
Przegląd funkcji

- Technologia lokalizacji w czasie 

rzeczywistym

- Narzędzia do przeprowadzania 

szczegółowych analiz

- Przydatne powiadomienia

- Integracja systemów

- Usprawnienie pracy personelu 

pielęgniarskiego

- Skrócenie czasu konserwacji 

prewencyjnej

- Ograniczenie liczby niepotrzebnie 

wypożyczanych lub kupowanych 

urządzeń

- Usprawnienie przepływu pacjentów 

poprzez szybsze dostarczanie sprzętu 

- Wyeleminowanie problemu zagubionych 

urządzeń

Szybkie lokalizowanie 
oraz zwiększenie efek-
tywności wykorzystania 
urządzeń medycznych 

Przeciętny szpital traci tysiące złotych 

dziennie na pensje dla pracowników 

marnujących czas na szukanie 

przenośnego sprzętu medycznego, 

nie wspominając o kosztach zakupu 

dodatkowych egzemplarzy. 

Dając swoim pracownikom dostęp do 

aktualizowanych w czasie rzeczywistym 

informacji na temat lokalizacji sprzętu, 

eleminujesz (a nie tylko ograniczasz) 

konieczność jego szukania. Ponadto 

otrzymujesz dokładne dane do oceny 

bieżącego stopnia wykorzystania 

poszczególnych urządzeń.

Dzięki systemowi do śledzenia sprzętu 

ZETTLER Visibility™ personel medyczny i 

nie tylko może błyskawicznie zlokalizować 

potrzebny sprzęt za pomocą jednego 

spojrzenia na monitor. Systemy ZETTLER 

zapewniają również automatyczne 

rejestrowanie wnoszenia i wynoszenia 

zasobów do i z pomieszczeń, gdzie 

świadczone są usługi opieki medycznej. 

Dane te dostępne są w oprogramowaniu 

analitycznym Reports Plus™. 

Jak to działa? 

Plakietki i nadajniki/znaczniki umieszczane 

przy osobach/sprzęcie zawierają unikalny 

identyfikator i nieprzerwanie wysyłają 

informacje na temat swojej lokalizacji 

do montowanych na suficie odbiorników 

radiowych/podczerwieni. 

Wyznaczyliśmy nowe standardy kliniczne 

poprzez połączenie bezpiecznego, niewi-

dzialnego promieniowania podczerwonego 

(IR) z możliwościami komunikacji, którą 

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. 

Zarządzanie sprzętem Visibility™
Lokalizowanie sprzętu w czasie rzeczywistym w placówkach ochrony zdrowia

Najważniejsze 
zalety:

• Szybkie lokalizowanie sprzętu

• Brak konieczności gromadzenia 

nadmiernych ilości sprzętu

• Zmniejszenie frustracji personelu 

pielęgniarskiego

• Lepsze wykorzystanie istniejącej 

infrastruktury

Systemy komunikacyjne w opiece zdrowotnej
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Lokalizowanie w czasie rzeczywistym 
w placówkach ochrony zdrowia 

Szybkie lokalizowanie 
i sortowanie stanu 
magazynowego

Uszeregowane dane na liście 
Enterprise View™ umożliwiają szybkie 
lokalizowanie sprzętu na podstawie 
numeru identyfikacyjengo, właściciela, 
producenta, modelu lub typu. 
System wyświetla daty konserwacji 
prewencyjnej, okresu gwarancyjnego 
i zakończenia żywotności baterii. 
Pokazuje również bieżącą lokalizację 
oznaczonych urządzeń. 

Jednym kliknięciem można wyświetlić 
historię zawierającą informacje o 
lokalizacji i drodze, którą przebył sprzęt.

Różne widoki 
dopasowane do potrzeb

System Enterprise View™ przedstawia 
informacje w postaci widoku planu 
pomieszczeń oraz widoku listy – List 
Views™. Oba widoki można swobodnie 
dostosować do potrzeb i wymagań 
danej placówki, a ich funkcjonalność 
usprawnia podgląd aktualnej sytuacji 
w oddziale.

System umożliwia łatwe wyświetlanie 
i wyszukiwanie lokalizacji oraz rodzaju 
mobilnego sprzętu medycznego.

Aktywne znaczniki 
umieszczane na sprzęcie

Trwałe oraz odporne na działanie wilgoci 
i środków chemicznych etykiety/znaczniki 
są mocowane do sprzętu i przesyłają 
precyzyjne informacje o jego lokalizacji.

Zalety systemu 
lokalizacji

Często wykorzystanie mobilnego sprzętu 
medycznego w danej placówce kształtuje 
się na poziomie zaledwie 50%. 

Ponadto liczba urządzeń o znaczeniu 
krytycznym będących na wyposażeniu 
placówki medycznej jest przewymiarowana 
o 20-30%.

Średnio 20% sprzętu medycznego nie 
można zlokalizować. Do takiej sytuacji 
dochodzi zazwyczaj, gdy sprzęt jest 
potrzebny dla pacjentów, wymaga kontroli 
lub konserwacji prewencyjnej.

Czas zmarnowany na szukanie sprzętu 
można przeliczyć na tysiące złotych 
wydawanych dziennie na pensje dla 
personelu, który tego sprzętu poszukuje. 
Z większą korzyścią czas ten mógłby być 
poświęcony na opiekę nad pacjentami 
i inne ważne zadania.

Doświadczenie pokazuje, że nawet 75% 
tego zagubionego sprzętu trzeba zakupić 
ponownie, ponieważ jest niezbędny.

Wycofanie z użycia przestarzałego 
sprzętu ma priorytetowe znaczenie. 
Przeprowadzenie tej czynności może 
trwać kilka godzin a nawet dni. Ponadto 
niektórych przestarzałych urządzeń nie 
można zlokalizować. Nasz system lokalizacji 
potrafi szybko rozwiązać te problemy.

Dane historyczne – 
optymalizacja liczby 
urządzeń

System śledzenia sprzętu ZETTLER 
Visibility™ nie tylko udostępnia informacje 
na temat aktualnej lokalizacji wyposażenia 
szpitalnego ale jednocześnie rejestruje 
historię ich położenia. 

Automatycznie gromadzone dane pozwalają 
w łatwy i szybki sposób monitorować 
stopień eksploatacji danego urządzenia 
i ustalić, czy konieczny jest zakup lub 
wynajęcie dodatkowego sprzętu.

Omówienie funkcji – sprzęt

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. 

Te lekkie, przenośne jednostki, 
przekazują w czasie rzeczywistym 
informacje o lokalizacji do odbiorników 
na suficie. Można do nich przypiąć 
identyfikator użytkownika. Posiadają 
również wbudowany przycisk 
do zgłaszania zagrożeń. 
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Rozbudowane narzędzia informacyjne  
 

Wykrywanie rzadko 
wykorzystywanych 
pomieszczeń

Nasze rozwiązania pozwalają tworzyć 
raporty historyczne, dzięki którym można 

zobaczyć prawdziwy stopień wykorzystania 

pomieszczeń magazynowych 
i technicznych. 

W wielu przypadkach analiza danych 

historycznych pokazała, że pomieszczenia 

uprzednio uznawane za niezwykle istotne, 
były wykorzystywane w niewielkim 

stopniu. Dzięki temu możliwe było 

przekazanie ich bardziej potrzebującym 

oddziałom szpitala. 

Wskaźniki konserwacji 
prewencyjnej

Skuteczne zarządzanie sprzętem szpitalnym 

w znacznym stopniu zależy również od 

skuteczności procedur konserwacyjnych. 

W naszym systemie, po upływie 
określonego czasu na naprawę 

danego sprzętu (np. pompa infuzyjna), 

automatycznie wygenerowane zostanie 
odpowiednie powiadomienie dla 

odpowiednich osób z działu technicznego. 

Bardzo istotne jest aby cele 
konserwacji prewencyjnej były 
w 100% skoncentrowane na sprzęcie 
podtrzymującym życie pacjentów.

Systemy ZETTLER osiągają wskaźniki 
dokładności na poziomie 99,9%, podczas 
gdy inni sprzedawcy systemów RTLS mogą 
pochwalić się dokładnością na poziomie 
zaledwie 90%. 

Oszczędności liczone 
w milionach

Nasi klienci, którzy korzystają z systemu 

lokalizacji firmy ZETTLER, każdego roku 

uzyskują realne oszczędności, liczone w 
tysiącach i milionach złotych, dzięki:

- Usprawnieniu codziennej pracy 
personelu pielęgniarskiego

- Skróceniu czasu konserwacji 
prewencyjnej

- Ograniczeniu liczby niepotrzebnie 

wypożyczanych lub zakupionych 
urządzeń

- Wyeleminowaniu problemu zagubionego 

sprzętu

Kontrola narażenia 
– zapobieganie 
wybuchowi epidemii 
wirusowej

W przypadku wybuchu ogniska epidemii 
np. śmiercionośnego wirusa jak MERS, 

dostęp do precyzyjnych danych i możliwość 

szybkiej reakcji ma znaczenie krytyczne. 

Dzięki naszej technologii, pracownicy 
placówki mogą natychmiast ustalić, 

które osoby miały kontakt z zarażonym 

pacjentem oraz gdzie i kiedy to nastąpiło. 
Skuteczna kontrola zakażenia w dużym 

stopniu wymaga również ustalenia, 

z którym sprzętem dana osoba miała 
kontakt. 

Nasze rozbudowane oprogramowanie 
do analizy narażenia umożliwia szybkie 
sortowanie danych na podstawie 
szczegółów dotyczących użytkownika, 
sprzętu, daty lub lokalizacji. Oprócz danych, 
analizie można również poddać nagrania 
z kamer systemu CCTV.

Omówienie funkcji – sprzęt

Korzystając z małych i lekkich 

znaczników/nadajników mocowanych 
do sprzętu, zapewnić można stałe 
aktualizowanie informacji na temat 

lokalizacji sprzętu. Informacje 
te można wyświetlić na komputerze 

z zainstalowanym oprogramowaniem 

naszej firmy.

Lokalizowanie sprzętu – zarządzanie 
środkami materialnymi

Serwer dedykowany placówkom 
medycznym

Nasze serwery do komunikacji 

w placówkach medycznych 
zaprojektowano z myślą 
o środowiskach, w których liczy się 

stabilność i ciągłość pracy. Obsługują 
one szeroki zakres interfejsów, 

pozwalając łączyć rozmaite obszary 

technologiczne.
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Precyzyjna sieć odbiorników

Technologia RFID o niskiej mocy
Zalety technologii IR 

Identyfikatory i znaczniki IR-RFIDfikatory i y 

Pr
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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) 
oraz na częstotliwości radiowej. 

Zalety rozwiązań opartych 
o podczerwień (IR) 
Promieniowanie podczerwone to niewi-
dzialne światło, które nie przenika przez 
ściany. Dzięki odpowiednim czujnikom 
zapewnia precyzję wymaganą do lokalizo-
wania ludzi i sprzętu. 

Technologia RFID o niskiej 
mocy 
Sygnał ten przenika przez ściany i wskazu-
je ogólną lokalizację identyfikatora. Po na-
ciśnięciu 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 umożli-
wiają 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 lokalizację sprzętu oraz ludzi 
z dokładnością do danego krzesła czy łóżka.

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 danego segmentu.
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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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