
Inteligentna sieć 
to oszczędności i zyski 

Placówki medyczne potrzebują coraz wydajniejszych sieci. Związane jest to nie tylko 
z wymogami ustawowymi, ale przede wszystkim z rosnącą ilością przetwarzanych danych. 
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R osnące oczekiwania wobec pla
cówek medycznych zmuszają 
administratorów IT do podłą

czania do sieci kolejnych punktów dostę
powych i urządzeń. Pojawia się jednak 
problem ograniczonej przepustowości 
istniejących łączy. Dlatego przy okazji 
rozbudowy sieci warto zastanowić się, 
gdzie inteligentne urządzenia sieciowe 
zapewnią oszczędności, a nawet umożli
wią dodatkowe przychody z udostępnia
nia wybranych usług. 

UPRAWNIENIA WEDŁUG POTRZEB 
Inteligentna sieć pozwala określić, kto 
z niej korzysta (lekarz, pielęgniarka, pra
cownik administracji, pacjent, gość). Nato
miast dzięki odpowiedniemu przyznaniu 
uprawnień możliwa jest prosta i jedno
znaczna weryfikacja, umożliwiającapobie-
ranie opłat od osób korzystających z sieci 
bezprzewodowej na terenie placówki me
dycznej. Opłaty mogą być także pobierane 
od pracowników korzystających z usług, 
które nie są niezbędne w pracy. Inteligent
ne przełączniki zapewniają ustalenie prio
rytetu transmisji dla danych medycznych, 
np. transferu plików z obrazami tomogra-
ficznymi czy zdjęciami rentgenowskimi, 
przyznanie dostępu do danych pacjentów 
tylko upoważnieniu personelowi itp. 

Możliwe jest także ograniczenie do
stępu użytkowników sieci do stron inter-
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BEZPRZEWODOWE 

PUNKTY DOSTĘPOWE 

EXTREME NETWORKS 

MONTOWANE 

W TRADYCYJNYCH 

PUSZKACH UŁATWIAJĄ 

ZARZĄDZANIE OKABLO

WANIEM SIECIOWYM. 

netowych niepotrzebnie obciążających 
łącze (YouTube i inne serwisy strumie
niujące multimedia) oraz społeczno-
ściowych (Facebook, Nasza Klasa itp.). 
Korzystanie z nich, nawet przez pra
cowników, może być odpłatne. Przyjęcie 
takiej polityki jest związane z konieczno
ścią budowy restrykcyjnych planów tary
fowych, które zostaną wprowadzone do 
oprogramowania urządzeń sieciowych, 
umożliwiając automatyczną weryfikację 
uprawnień użytkowników, co oszczędza 
jednocześnie czas pracy administratora. 

Dobrze skonstruowana sieć pozwa
la też ograniczyć koszty jej administra
cji. Zdefiniowanie ról i zakresów dostępu 
przekłada się na zmniejszenie pracy ad
ministratora sieci, który może skupić się 
na innych, pilniejszych zadaniach. 

JEDYNA ALTERNATYWA 
Placówki opieki medycznej często miesz
czą się w zabytkowych budynkach. Każda 
ingerencja w ich strukturę (np. w przy
padku budowy nowej sieci i rozprowa
dzania okablowania po budynku) wymaga 
zgody konserwatora zabytków oraz wiąże 
się z długotrwałym procesem decyzyjnym 
i dużą ilością papierkowej roboty. Rozwią
zaniem, które pozwala tego uniknąć, jest 
Extreme Networks Altitude 4511. Monto
wane w tradycyj nym gniazdku sieciowym 
urządzenie umożliwia wykorzystanie 

istniejącego już okablowania do wypro
wadzenia dodatkowych gniazdek Ether
net i stworzenia punktu dostępowego 
sieci bezprzewodowej. 

Rozwiązania Extreme Networks za
pewniają dodatkowe oszczędności czasu 
w tworzeniu kolejnych punktów dostępu 
do sieci. Po autoryzacji urządzenia przez 
administratora może ono rozpocząć pra
cę prawie natychmiast, bo konfiguracją 
praw dostępu zajmuje się sieć. Nie ma 
więc potrzeby wprowadzania dodatko
wych ustawień, gdyż stosowane są global
nie, bez względu na liczbę podłączonych 
urządzeń. 

GWARANTOWANA JAKOŚĆ 
TRANSMISJI 
Dodatkową zaletą urządzeń Extreme Net
works jest wyeliminowanie tzw. wąskiego 
gardła, którym może być kontroler sieci. 
Przepuszczanie przez niego całego ru
chu w mocno obciążonej sieci szpitalnej 
mogłoby powodować przestoje i awarie. 
Zrezygnowanie z konieczności przesyła
nia danych przychodzących z punktów 
dostępowych przez kontroler i przerzu
cenie tej pracy na przełącznik, eliminuje 
ryzyko i opóźnienia. 

W inteligentnych sieciach obraz 
i dźwięk są przesyłane w sposób zsyn
chronizowany, zgodny ze standardem 
AVB (Audio Video Bridging), co elimi
nuje konieczność posiadania osobnego 
okablowania audio i video, a ich cyfrowa 
jakość eliminuje ograniczenia tradycyj
nych rozwiązań. 
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Dodatkowe informacje: 
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