
Przegląd funkcji

- Szybka lokalizacja personelu oraz 

sprzętu 

- Szybkie znajdowanie sprzętu

- Ograniczenie liczby rozmów 

telefonicznych

- Wzrost poziomu satysfakcji personelu 

- Narzędzie przydatne przy obchodach 

pielęgniarskich

- Redukcja dystansu przebytego podczas 

obchodów pielęgniarskich

- Informacje o lokalizacji pacjentów

- Informacje o średnim czasie 

oczekiwania

- Wzrost satysfakcji pacjentów i ich 

bliskich

- Możliwość wykrycia i eliminacji tzw. 

wąskich gardeł

- Rozbudowane narzędzie do analizy 

danych historycznych

- Technologia lokalizacji w czasie 

rzeczywistym

- Przystępna, graficzna wizualizacja 

danych

- Widok listy i planu pomieszczeń 

- Łatwe do odczytania ikony oznaczone 

różnymi kolorami dla dokładniejszej 

identyfikacji personelu o danej 

specjalizacji 

- Proste w obsłudze funkcje 

wyszukiwania

Czas to pieniądz

Ile czasu tracisz na chodzenie i szukanie 

współpracowników? Ile telefonów musisz 

wykonać, żeby znaleźć konkretnego 

lekarza? Na pewno masz ważniejsze 

rzeczy do zrobienia. Skończ z tymi 

poszukiwaniami korzystając z systemu 

RTLS. 

Rozszerzenie systemu RTLS, który jest 

zazwyczaj zintegrowany z systemem 

przywoławczym, umożliwia pielęgniarkom 

odnajdywanie siebie nawzajem oraz 

każdego pracownika posiadającego 

identyfikator Versus.

Zwrot z inwestycji

Obecnie, coraz częściej kluczem do 

uzyskania zezwolenia na większość 

inwestycji kapitałowych jest wykazanie 

tzw. zwrotu z inwestycji (ROI - return of 

investment). 

Jak to działa?

Plakietki/etykiety umieszczane przy 

osobach/sprzęcie zawierają unikalny 

identyfikator i stale wysyłają informacje na 

temat swoich lokalizacji do montowanych 

na suficie odbiorników radiowych/

podczerwieni.

Wyznaczyliśmy nowe standardy kliniczne 

poprzez połączenie bezpiecznego, 

niewidzialnego promieniowania 

podczerwonego (IR) z możliwościami 

komunikacji, które zapewnia system 

identyfikacji radiowej (RFID). Dzięki 

temu uzyskaliśmy najbardziej precyzyjną 

technologię lokalizacji dostępną w opiece 

zdrowotnej.

Umożliwia ona lokalizowanie 

i monitorowanie w czasie rzeczywistym 

personelu, pacjentów, odwiedzających 

i sprzętu. Zapewnia tym samym wzrost 

sprawności funkcjonowania placówki.

Rozszerzenie systemu lokalizacji w czasie 
rzeczywistym
Rozbudowane rozwiązania lokalizacyjne dla personelu pielęgniarskiego

Najważniejsze 
zalety:

• Szybka lokalizacja personelu oraz 
sprzętu

• Zapewnienie ciszy i spokoju

• Zwiększenie wydajności pracy
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Przypisywanie 

identyfikatorów

Po przybyciu do placówki pacjenci 
otrzymują jedną z plakietek. Opcjonalnie 
identyfikator można powiązać z istniejącą 
elektroniczną dokumentacją medyczną 
pacjenta za pomocą czytnika kodów 
kreskowych. 

Rozbudowane 
narzędzie ułatwiające 
organizację 
pracy personelu 
pielęgniarskiego

Ile czasu tracisz na chodzenie i szukanie 
lekarza lub współpracowników? Do ilu 
osób musisz zadzwonić, żeby znaleźć 
pacjenta wysłanego na prześwietlenie? 

Kto chciałby biegać i szukać sprzętu, 
jeżeli lepiej poświęcić ten czas na 
bezpośrednią opiekę nad pacjentem? 
Dane o lokalizacji personelu medycznego, 
pacjentów i sprzętu są aktualizowane 
w czasie rzeczywistym. Ponadto 
informacje te dostępne są dosłownie 
od ręki, dzięki rozwiązaniu Nurse 
Companion.

Rozwiązanie Nurse Companion 
zapewnia dodatkowe udogodnienia 
dla użytkowników, którzy zdecydują 
się zintegrować posiadany system 
przywoławczy z rozwiązaniem RTLS. 

Intuicyjna nawigacja w systemie, 
przedstawianie danych w formie 
przyjaznej dla użytkownika oraz 
rozbudowane i łatwe w użytkowaniu funkcje 
wyszukiwania, to tylko część z wielu 
korzyści, które zapewnia pakiet Nurse 
Companion. 

Automatyczne 
rejestrowanie 
kluczowych wskaźników 
wydajności KPI

- Procentowe wykorzystanie gabinetów 
- Średni czas oczekiwania 
- Średni czas, gdy pacjent jest 

pozostawiony bez opieki 
- Czas obchodów pielęgniarskich 
- Całkowity czas pobytu 

Szybkie lokalizowanie 
sprzętu, zwiększenie 
jego wydajności i stopnia 
wykorzystania

Przeciętny szpital traci tysiące złotych 
dziennie na pensje dla pracowników, 
którzy marnują czas na szukanie sprzętu 
medycznego, nie wspominając o kosztach 
zakupu dodatkowych egzemplarzy.

Dając swoim pracownikom dostęp do 
(aktualizowanych w czasie rzeczywistym) 
informacji na temat lokalizacji sprzętu, 
eliminujesz (a nie tylko ograniczasz) 
konieczność poszukiwania tych urządzeń. 
Dodatkowo dostarczasz dokładne 
dane,które pozwalają ocenić bieżący stopień 
wykorzystania.

Dzięki systemowi do monitorowania sprzętu 
ZETTLER Visibility™ personel medyczny, 
i nie tylko, jednym spojrzeniem, może 
błyskawicznie zlokalizować potrzebny sprzęt. 

Kontrola narażenia – 
zapobieganie wybuchowi 
epidemii wirusowej

W przypadku wybuchu epidemii 
śmiercionośnego wirusa, takiego jak MERS, 
nasze zaawansowane oprogramowanie 
do analizy narażenia pozwala na szybkie 
sprawdzenie, kto w placówce miał 
styczność z zarażonym pacjentem.

Jednoznaczny i przejrzysty obraz placówki 
medycznej ułatwiający realizację planów

Plakietki IR/RFID – bezpieczeństwo 
i niezawodność

Odbiorniki IR/RF – skuteczność 
i dyskrecja
Odbiorniki dostępne są w dwóch 
wersjach – jednostka o małym zasięgu 
działająca w podczerwieni (IR), służąca 
do precyzyjnego ustalania położenia 
oraz jednostka o dużym zasięgu (RF) 
do bardziej ogólnych zastosowań. 

Lekkie i przenośne urządzenia 
przekazują (w czasie rzeczywistym) 
do sufitowych odbiorników informacje 
o lokalizacji. Plakietka ma klips 
ułatwiający jej użytkowanie oraz posiada 
wbudowany przycisk alarmowy.  

Omówienie funkcji – sprzęt
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Ekrany typu „Glance & Go” – zaplanuj swój 
następny ruch

Wzrost satysfakcji i liczby  
obsługiwanych pacjentów

System lokalizuje pacjenta, podaje jego aktualny status oraz daje 

sygnał do rozpoczęcia leczenia. Dzięki temu wszyscy pacjenci są 

obsłużeni we właściwy sposób.

Krótszy czas oczekiwania na badania, podanie leków i informację 
zwrotną. Personel może skoncentrować się na tym, ile czasu trwają 
poszczególne etapy opieki nad pacjentem. 

Usprawnia to komunikację między pracownikami i pacjentami, 

zwiększając przy tym ich satysfakcję, co przekłada się na większą 

efektywność. 

Poniżej przedstawiamy zaledwie kilka przykładów widoków 
z naszego intuicyjnego oprogramowania:

Widok planu pomieszczeń:

Plan pomieszczeń jednego oddziału, przedstawiający wszystkich 

oznakowanych pracowników, pacjentów i sprzęt dostępny jest na 
wielkoformatowych wyświetlaczach LCD.

W przypadku zastosowania modułu monitorowania sprzętu 

AdvantagesTM, możliwe jest wyświetlanie wszystkich oznakowanych 
urządzeń na tej samej stacji roboczej. Zapewnia to pełny obraz 
rozmieszczenia osób i sprzętu.

Widok listy – elektroniczna tablica aktualizowana w czasie 

rzeczywistym:

Elektroniczna, automatycznie aktualizowana tablica nie wymaga 
ręcznego wprowadzania danych. Jedno spojrzenie wystarczy, żeby 

ustalić lokalizację nie tylko pracowników, ale także pacjentów.

Na wszystkich ekranach, w tym również w widoku planu 

pomieszczeń, dostępne są proste pola wyszukiwania, umożliwiające 
szybkie zlokalizowanie współpracowników i sprzętu.

Alert informujący o obchodzie:

Sprawdzonym sposobem podniesienia satysfakcji pacjentów jest 

stosowanie obchodów pielęgniarskich. Personel pielęgniarski 
może korzystać z tego automatycznego i niewymagającego 

obsługi narzędzia. Pozwala ono na monitorowanie i informowanie 

o zbliżającej się porze obchodu, ułatwiając w ten sposób zarządzanie 
czasem.

System nie tylko informuje o zbliżającej się porze obchodu 

pielęgniarskiego, ale również automatycznie je rejestruje, 

weryfikując pomoc, której udziela personel. Chroni tym samym 
pracowników przed skargami pacjentów, którzy narzekają na brak 

opieki. 

Dynamiczne powiadomienia i alerty:

Jedną z funkcji, dostępną dzięki modułowi AdvantagesTM, jest 
możliwość ustalenia, czy wykonana została diagnoza pielęgniarska. 

Dalej informacja o tym fakcie trafia do systemu Enterprise ViewTM, 
następnie do przełożonej pielęgniarek wysyłane jest powiadomienie 
informujące, że pacjent jest gotowy na wizytę.

Automatyzacja działań, pozwala ograniczyć nakład pracy zużytej 

na czasochłonne wprowadzanie danych, czyli wpływa na wzrost 

wydajności. 
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Precyzyjna sieć odbiorników

Technologia RFID o niskiej mocy
Zalety technologii IR 

Identyfikatory i znaczniki IR-RFIDfikatory i y 
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Omówienie rozwiązań technologicznych

Klucz
Identyfikatory i znaczniki  
IR-RFID 
Identyfikatory noszone przez osoby 
i znaczniki mocowane na sprzęcie emitują 
bezpieczne sygnały w podczerwieni (IR) 
i na częstotliwości radiowej. 

Zalety promieniowania  
podczerwonego IR 
Promieniowanie podczerwone to niewi-
dzialne światło, które nie przenika przez 
ściany. Dzięki zastosowaniu odpowiednich 
czujek zapewnia precyzję wymaganą do 
lokalizowania ludzi i sprzętu. 

Technologia RFID o niskiej 
mocy 
Sygnał ten przenika przez ściany i wska-
zuje ogólną lokalizację identyfikatora. Po 
naciśnięciu przycisku, plakietka potwierdza 
swoje działanie i jednocześnie wysyła do 
systemu informacje o alarmie.

Enterprise View™ 
Informacje o lokalizacji dostępne w kilku 
formatach w oparciu o przeglądarkowe 
oprogramowanie Enterprise View. Nasze 
aplikacje do zarządzania pacjentami przed-
stawiają stan pomieszczeń, przypisany 
personel i wiele więcej. 

Oprogramowanie analityczne 
Reports Plus™ 
Obraz w czasie rzeczywistym zapewniany 
przez system ZETTLER tworzony jest 
z wykorzystaniem ogromnej ilości danych. 
Dzięki oprogramowaniu do raportowania 
dane te dostępne są „od ręki” i umożliwia-
ją nieustanne usprawnianie procesów.

Enterprise View™ Lista 
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Enterprise View™ Pulpit 
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Czym jest RTLS?

Czym jest system lokalizacji w czasie 
rzeczywistym? System RTLS można 
porównać do systemu GPS dla budynków 
– jest to system wyświetlający lokalizację 

osób i sprzętu na planie pomieszczeń 

budynku lub w formie listy. 

System ZETTLER wykorzystuje informacje 
o lokalizacji przy pomocy zaawansowanego 

oprogramowania, umożliwiając 

automatyzację procesów i ograniczając 
ilości wprowadzanych danych.

Precyzyjna technologia 
lokalizacji

W odróżnieniu od innych technologii RTLS, 
rozwiązania bazujące na podczerwieni 
(IR) i falach radiowych (RFID) umożliwiają 

bardzo precyzyjne określenie położenia. 

Wynika to z faktu, że promieniowanie 
podczerwone nie przenika przez ściany 

zatem z łatwością można ustalić lokalizację 

na poziomie danego pomieszczenia. 

Poprzez odpowiednie rozmieszczenie 
odbiorników podczerwieni można wydzielić 

mniejsze obszary w obrębie sali. Pozwala 

to określić co najmniej dwie pozycje, 
z dokładnością do łóżka czy krzesła.

Platforma Zetsafe – bez-
pieczeństwo i wydajność 

Nasze systemy działają w oparciu o 
uznaną, zapewniającą bezpieczeństwo 
i wydajność platformę Zetsafe. Dzięki temu 

można łatwo dodawać elementy systemu, 

minimalizując koszty i utrudnienia.  

Nasze systemy podzielone są na niezależne 
segmenty, dlatego wszelkie odstępstwa 

od normalnej pracy są natychmiast 

wykrywane, a zasięg ich oddziaływania jest 
ograniczony do systemu lokalnego.
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Znaki towarowe: Zdjęcia produktów Versus Technology, Inc. wykorzystano za pozwoleniem firmy. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Niniejszy produkt lub jego systemy objęte są co najmniej jednym patentem amerykańskim i europejskim oraz znakami towarowymi 
wyszczególnionymi na stronie www.versustech.com. 
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