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Pomen tehnologije danes 

Kakšen je bil svet včeraj? Kakšen je svet danes? 



Sodobni uporabnik 



Kaj pa internet? 

 

 

 
    

       Cloud in big data          Mobilnost uporabnikov        Socialna omrežja 

 

 

 

 

 

                                 Video                      Pomen varnosti 

 

 



Kakšna je sodobna bolnišnica – IKT vidik 

Brezpapirno poslovanje 

Dostop do informacij o pacientih 

Dostop do informacij o napravah 

Sodelovanje bolnišnic in strokovnjakov  

(kjerkoli, kadarkoli) 

Centralizirana hramba podatkov 

Pomen varnosti 

 



Pametna bolnišnica 

LAN 
omrežje 

WiFi HIS PACS MEDIA 

Osnovna 
platforma 

vsem 
sodobnim 

bolnišničnim 
potrebam 

Interni 
uporabniki 

Gosti 
RFID 
VoIP 

Dostop do 
informacij o 

pacientih 

Slikovna 
diagnostika 

v 
digitalizirani 

obliki 

Prijava, 
usmerjanje, 
oglaševanje, 
informacije 

 



Predstavitev in zahteve OBV 

 

 



Predstavitev OBV 

Specialistična bolnišnica na nacionalnem nivoju  

Pokriva 50% kapacitet slovenske ortopedije  

300 zaposlenih 

200 bolniških postelj 

8 bolniških oddelkov v treh stavbah  

 



Dejavnost bolnišnice  

Bolnišnična 
obravnava 

Ambulantna 
obravnava 

 Ortopedska ambulanta 
 Anesteziološka predoperativna ambulanta 
 Nevrofiziološka ambulanta - EMG 

 Operativno zdravljenje 
 Endoprotetika sklepov  
 Operacije hrbtenice  
 Artroskopske operacije  
 Operacije stopala  
 Neoperativno zdravljenje 
 Fizioterapija 



Dejavnost bolnišnice  

Magnetna 
resonanca (MR) 

Računalniška 
tomografija (CT) 

Klasično RTG 
slikanje 

Ultrazvočna 
diagnostika 

Slikovna diagnostika 



Namen vpeljave brezžičnega     omrežja  - širši 
projekt 

Filmless – bolnišnica brez rentgenskih posnetkov v fizični obliki: 
 

Akvizicija Hramba Pregledovanje Obdelava 

Pregled slik na 
oddelku za slikovno 

diagnostiko 

Pregled slik v 
ortopedskih 
ambulantah 

Pregled slik na 
oddelku 

Pregled slik v 
operacijskih 

dvoranah 



Vizita – pred digitalizacijo 

Pred digitalizacijo slikovne diagnostike: 
 

 RTG slike v fizični obliki ob postelji pacienta 



Vizita – po digitalizaciji 

Kako dostaviti digitalno sliko v bolniško sobo? 

 Fiksni terminali (v sobi, ob postelji, touchscreen) 
 Brezžično omrežje (pregled slik na brezžičnih napravah 

(prenosniki, tablični)  



Filmless – Paperless - Wireless 

 
Lažje delo bolnišničnega osebja in boljši servis 
obiskovalcem in pacientom – posledično nižji 
stroški poslovanja in hitrejši dostop do informacij 

POGOJI ZA KONCEPT 

Brezžično omrežje 

PACS sistem 

Terminalna oprema 

OSNOVNI NAMEN 



Obiskovalci, pacienti 

Varnost – 
dostop do 
interneta 

Preprečevanje 
zlorab - 

slednjivost 

Vsak pacient 
ima svoje 

geslo 

Sposobnost 
generiranja 

večjega števila 
gesel naenkrat 

Uporabniški 
račun: 

omejeno 



Tehnične zahteve 

 Široko propustnost (802.11n) 

 Prenos velike količine slik (CT, MR) 

 Celotne študije tudi do 300 MB 

 Dobra pokritost v vseh ključnih prostorih (bolniški oddelki 

in prostori kjer je pričakovati število obiskovalcev) 

 Zagotavljanje zanesljivosti omrežja (čistoča zraka) 

 Napajanje preko PoE 

 Neobčutljivost v primeru izpada zgolj enega AP 

 Več virtualnih omrežij (SSID) – poslovna raba, GSPOT, 

specialne naprave, - varnost je ključnega pomena 

 Razširljivost 



Zahteve upravljanja z omrežjem 

INTEGRACIJA V OBSTOJEČO 
ARHITEKTURO (povezati z 
ACS) 

CENTRALNO UPRAVLJANJE 
 Vizualizacija AP, 
 Upravljanje z uporabniki na enem mestu, 
 Konfiguracije 

 Bolniško osebje ima enake pravice kot na 
fizičnem omrežju 



Rešitev S&T 

 

 



Ortopedska Bolnišnica Valdoltra Wireless 
pred-izvedba 

Pregled objektov in pridobitev tlorisov, kjer je zahtevana pokritost 
brezžičnega omrežja 

1 

Postavitev testnega brezžičnega okolja WLC in 4AP 2 

Testiranje programske opreme na brezžičnem omrežju 3 

Groba ocena približne investicije Data in Data + VoIP 4 

3D wireless site survey Data 5 



Tlorisi 

Pridobivanje tlorisov objektov, kjer je zahtevana  
pokritost brezžičnega omrežja 
 



Testna postavitev 

Postavitev testnega WLC-ja in 4 AP 
 



Testiranje programske opreme 

Simulacija vizite 
 



Ocena grobe investicije DATA in DATA + VoIP 

 Ocenjevanje potreb po VoIP over Wireless 
• Potrebna VoIP infrastruktura 
• Potrebna zgostitev AP in zunanja pokritost 

 Ocenjevanje potreb po RFID 
• Trenutno ni še interesa  

 Odločitve glede trenutnega stanja potreb 
 Odprte možnosti za prihodnost (skalabilnost) 
 Postavitev DATA WiFi s pogledom na prihodnost 



Site survey 

Postavitev AP v 
različnih 

kombinacijah z 
različnimi 
antenami 

Meritve signala 
802.11n tudi po 

vertikali (3D) 

Meritve 
opravljane z 

dejansko client 
opremo 

Markiranje 
postavitev AP 

Prenosniki 

Tableti 

Pametni telefoni 



Pogoji brezžične opreme 

POGOJI      Detekcija in   
odprava RF 
interferenc 

802.11b/g/n 
standard 

Integracija v 
obstoječo OBV 

omrežje 

Prijava OBV 
uporabnikov 

SSO 

 
Guest omrežje 

(Gspot) za 
obiskovalce in 

paciente 
 

Skalabilnost 
dodajanja AP 

Centralizirano 
upravljanje 

AP napajani 
preko PoE 



Izvedba L1 

Postavitev UTP 
kablov do 

markiranih točk 
AP 

Predpriprava za 
montažo AP 

Postavitev PoE 
napajalnikov, kjer 

ni stikal PoE 



Zakaj Cisco 

 Vodilno globalno podjetje na področju WiFi 
 Robustne, zanesljive in fleksibilne rešitve 
 Širok izbor možnosti 
 Najnaprednejša tehnologija za čistočo zraka 
 Upravljanje z omrežjem z ene same točke 
 Preverjeni koncepti in dizajni rešitev 



Priprava za instalacijo Cisco  WLC 

 Priprava IP shem 
 Konfiguracija obstoječe mrežne opreme stikala, 

FW… 
- Vlan-i 
- FW Pravila 

 Konfiguracija strežnikov 
- DNS 
- DHCP 

 Testna konfiguracija WLC 
OBV 



Integracija Cisco WLC 

 Konfiguracija ostale obstoječe opreme 
- Cisco ACS 
- Active Directory 

 Montaža in priključevanje AP 

OBV 



Instalacija Cisco WCS 

Instalacija Cisco 
WCS 

Integracija Cisco 
WLC 

OBV 



Konfiguracija Cisco WCS 

Vstavljanje in 
umeritev tlorisov 

Vstavljanje AP na 
markirano 

lokacijo 



Konfiguracija dostopa WiFi 

 SSID per Vlan 
 Domenski dostop za zaposlene 

• Integracija Cisco ACS z Active Directory 
• WPA2, 802.1x, PEAP 
• Prijava z digitalnim certifikatom in Domenskim uporabnikom   SSO 

 



Konfiguracija dostopa Gspot 

 Web-Authentikacija 
 Kje dobiti dostop ? 

•  na prvi prijavni strani (brskalnik mora podpirati http redirect) 
 



Gspot uporabniki 

 
Velika količina WEB uporabnikov 

PROBLEM 

OBV izdelal 
app za 

vstavljanje 
paketov 

uporabnikov  

Integracija s 
Cisco ACS-om  

Časovna 
omejitev 

Izpisovanje in 
distribucija 

Pri izdaji vnos v 
OBV app 

(sledljivost)  



Gspot uporabniki 



Monitoring WiFi uporabnikov 

Vsak povezan uporabnik je sledljiv 
Kdo, kdaj, kje, koliko? 



Cisco CleanAir tehnologija 

 Tehnologija za izboljševanje „kakovosti“ zraka 
 V podjetjih se pojavlja ogromno naprav, ki 

motijo signal 
 Tehnologija CleanAir zazna čistočo zraka 
 
Self-healing in self-optimizing koncept 
 Sistem prepozna moteče dejavnike v ozračju 
 Sistem se zapomni moteče dejavnike in 

avtomatsko deluje na prostih kanalih 
 Omogoča popolno vidljivost motenj 
 Opozorilo administratorjem v primeru motenj 



Čistoča zraka 

Alarmiranje syslog in mail 
Trenutno stanje in zgodovina kakovosti RF 



Kaj pa jutri? 

 

 



PACS + WiFi 

Celovitost – 
razpoložljivost 

– varnost  

Brezžično 
omrežje je 
pogoj za 
nadajljni 

informacijski 
razvoj  

Ekonomska 
upravičenost 

investicij 

Lokacijsko 
neodvisen 
dostop do 
podatkov 

Centralna 
hramba 

podatkov 

Nabor 
funkcionalnosti pri 
pregledovanju in 

obdelavi slik 

Teleradiologija 



Možnosti, ki se ponujajo 

 Uporaba mobilnih naprav (tablični računalniki) za podporo delu 
strokovnega osebja 
• Elektronski terapevtski list 
• Evidentiranje opravljenih storitev in materiala 

 IP telefonija VoIP preko brezžičnega omrežja 
 Sestrski klic 

• Alarmiranje in pomoč pacientom 
 Lokacijsko spremljanje pacientov, osebja in naprav (RFID) 
 Osebje (najbližji – najhitreje) 
 Spremljanje časov v okviru kliničnih poti 




