
Door de ontwikkeling van medische technologie en toepassingen 
kan de IT-infrastructuur in ziekenhuizen niet achterblijven. Met onze 
jarenlange ervaring in IT en zorg is Deltics uw betrouwbare partner 
voor het ontwerpen, implementeren en beheren van complexe 
netwerkinfrastructuren. 

Met onze hulp houdt u overzicht en controle over uw netwerk.  
Bent u al klaar voor de toekomst? 

Deltics pakt uw netwerk aan 
en maakt ruimte voor innovatie

Demmersweg 166 • 7556 BN Hengelo
info@deltics.nl • +31 (0)74 850 6450

Verpleegkundigen, SEH-artsen, specialisten, administratief medewerkers, … moeten zich volledig kunnen richten 
op hun werk. Een goed functionerend netwerk is daarom onmisbaar in ziekenhuizen: het houdt vitale toepassingen 

draaiend, slaat patiëntgegevens veilig op en maakt innovaties zoals 3D-technologie mogelijk. Kortom, een feilloos 
netwerk draagt bij aan een betere zorg.  

Maar juist omdat innovaties in medische toepassingen zo snel gaan, heeft IT moeite om alles bij te houden. En dan 
loopt het snel fout. Bij de kleinste netwerkonderbreking kunnen bezoekers en patiënten problemen ervaren met de 
draadloze verbinding, werken zorgrobots niet goed of is de locatiebepaling van medische apparatuur niet meer 
up-to-date. 

Uw netwerk als onderdeel 
van kwalitatieve zorgverlening
Uitdagingen in de gezondheidszorg

Rust patiëntenkamers uit 
met slimme deursystemen 

om de werkefficiëntie  
te verhogen.

Zorg dat uw software altijd 
en overal de locatie van 

rolstoelen, bedden  
en infuuspompen  

laat zien.

Houd met uw netwerk 
grip op IoT-devices 
zoals sociale robots  
of slimme pleisters.

Maak beveiligde webportals 
zodat patiënten medische 
gegevens kunnen inzien of 
afspraken kunnen maken.

Beveiligingsoplossingen 
zijn van levensbelang 

om netwerkaanvallen te 
onderscheppen en continuïteit  

te garanderen.

Breng uw netwerk 
niet in gevaar en laat 

bezoekers en patiënten  
op een gastennetwerk 

surfen.

Verhoog de efficiency  
op de werkvloer

Weet altijd waar  
medische apparatuur  

zich bevindt

Anticipeer op  
en overwin 
IoT-risico’s 

Geef patiënten 
autonomie Vermijd downtime

Maak werk van  
een gastennetwerk

Kent u alle uitdagingen voor uw netwerkomgeving  
in de gezondheidszorg? Wij pakken ze samen met u aan. 


