
Atea nopeuttaa Lounais-Suomen terveydenhuollon tietotekniikkaa
virtualisoinnilla
Atea toimittaa Medbit Oy:lle työpöytä- ja sovellusvirtualisointiratkaisun. Medbit on julkisomisteinen osakeyhtiö, joka tuottaa
terveydenhuollon ja sosiaalihuollon organisaatioille tietotekniikkaan liittyviä palveluita Lounas-Suomessa. Työpöytä- ja
sovellusvirtualisoinnilla nopeutetaan esimerkiksi terveydenhuollon tietojärjestelmien käyttöä. Ensimmäisenä ratkaisu tulee
käyttöön Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vastuualueelle, jossa työntekijöitä on noin 6500. Sopimuksen arvo on noin 1,2
miljoonaa ja kesto viisi vuotta.

”Virtualisoinnin avulla tietokoneelle kirjautuminen ja järjestelmien käynnistyminen nopeutuvat huomattavasti. Järjestelmien odottelun sijaan
henkilökunta pystyy siis keskittymään varsinaiseen potilastyöhönsä. Terveydenhuollon yksiköissä on monia yhteiskäytössä olevia työasemia ja
siksi kirjautumisten nopeuttaminen on tärkeää”, Atean ratkaisupäällikkö Olli Kinnunen sanoo.

Esimerkiksi syöpäosastolla yhden potilaan hoitoon osallistuu useita terveydenhuollon ammattilaisia, joista kukin kirjautuu omilla tunnuksillaan
potilastietojärjestelmiin. Kirjauksia eri järjestelmiin päivän aikana voi tulla kymmeniä potilasta kohti.

Medbitin asiakkaat ovat kuntia ja kuntayhtymiä Lounais-Suomessa, terveydenhuollon aluejaossa TYKS:n erityisvastuualueella. Atea valikoitui
Citrix-pohjaisen ratkaisun toteuttajaksi kilpailutuksen kautta. Atean toimittamaan ratkaisuun kuuluu virtualisointialustan lisäksi tarvittavat
palvelimet ja levyjärjestelmät oheisohjelmistoineen.

Ratkaisu mahdollistaa työpöydän tietoturvallisen etäkäytön ja monien erilaisten päätelaitteiden käyttämisen. Ensimmäisenä ratkaisu tulee
käyttöön Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vastuualueelle, jossa työntekijöitä on noin 6500. Tämän jälkeen Medbit tarjoaa sitä muille
asiakkailleen näiden kiinnostuksen mukaan. Satakunnan sairaanhoitopiirin vastuualueella käyttöönottoa tutkitaan jo.

”Terveydenhuollon tehostaminen tietotekniikkapalveluita kehittämällä on eräs strategisia tavoitteitamme vuosina 2011–2015. Virtualisoinnilla
pystymme pudottamaan sisäänkirjautumisiin ja ohjelmien käynnistyksiin kuluvan ajan sekunteihin. Siksi virtualisointihanke on ennen kaikkea
investointi terveydenhuollon tuloksellisuuteen”, Medbitin projektipäällikkö Juhana Valo sanoo.

Medbit on julkisomisteinen osakeyhtiö, joka tuottaa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon organisaatioille tietotekniikkaan liittyviä palveluita.
Asiakkaat ovat pääsääntöisesti yhtiön osakkeita omistavia kuntia ja kuntayhtymiä Lounais-Suomessa, terveydenhuollon aluejaossa TYKS:n
erityisvastuualueella.
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Atea

Atea on Pohjoismaiden ja Baltian johtava it-infrastruktuuritoimittaja, jonka palveluksessa on 6300 työntekijää 82 paikkakunnalla Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa,
Suomessa, Liettuassa, Latviassa ja Virossa. Asiantuntijamme neuvovat asiakkaitamme it-ympäristönsä kehittämisessä ja teemme yhteistyötä johtavien it-laite- ja
ratkaisuvalmistajien kanssa. Atea-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 2,8 miljardia euroa, ja se on listattu Oslon pörssissä. Suomessa atealaisia on noin
400. www.atea.fi


