reference case
Amstelring is koploper in de zorg na implementatie
toekomstbestendige infrastructuur

klaar voor technologische
zorgontwikkelingen
Amstelring is koploper in de zorg na
implementatie toekomstbestendige
infrastructuur
Al meer dan 400 jaar specialist in de verpleegzorg en toch bewijst Amstelring met de
recentelijke vernieuwing van haar totale ICT-infrastructuur dat ze zich een moderne
en innovatie organisatie mag noemen. Er werden meer dan 20 vestigingen van een
nieuw bedrijfsnetwerk voorzien door de specialisten van iunxi. De vraag bij Amstelring
ontstond vanuit medewerkers, bewoners maar ook meer en meer vanuit bezoekers van
de verschillende zorginstellingen. De capaciteit, snelheid en betrouwbaarheid van het
bedrijfsnetwerk moest naar deze toenemende vraag worden aangepast. iunxi werkt
samen met Connect4Care en werd vanuit die rol bij dit project betrokken.

technologie inzetten voor betere zorg
“Niet alleen voor onze dagelijkse situatie, maar we snappen ook dat het invoeren van
toekomstige technologische zorgontwikkelingen meer van ons bedrijfsnetwerk vraagt en
gaat vragen. We zijn bezig met onderzoek en invoering van domotica oplossingen en
kijken naar hoe we informatie van onze bewoners kunnen inzetten voor verbetering van
de dagelijkse zorg. Technologische vernieuwingen werken alleen optimaal als de basis
klopt en betrouwbaar is. Door de aanpak en kennis van de netwerkspecialisten van iunxi
weten we dat we de komende jaren gerust met innovaties aan de slag kunnen gaan”
aldus Yoanette den Boer, manager informatisering en automatisering van Amstelring.

Supersnelle wifi, met één wachtwoord overal ingelogd en alle zorgverleners
een Chromebook. Amstelring is digitaler dan ooit. ‘We zitten in een mooie flow,’
omschrijft ICT-manager Yoanette den Boer

iunxi heeft het GZN keurmerk, goedgekeurde netwerken binnen de
zorgketen. Goed Beheerde Zorgnetwerken zijn een garantie voor
een veilige verbinding tussen zorgsystemen en de uitwisseling via
het landelijk schakelpunt.

op een veilig manier informatie delen
“Zorg verlenen is nauw verbonden met informatievoorziening. Patiëntengegevens
moeten altijd en overal beschikbaar zijn voor onze medewerkers. Zij moeten op een
veilige manier over deze informatie kunnen beschikken en waar toegestaan en nodig
zullen ook andere hulpverleners tot onze dossiers toegang verleend krijgen. Een
betrouwbaar bedrijfsnetwerk maakt dat we op een goede en veilige manier de interne
informatievoorziening hebben ingericht. Daarnaast krijgen we steeds meer bewoners
die zelf vragen om gegevens via hun eigen apparatuur met ons te kunnen delen. Moderne
ouderen en revalidanten zijn online te vinden en verwachten dat we aan hun wensen
daarin tegemoet komen. Tel daarbij op, de druk die ook bezoekers dagelijks op onze
netwerken leggen en de case was rond”.

samenwerking is bepalend
Volgens Stefan Baltus, directeur van iunxi is een dergelijk project sterk afhankelijk van
de samenwerking tussen de teams van beide organisaties. “De goede voorbereiding en
ook het vooraf grondig testen van de verbindingen en aansluitingen wat we bij iunxi in
een eigen testlab en op locatie doen, hebben voor een succesvol verloop gezorgd. De
samenwerking tussen Amstelring en iunxi is al in 2011 gestart. Dat betekent toch dat we
samen iets goed doen! iunxi kent de zorgbranche en weet wat belangrijk is binnen de
zorgsector. Kijkend naar de toekomst zijn continuïteit en schaalbaarheid belangrijke
factoren voor zorginstellingen. Hierin denken wij mee. Het staat buiten kijf dat security
altijd aan de orde komt bij de bedrijfsnetwerken die iunxi oplevert. Ik mag wel zeggen dat
Amstelring nu over een state-of-the-art infrastructuur beschikt en we wensen hen veel
succes bij alle verdere ontwikkelingen die men voor ogen heeft” .
“De samenwerking met iunxi is voor Amstelring een bepalende succesfactor. Je kunt best
spreken van een mijlpaal in onze IT-strategie. Met deze nieuwe infrastructuur kunnen we
verder bouwen aan onze digitale toekomst” besluit Yoanette den Boer.

“De samenwerking met iunxi is een bepalende succesfactor
voor ons. Met de nieuwe infrastructuur kunnen we verder
bouwen aan onze digitale toekomst.”
- Yoanette den Boer - manager informatisering en automatisering

over iunxi
iunxi implementeert, beheert en optimaliseert bedrijfsnetwerken. Ook het integreren
van datacenter en cloud oplossingen horen daar bij. Vanuit een hechte samenwerking
met de klant fungeert iunxi als het technisch geweten dat kiest voor slimme oplossingen.
Hoogwaardige technologieën, een waardevol netwerk en specialistische kennis resulteren
in een betrouwbare digitale infrastructuur met maximale beschikbaarheid waar de klant
geen enkel omkijken naar heeft.

zakelijk netwerk service provider
iunxi is van absolute meerwaarde voor u vanwege haar eigen service provider netwerk.
Met eigen POP locaties in Nederland, België en Duitsland die onderling aangesloten zijn
op iunxi’s glasvezel core netwerk biedt het de mogelijkheid om een groot aantal network
access providers aan te sluiten. Zo kunnen wij klanten voorzien van laag 2 en laag 3 diensten
in Europa en daarbuiten; niet alleen in datacenter locaties maar ook op elke andere locatie
wereldwijd. De verhouding tussen benodigde en maximaal beschikbare capaciteit is
dusdanig ruim ingeschaald dat vertragingen en opstoppingen niet optreden.

aandacht en kwaliteit
De combinatie van iunxi’s geavanceerde netwerk en onze persoonlijke aanpak, zorgt
ervoor dat u kunt rekenen op een uiterst betrouwbare infrastructuur. Welke diensten u
ook bij ons afneemt, u krijgt altijd onze aandacht en kwaliteit. Eén aanspreekpunt, iunxi
houdt volledige controle op de totale infrastructuur en kan als geen ander snel schakelen
bij onvoorziene issues of om een nieuw netwerk snel in de lucht te krijgen. Zo nemen we de
verantwoordelijkheid over die het managen van een moderne ICT-omgeving van u vraagt.
Of u nu de gehele of een gedeelte van uw infrastructuur bij ons onderbrengt,
bij iunxi bent u verzekerd van:
eerlijke analyse
onafhankelijk advies
pragmatische aanpak
ISO 27001 gecertificeerd
hoogwaardige netwerkexpertise
optimaal resultaat & kwaliteit
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