
9SOLUTIONS 
Sairaalaratkaisu
Kokonaisvaltainen paikantava turvallisuus- ja 
viestintäratkaisu sairaaloihin ja terveyskeskuksiin

9Solutions Oy on Suomen johtava paikantavien turva- ja viestintäjärjestelmien sekä 
älykkäiden hoivaratkaisujen toimittaja. Tarjoamme kehittyneimmät teknologiaratkaisut 
turvallisen ja laadukkaan hoidon tueksi.



Potilaskuljetusten 
hallinta

Potilaskuljetusten tilaami-
nen ja seuranta suoraan 
käyttöliittymästä auttaa 
tehostamaan toimintaa ja 
lisää potilastyytyväisyyttä.

9Solutions yhdistää kaikki erikoissairaan-
hoidon ja perusterveydenhuollon operatii-
vista toimintaa tehostavat turva- ja viestintä-
järjestelmät yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Tulevaisuuden sairaala on mahdollinen jo tänään 
Sairaalaratkaisumme avulla hoivan laatu ja toiminnan 
tehostamisen vaatimukset kohtaavat. Asiakaskohtai-
sesti räätälöity järjestelmä auttaa vähentämään turhaa 
tai päällekkäistä työtä. Mikä parasta, helppokäyttöinen 
järjestelmä ei vie aikaa hoitotyöltä. Tämän ovat toden-
neet useat tyytyväiset asiakkaamme.

Enemmän aikaa 
hoitotyöhön

"Yksinkertaista ja helppoa.   
 Suosittelen kaikille päivystys-
 poliklinikoille."
  Jarmo Lohela, sairaanhoitaja
 Oulun Yliopistollinen Sairaala

Henkilöturva

Kannettavat ja kiinteät 
turvapainikkeet välittävät 
paikkatiedolla varustetun 
lisäapupyynnön tai 
hälytyksen vaaratilateessa.

Valojen ohjaus

Järjestelmällä voidaan 
automatisoida erilaisia 
valaistustilanteita 
turvallisuuden ja 
viihtyisyyden lisäämiseksi

Hoitajakutsu

Paikantavan hoitajakutsun 
ansiosta apu on nopeasti 
saatavilla, kun sitä 
tarvitaan.

Kulunhallinta

Järjestelmän kautta voi  
valvoa ja määrittää kulku-
oikeuksia alue- ja käyttäjä-
kohtaisesti.

Laitepaikannus

Mahdollistaa laitteiden 
tehokkaan käytön 
eikä aika kulu niiden 
etsimiseen.

Paikannus

Lisää henkilökunnan tilan-
netietoisuutta ja parantaa 
turvallisuuden tasoa.



Nopea ja helppo asentaa
Ovivaloihin ja potilaskojeisiin integroitu paikantava  
tukiasemaverkko ei vaadi ylimääräisten laitteiden  
asennusta tai raskasta kaapelointia.

Monipuoliset integraatiomahdollisuudet
Ratkaisuun voidaan yhdistää monenlaisia sairaala-
ympäristössä käytössä olevia laitteita ja järjestelmiä, 
mikä mahdollistaa yksilölliset palvelukokonaisuudet.

Jatkuvasti kehittyvä ja aina ajan tasalla 
9Solutions ratkaisu toimitetaan pilvipalveluna  
(SaaS), joten asiakkaan käytössä on aina ajantasainen  
ja uusilla ominaisuuksilla päivitetty ohjelmistoalusta 
ilman erillisiä kustannuksia.

Toimii myös ongelmatilanteissa
Pilvipohjainen taustajärjestelmä ei vaadi paikallisia
palvelimia, vaan se toimii itsenäisesti riippumatta 
sairaalan it-infrastruktuurista ja on etähallittavissa 
ajasta ja paikasta riippumatta.
 

Järjestelmä, joka 
tuntee sairaalan arjen

9Solutions-sairaalajärjestelmä on teknisesti huolella suunniteltu  
ja toteutettu kokonaisuus, jonka käytettävyys on huippuluokkaa. 
Ylivertaisiin asennukseen, käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvien 
hyötyjen ansiosta järjestelmä maksaa itsensä pian takaisin.

"Järjestelmän asennus 
 on helppoa ja nopeaa."
  Riku Vihervaara
 Hankintapäällikkö, SRV

Huolto ja tuki aina lähellä
Käytössäsi on 24/7 tekninen tuki sekä koko maan 
kattava yhteistyökumppaneiden verkosto.

Saumaton ja varma tiedonsiirto 

9Solutions-laitteet 
muodostavat langattoman 
Bluetooth -paikannustuki-
asemaverkon.

Paikannustukiasema- 
verkko yhdistetään pilvi-
palveluun internetin 
välityksellä. Järjestelmän 
toiminta on varmistettu 
myös mahdollisten inter-
net- tai palvelinongelmien 
varalta ja se toimii tarvit-
taessa täysin itsenäisesti.

Hälytysten priorisointi-
suodatus ja ohjaus eri
laitteisiin sekä tarvitta-
essa muihin ulkopuo-
lisiin järjestelmiin ja 
hälytyskeskuksiin.

ISO 27001 -sertifioitu 
9Solutions-pilvipalvelu 
käsittelee sensoriverkon 
lähettämät tiedot.



Turvallinen ja rauhallinen hoitoympäristö
Tarkan ja jatkuva-aikaisen paikannustiedon sisältävät 
hälytykset lisäävät henkilöstön ja potilaiden turvalli- 
suutta ja helpottavat hoitotyötä. Hälytykset voidaan 
ohjata potilaan omalle hoitajalle ja vastuutiimeille suju-
vasti kuormituksen tai kellonajan mukaan. Näin jatkuvat 
hälytykset eivät kuormita henkilökuntaa ja työympäristö 
säilyy rauhallisena. Laitepaikannus tehostaa sairaala-
laitteiden ja apuvälineiden käyttöä vapauttaen aikaa 
hoitotyöhön.

Data-analytiikka hoidon ja päätöksenteon tukena
Järjestelmä mahdollistaa tietoturvallisen data-analy-
tiikan ja dataan pohjautuvat automaatioratkaisut 
hoidon ja päätöksenteon tueksi. 

Tehokas viestintä 
ja hälytysten hallinta

Hoitajakutsut, 
henkilöturva ja paikannus

Helppokäyttöinen ja luotettava
Terveydenhuollon tarpeisiin suunnitellut laitteet ja 
käyttöliittymät ovat helppoja ymmärtää ja käyttää, 
ja ne mukautuvat joustavasti prosesseihin. Laitteiden 
toimintaa valvoo jatkuvasti taustajärjestelmä, joka 
ilmoittaa automaattisesti mahdollisista vikatilanteista.

Kattava järjestelmä 
yksilöllisiin ja muuttuviin tarpeisiin
9Solutions-sairaalaratkaisu sisältää kattavan valikoiman 
vaativiin käyttötarpeisiin kehitettyjä tuotteita. Järjestel- 
mä on räätälöitävissä ja se skaalautuu ketterästi tarpei-
desi mukaan.

Tieto hälytyksestä sekä 
sen tarkka sijaintitieto 
ohjataan tehokkaasti oikeille 
henkilöille, jotta oikeanlainen 
apu olisi nopeasti saatavissa.

Hälytykset voidaan ohjata 
valittujen henkilöiden tai 
tiimien älypuhelimiin tai 
työasemiin.

Hälytykset voi lisäksi ohjata 
ovivaloihin, käytävänäytöille 
sekä tarvittaessa 
ulkopuolisiin järjestelmiin ja 
hälytyskeskuksiin.



Aktiivisuusdata kuntoutuksen tukena

9Solutions-ratkaisua voidaan käyttää 
myös kuntoutuvan potilaan toimintakyvyn 
ja hoidon vaikuttavuuden arviointiin sekä 
seurantaan.

Potilaan aktiivisuutta voidaan seurata 
turvarannekkeella ja osastolla olevilla 
aktiivisuussensoreilla. Ranneke ja sensorit mittaavat 
erityyppistä päivittäistä aktiivisuutta, kuten 
peseytymistä, vuoteesta nousuja ja muuta liikkumista. 

Saatu tieto auttaa ammattilaisia tukemaan potilaan 
kokonaiskuntoutumista sekä lyhentää läpimenoaikoja. 

Turvaranneke ja aktiivisuussensorit 
Liikeaktiivisuuden ja vuorokausirytmin 
jatkuva-aikaiseen seurantaan

Kaatumisvahti
Tunnistaa vuoteesta nousut ja tekee 
siitä automaattisesti hälytyksen hoitajan 
puhelimeen 

Aktiivisuusraportit ja data-analytiikka
Ammattilaisten päätöksenteon tueksi 
toimintakyvyn ja hoidon vaikuttavuuden 
arviointiin ja kehityksen seurantaan
 



Basic Standard Premium Premium 5+

Järjestelmän toiminnan tekninen valvonta 24/7

Helpdesk-tuki 24/7

Tietojen varmuuskopiointi

Automaattiset tietoturvapäivitykset

Aina ajantasainen ohjelmistoversio

Ohjelmiston ylläpito 

Rajaton määrä järjestelmän käyttäjiä

Turvanappien paristonvaihto
(kiinteiden laitteiden paristojen vaihto sopimuksen mukaan)

Langattomien turvanappien elinikäinen takuu

Viiden vuoden takuu kaikille komponenteille

Kattavat palvelupaketit: 
toimintavarma järjestelmä, 
vaivaton ylläpito

Oulu
Elektroniikkatie 2
90590, Oulu

Vantaa
Teknobulevardi 3–5
01530, Vantaa

Helsingborg
Järnvägsgatan 7
25224, Helsingborg

Lue lisää 
tai ota yhteyttä
www.9solutions.com • myynti@9solutions.fi


