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Amstelring toont zich koploper binnen de zorg door
implementatie van een nieuw, toekomstbestendig
bedrijfsnetwerk.

Goed Beheerde Zorgnetwerken zijn een garantie voor een veilige verbinding tussen zorgsystemen.
Al meer dan 400 jaar specialist in de verpleegzorg en vandaag bewijst

Een betrouwbaar bedrijfsnetwerk maakt dat we op een goede en

Amstelring met de recentelijke vernieuwing van haar totale ICT-infra-

veilige manier de interne informatievoorziening hebben ingericht.

structuur dat Amstelring zich een moderne en innovatie organisatie

Daarnaast krijgen we steeds meer bewoners die zelf vragen om

mag noemen. Er werden meer dan 20 vestigingen van een nieuw

gegevens via hun eigen apparatuur met ons te kunnen delen.

bedrijfsnetwerk voorzien door de specialisten van iunxi. De vraag bij

Moderne ouderen en revalidanten zijn online te vinden en

Amstelring ontstond vanuit medewerkers, bewoners maar ook meer

verwachten dat we aan hun wensen daarin tegemoet komen. Tel

en meer vanuit bezoekers van de verschillende zorginstellingen. De

daarbij op, de druk die ook bezoekers dagelijks op onze netwerken

capaciteit, snelheid en betrouwbaarheid van het bedrijfsnetwerk

leggen en de case was rond”.

moest naar deze toenemende vraag worden aangepast. iunxi werkt

Volgens Stefan Baltus, directeur van iunxi is een dergelijk project

samen met Connect4Care en werd vanuit die rol bij dit project

sterk afhankelijk van de samenwerking tussen de teams van beide

betrokken.

organisaties. “De goede voorbereiding en ook het vooraf grondig

“Niet alleen voor onze dagelijkse situatie, maar we snappen ook dat

testen van de verbindingen en aansluitingen wat we bij iunxi in een

het invoeren van toekomstige technologische zorgontwikkelingen

eigen testlab en op locatie doen, hebben voor een succesvol verloop

meer van ons bedrijfsnetwerk vraagt en gaat vragen. We zijn bezig

gezorgd. De samenwerking tussen Amstelring en iunxi is al in 2011

met onderzoek en invoering van domotica oplossingen en kijken

gestart. Dat betekent toch dat we samen iets goed doen! iunxi kent de

naar hoe we informatie van onze bewoners kunnen inzetten voor

zorgbranche en weet wat belangrijk is binnen de zorgsector. Kijkend

verbetering van de dagelijkse zorg. Technologische vernieuwingen

naar de toekomst zijn continuïteit en schaalbaarheid belangrijke

werken alleen optimaal als de basis klopt en betrouwbaar is. Door

factoren voor zorginstellingen. Hierin denken wij mee. Het staat

de aanpak en kennis van de netwerkspecialisten van iunxi weten we

buiten

dat we de komende jaren gerust met innovaties aan de slag kunnen

bedrijfsnetwerken die iunxi oplevert. Ik mag wel zeggen dat

gaan” aldus Yoanette den Boer, manager informatisering en auto-

Amstelring nu over een state-of-the-art infrastructuur beschikt en we

matisering van Amstelring.

wensen hen veel succes bij alle verdere ontwikkelingen die men voor

“Zorg verlenen is nauw verbonden met informatievoorziening.

ogen heeft” .
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security
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bij

de

Patiëntengegevens moeten altijd en overal beschikbaar zijn voor

“De samenwerking met iunxi is voor Amstelring een bepalende

onze medewerkers. Zij moeten op een veilige manier over deze

succesfactor. Je kunt best spreken van een mijlpaal in onze IT-

informatie kunnen beschikken en waar toegestaan en nodig zullen

strategie. Met deze nieuwe infrastructuur kunnen we verder bouwen

ook andere hulpverleners tot onze dossiers toegang verleend krijgen.

aan onze digitale toekomst” besluit Yoanette den Boer.

Noot betreffende schrijfwijze bedrijfsnaam iunxi, niet voor publicatie

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Graag uw aandacht voor de schrijfwijze van de iunxi bedrijfsnaam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met iunxi via tel. 088- 5400500.

iunxi wordt altijd volledig in kleine letters (onderkast) geschreven, ook aan het begin van de zin.

Stefan Baltus, directeur – stefan.baltus@iunxi.eu

Wij verzoeken u hiermee rekening te houden en dit in uitingen door te voeren.

Shirley Stoetzer, marketing communicatie – shirley.stoetzer@iunxi.eu,
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over Amstelring
Iedereen heeft recht op liefdevolle zorg en aandacht. Bij dementie, de
gevolgen van ouderdom, chronische ziekten en in de laatste levensfase wilt u gehoord en gezien worden. U kunt bij Amstelring rekenen
op oprechte interesse in wie u bent. Blijf vooral u zelf en schep samen
met onze medewerkers en vrijwilligers uw thuisgevoel. In Amsterdam
en de regio Amstelland De Meerlanden vindt u de verzorgingshuizen,
verpleeghuizen, groepswoningen en wijkverpleging van Amstelring.
Voor meer informatie www.amstelring.nl

over iunxi
iunxi implementeert, beheert en optimaliseert bedrijfsnetwerken.
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.
Voor meer informatie www.iunxi.eu
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