Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης
Ασθενοφόρων και Περιστατικών
Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας
καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά τη γνώση και
την εξειδίκευση των στελεχών της και διοχετεύοντας τα παραγόμενα
αποτελέσματα στη παγκόσμια αγορά. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα
κατάφερε να εδραιωθεί στο χώρο ως μια από τις πιο ειδικευμένες επιχειρήσεις
ICT στη Ελλάδα.
Η εταιρία στηρίζει την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την εξεύρεση νέων
λύσεων τόσο για τις υπάρχουσες όσο και τις μελλοντικές αγορές επενδύοντας
σημαντικά στην Έρευνα και στην Ανάπτυξη (R&D). Κύριο αντικείμενο
δραστηριότητας της Link Technologies A.E. είναι η παροχή ολοκληρωμένων
λύσεων στο χώρο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και ειδικότερα της
Τηλεματικής, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τεχνολογικές ανάγκες των
πελατών της .
Στόχος της εταιρείας αποτελεί η εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας και της
εμπειρίας της για την προώθηση των προϊόντων σε πελάτες που προέρχονται
από τον χώρο των μεταφορών, της τηλεπληροφορικής και του λογισμικού
τηλεμετρίας, στο Δημόσιο τομέα όπως Αστικούς Οργανισμούς Λεωφορείων,
Δήμους - Νομαρχίες, Διαχείριση Στόλου Ασθενοφόρων, και Ιδιωτικές
επιχειρήσεις όπως Υπεραστικούς Οργανισμούς Λεωφορείων, Μεταφορά
Επιβατών και Εμπορευμάτων με Πλοία, Μεταφορά Αγαθών με Βαρέα
Οχήματα, Τηλεμετρία κ.α.
Επιδιώκοντας συνεχώς την καινοτομία η Link Technologies προσπαθεί να
βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας, παρέχοντας αξιόπιστες, εύχρηστες και
αποτελεσματικές
λύσεις
στους
πελάτες
της
γρηγορότερα
και
αποτελεσματικότερα από τον ανταγωνισμό. Κατ’ αυτό τον τρόπο έχει
επιτευχθεί η αύξηση του μεριδίου αγοράς της σε μία συνεχώς αυξανόμενη
αγορά.
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Το Έργο
H Link Technologies A.E. σχεδίασε σύμφωνα με τις υποδείξεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας
Θεσσαλονίκης και υλοποίησε το σύστημα «Τηλεματικής Διαχείρισης Ασθενοφόρων» και την εφαρμογή
Back Office Διαχείρισης Περιστατικών Ασθενών.
Για το σύστημα αυτό κατασκευάστηκε συσκευή τηλεματικής που υποστηρίζει υπηρεσίες GPS/ GPRS και
συνδέεται με συσκευή TETRA για την ασύρματη επικοινωνία του κέντρου λήψεως περιστατικών με τους
οδηγούς των οχημάτων.
Επιπλέον κατασκευάστηκε ξεχωριστό λογισμικό back office για την καταγραφή όλων των περιστατικών
(καρτέλα ασθενούς) και τον χαρακτηρισμό των μεταφορών που εκτελούν τα
οχήματα άμεσης βοήθειας.
Σκοπός του συστήματος είναι η τάχιστη και βέλτιστη αντιμετώπιση ιατρικών περιστατικών από το ΕΚΑΒ,
η οποία είναι ζωτικής σημασίας. Η ανάπτυξη και υλοποίηση ενός ενοποιημένου συστήματος του
τηλεφωνικού κέντρου του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης με τα ασθενοφόρα οχήματα ήταν πρωταρχικός στόχος
ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια χρόνου και να βελτιστοποιηθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες.
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ταυτόχρονη πρόσβαση πολλών χρηστών στα ίδια δεδομένα και στον
συγχρονισμό τους.

Η Πρωτοπορία της Link Technologies
H Link Technologies ανέπτυξε και υλοποίησε μια πρωτοποριακή λύση για το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.
Αντικατέστησε ένα απαρχαιωμένο χειροκίνητο σύστημα καταγραφής περιστατικών με ένα καινούριο,
εντελώς αυτοματοποιημένο, το οποίο συνδέεται και με το σύστημα τηλεματικής των ασθενοφόρων.
Η πρωτοπορία συνίσταται στο ότι υπάρχει συνεχής παρακολούθηση του περιστατικού από τη στιγμή της
υποδοχής της τηλεφωνικής κλήσης μέχρι και την παράδοση του περιστατικού από το ασθενοφόρο στο
νοσοκομείο.
Η ύπαρξη του συστήματος δίνει την δυνατότητα να υπάρχει συνεχής ροή πληροφοριών και συνεργασία
μεταξύ των διαφόρων σταδίων του περιστατικού.
Η σύνδεση του συστήματος με συσκευή TETRA βελτιστοποιεί την χρήση της εφαρμογής και την
επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στα στάδια ενός περιστατικού.
Τέλος η ύπαρξη ψηφιακής καταγραφής και ιστορικού αρχείου του ΕΚΑΒ, βελτιστοποιεί την μελλοντική
διαχείριση περιστατικών.

Πλεονεκτήματα

Η εφαρμογή επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει τις παρακάτω λειτουργίες για την βέλτιστη απόδοση του
συστήματος.

Τα πλεονεκτήματα που έχει η χρήση της λύσης για το ΕΚΑΒ της Link Technologies είναι πολλαπλά και οδηγούν
στην καλύτερη διαχείριση του στόλου των οχημάτων, στη καλύτερη και γρηγορότερη διαχείριση του
τηλεφωνικού κέντρου και την βέλτιστη διαχείριση των περιστατικών.

Οι παρακάτω επιλογές βελτιστοποιούν την διαχείριση του στόλου ασθενοφόρων και κάνουν ευκολότερη
την διαχείριση περιστατικών

Παρακάτω παρουσιάζονται τα οφέλη που απολαμβάνει ο χρήστης του συστήματος;

Πίνακας οχημάτων

Καταχώρηση οχημάτων

Βελτιστοποίηση ελέγχου κίνησης των ασθενοφόρων

Επισκόπηση χάρτη

Καρτέλα οχήματος

Βελτιστοποίηση δρομολογίου ασθενοφόρων

Πίνακας γεγονότων

Σχεδιασμός Περιοχών

Πλήρης και συνεχής ενημέρωση για την πορεία του περιστατικού
Συνεχής και απρόσκοπτη ροή πληροφόρησης
Τάχιστη και αυτοματοποιημένη αντιμετώπιση περιστατικών
Καλύτερη οργάνωση τηλεφωνικού κέντρου και ψηφιακή οργάνωση αρχείου
Βέλτιστη αντιμετώπιση ιατρικών περιστατικών
Παροχή δεδομένων και αναφορών για μελλοντική χρήση
Ελαχιστοποίηση απώλειας χρόνου σε Κρίσιμα Περιστατικά
Αποθήκευση ιστορικού για μελλοντική χρήση
Χρήση συστήματος TETRA για βέλτιστη μετάδοση πληροφοριών

Εφαρμογή Τηλεματικής
Η εφαρμογή τηλεματικής της Link Technologies αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για την διαχείριση του
στόλου ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.
Περιλαμβάνει λειτουργίες παρακολούθησης, καταγραφής, ιστορικού, ειδοποιήσεων, στατιστικών για τον στόλο
των ασθενοφόρων.

Πίνακας γεγονότων

Η εφαρμογή της Τηλεματικής έχει αναπτυχθεί και εξελιχθεί μέσα από την εμπειρία της Link Technologies σε
συστήματα τηλεματικής και διαχείρισης στόλου αλλά και τη στενή συνεργασία με το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.

Λειτουργία Εφαρμογής
Η λειτουργία της εφαρμογής βασίζεται στην ασύρματη επικοινωνία μεταξύ των οχημάτων και ενός κεντρικού
εξυπηρετητή (server). Για να επιτευχθεί αυτό σε κάθε όχημα εγκαθίσταται μια συσκευή η οποία καταγράφει την
θέση του ασθενοφόρου χρησιμοποιώντας το παγκόσμιο σύστημα πλοήγησης GPS.
Παράλληλα συνδέεται με τον server της Τηλεματικής μέσω επίγειας ασύρματης επικοινωνίας. Εκεί γίνεται η
συγκέντρωση όλων των δεδομένων κίνησης των οχημάτων. Το προσωπικό του ΕΚΑΒ συνδέεται μέσω της
εφαρμογής της τηλεματικής στον server και έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα κίνησης.

Καταχώρηση Οχημάτων

Συναγερμοί
Οι συναγερμοί είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την ειδοποίηση και την παρακολούθηση διαφόρων
συμβάντων όπως η υπέρβαση ορίου ταχύτητας ή η έξοδος από μία συγκεκριμένη περιοχή για ένα όχημα.
Σε περίπτωση ενεργοποίησης ενός συναγερμού η εφαρμογή ειδοποιεί με μία η περισσότερες από τις
παρακάτω διαθέσιμες μεθόδους:
Μήνυμα στην εφαρμογή
Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email)
Αποστολή μηνύματος κειμένου σε κινητό τηλέφωνο (SMS)

Καρτέλα Οχήματος

Σχεδιασμός Περιοχών

Τροχιά οχήματος
Για κάθε όχημα μπορούμε να εμφανίσουμε τη τροχιά του για το χρονικό διάστημα που επιθυμούμε.
Συναγερμοί

Αναπαραγωγή γεγονότων οχήματος

Εκτυπώσεις

Για κάθε όχημα μπορούμε να εμφανίσουμε τα γεγονότα του όπως αυτά εξελίχθηκαν στο χρόνο ενώ υπάρχει η
δυνατότητα παρακολούθησης του οχήματος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

Η εφαρμογή της τηλεματικής έχει τη δυνατότητα να παραδώσει εκτυπώσιμες φόρμες που περιέχουν
συγκεντρωτικά στοιχεία πάνω στην κίνηση των οχημάτων. Ένας μεγάλος αριθμός εκτυπώσεων που
αξιοποιεί όλα τα στοιχεία της τηλεματικής είναι διαθέσιμος.

Τροχιά οχήματος

Αναπαραγωγή γεγονότων οχήματος

Υπέρβαση Ορίου Ταχύτητας

Διανυθέντα Χιλιόμετρα

Εφαρμογή Τηλεφωνικού Κέντρου - Back Office
Η εφαρμογή χωρίζεται σε 4 μέρη καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε διαφορετικά επίπεδα χρηστών.
Τα διαθέσιμα 4 επίπεδα χρηστών είναι τα εξής:
1.

Τηλεφωνητής

2.

Ασυρματιστής

3.

Διαχειριστής Ασθενοφόρων

4.

Διαχειριστής Συστήματος

Η όψη του τηλεφωνητή είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε να γίνεται ταχεία καταχώρηση των περιστατικών,
οι πληροφορίες που μπορεί να χρειαστεί ο τηλεφωνητής να είναι άμεσα ορατές και παράλληλα η χρήση του
ποντικιού να είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένη αν όχι μηδενική για την ταχύτερη καταχώρηση των
περιστατικών.
Το σύστημα δίνει την δυνατότητα ταξινόμησης και ομαδοποίησης των κλήσεων που γίνονται για ένα
συγκεκριμένο περιστατικό. Ο ασυρματιστής αναθέτει ένα ασθενοφόρο στο περιστατικό και έπειτα
συμπληρώνει τα υπόλοιπα στοιχεία.
Τέλος μπορούν να προστεθούν πολλά ασθενοφόρα σε ένα περιστατικό.

Το περιβάλλον του Διαχειριστή Ασθενοφόρων περιορίζεται στην διαχείριση
των ασθενοφόρων

Κάθε επίπεδο χρήστη έχει διαφορετικό user interface (διεπαφή χρήστη) και πρόσβαση σε διαφορετικά
δεδομένα και με διαφορετικά δικαιώματα. Σκοπός του συστήματος είναι να γίνεται όσο το δυνατόν πιο
γρήγορη και αυτοματοποιημένη διαχείριση των κλήσεων – περιστατικών, απαιτώντας τη μικρότερη
δυνατή παρέμβαση από τον χρήστη.
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ταυτόχρονη πρόσβαση πολλών χρηστών στα ίδια δεδομένα και στον
συγχρονισμό τους.

Το περιβάλλον του διαχειριστή περιέχει όλες εκείνες τις ρυθμίσεις που χρειάζεται η εφαρμογή.
Καθορίζει του χρήστες, τα ασθενοφόρα και τα διαθέσιμα νοσοκομεία ενώ έχει τη δυνατότητα να δει πλήρη
ιστορικό αλλαγών για κάθε περιστατικό Το περιβάλλον του διαχειριστή αποτελείται από τα μενού και μια
γραμμή εικονιδίων που περιέχει συντομεύσεις για τις συχνότερα εκτελούμενες ενέργειες
Τα βασικότερα μενού είναι τα εξής δεδομένα:
Προβολή της τρέχουσας κατάστασης των ασθενοφόρων
Προβολή ιστορικού με πλήρη ιστορικό αλλαγών για κάθε περιστατικό
Δυνατότητα αναζήτησης περιστατικών βάσει κριτηρίων αναζήτησης

Εκτυπώσεις
Εκτυπώσιμες αναφορές για περιστατικά συγκεντρωτικά, ή ανά ημερολογιακή περίοδο, περιοχή κ.α.

Στατιστικά:
Αναφορές για το πλήθος των περιστατικών ανά ασθενοφόρο, δήμο, ημέρα κ.α.

Καρτέλα Περιστατικού
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