Welch Allyn
Programy wsparcia technicznego Partners in
Care dla systemu nadzoru klinicznego Connex®
SM

Przedstawiamy pakiet planów wsparcia technicznego i serwisu w celu zapewnienia ciągłości
funkcjonowania systemu nadzoru klinicznego Connex. Oferujemy gamę pakietów gwarantującą dostęp
do najbardziej aktualnego oprogramowania i sprzętu, a także proaktywne opcje serwisu — wszystko
w przystępnych cenach. Działając jako personel wsparcia serwisowego Twojego szpitala oferujemy
kompleksową obsługę wsparcia technicznego, umożliwiając Twojemu personelowi skoncentrowanie
się na kluczowych zadaniach — najlepszej opiece nad pacjentami i poprawie wyników finansowych.

W ramach programów wsparcia technicznego firma Welch Allyn oferuje:
Przewidywalne koszty: 	Wszelkie koszty programu wsparcia technicznego są omawiane i wyjaśniane wcześniej,
aby uniknąć niespodzianek w czasie trwania umowy.
Uproszczone wsparcie Zapewniamy bezpieczeństwo funkcjonowania systemu nadzoru klinicznego Connex — jeśli
techniczne:	
potrzebny jest serwis, wystarczy do nas zadzwonić. Rozwiążemy problem i zapewnimy
sprawne działanie systemu, zwiększając efektywność pracy.
Ochrona inwestycji:	Mamy świadomość, że obecne budżety szpitali są bardziej napięte niż kiedykolwiek i
oklienci oczekują że czynione inwestycje będą przynosić długoterminowe zyski. Dlatego
opracowujemy ofertę dla bieżących rozwiązań i oprogramowania zainstalowanych u klientów z
uwzględnieniem ich przyszłych wersji, aby zagwarantować, że inwestycje w technologie będą
mogły ewoluować odpowiednio do zmieniających się potrzeb.
Partnerstwo: Zawieramy partnerskie relacje z zespołami technicznymi naszych klientów i nigdy nie
próbujemy „obchodzić” obowiązujących procedur ani działów.

Poniżej wymieniono programy wsparcia technicznego oferowane dla systemu nadzoru klinicznego Connex.
Można porównać usługi oferowane w każdym z nich i wybrać model, który będzie najlepiej odpowiadał
danemu ośrodkowi i zespołowi.
PODSTAWOWY PROGRAM WSPARCIA TECHNICZNEGO: Bieżące utrzymanie oprogramowania Welch Allyn zintegrowanego ze szpitalnym systemem
informatycznym
KOMPLETNY PROGRAM WSPARCIA TECHNICZNEGO: Dla ośrodków, w których wymagany jest serwis systemów autonomicznych nie zintegrowanych
ze szpitalnym systemem informatycznym
PROGRAM WSPARCIA TECHNICZNEGO PREMIUM: Dla ośrodków wymagających integracji ze szpitalnym systemem informatycznym i wsparcia technicznego
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Bezpośredni dostęp do centrum pomocy
technicznej Partners in Care
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Zdalna diagnostyka i naprawy
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Sprzęt zastępczy/wymiana
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Wraz z częściami i robocizną
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Usługi ekspresowej wysyłki

X

X

Serwisowy panel kontrolny Connex
Telefoniczna pomoc techniczna w dni
robocze od 08:00 do 17:00 (czas CET)*

Usługi serwisu sprzętu

X

Wsparcie techniczne u klienta
Podstawowa edukacja
Szkolenie personelu

Szkolenie techniczne
i certyfikacja

Wsparcie dotyczące
oprogramowania/systemów

X
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Dodatkowe pakiety edukacji klinicznej:
pakiet 2/5/10/20-dniowy
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Rabat 5% — pakiet
5/10/20-dniowy

Rabat 5% — pakiet
5/10/20-dniowy

2 osoby/rok

2 osoby/rok

Ryczałty na szkolenia techniczne
Konserwacja oprogramowania
układowego
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Aktualizacje oprogramowania
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5%

Dwa razy w roku

Dwa razy w roku
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Zniżki na licencjonowane elementy
systemu z uaktualnieniami
Zmiany mapy interfejsu elektronicznych
raportów medycznych

Dwa razy w roku

Serwis szafy serwera
Funkcje dodatkowe

Wsparcie dotyczące serwera testowego
i części zapasowych

*Godziny pracy mogą się różnić w zależności od regionu. Należy je potwierdzić u lokalnego przedstawiciela firmy Welch Allyn.
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Serwisowy panel kontrolny Connex®
jest dostarczany jako element pakietów
umów serwisowych dla systemu nadzoru
klinicznego Connex. Ten portal sieciowy
portal pozwala personelowi technicznemu w
szpitalu proaktywnie zarządzać wszystkimi
urządzeniami systemu Connex, stacjami
centralnymi i serwerami w sieci szpitalnej
w celu zapewnienia ciągłości pracy sytemu
i ochrony inwestycji.

SYSTEM FIRMY WELCH ALLYN

OŚRODEK KLIENTA
PANEL KONTROLNY CONNEX
Z OPROGRAMOWANIEM
PARTNERCONNECT

PION MEDYCZNY

POMOC TECHNICZNA

BEZPOŚREDNIE MONITOROWANIE DANYCH

• Monitorowanie całego sprzętu systemu Connex, w tym
serwerów, komputerów i urządzeń monitorujących
funkcje życiowe
• Zarządzanie użyciem czujników, stanem akumulatorów,
cyklami, plikami dzienników, oprogramowaniem oraz
aktywnymi procesami
• Maksymalizacja czasu pracy systemu bez przerw w
działaniu i dostępności urządzeń to większa wydajność
personelu i ośrodka
• Możliwość proaktywnego zarządzania procedurami
serwisowymi w celu ochrony inwestycji i wyników
finansowych

Aby uzyskać więcej informacji na temat programów wsparcia
technicznego Connex Partners in Care, skontaktuj się z
przedstawicielem firmy Welch Allyn lub odwiedź stronę
www.welchallyn.com.
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