. Az elvégzendő mérnöki feladatok és
szolgáltatások körét az implementációs vagy szolgáltatási
tervben rögzítjük. Végül a kiviteli tervek készülnek el, amelyek
alapján a megvalósított rendszer felépítése, kialakítása
egyértelmű. A szaknyelv ezt Low Level Design-nak is hívja.

3.4 Implementáció
TÉCHY ZOLTÁN,

VEZETŐ TERVEZŐMÉRNÖK, eHEALTH ÜZLETÁG

Az implementáció a tényleges megvalósítást takarja,
amelynek során az Enterprise Group ICT üzletágával
működünk együtt. A szerelés, programozás, mérés,
tesztelés és megvalósulási dokumentáció készítésén felül a
projektvezetési szolgáltatásokat is biztosítjuk.
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EMMA SZÁMOKBAN
2017
7 854 875

13 702 693

770 011

1 289 846

7 871 894

699 739

4 892 902

3 132 213

18

diagnózis

felírt vény

ellátott eset

beavatkozás

rögzített
dokumentum

az EMMA összes
páciense

laborvizsgálat
kérés

képalkotó és
konzílium kérés

EMMA bevezetés

Komplex IT megoldások,
IP telefónia és csoportmunkát
támogató Egységes
Kommunikációs megoldások
(UCC).

CAD/CAM megoldások és termékciklus
menedzsment (PLM) a tervezéstől
a megvalósításig.

Technológia a gyógyítás
szolgálatában – új távlatok
az egészségügyi informatikában.

Iparág specifikus SAP bevezetés
és tanácsadás – versenyképesség
a legújabb technológiák felhasználásával.

Komplex, egyedi eszközök, megoldások
fejlesztése és gyártása a legmodernebb
technológiákkal.
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