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Przy planowaniu nowoczesnej i przystosowanej na lata infrastruktury teleinformatycznej w 

szpitalu  należy z wielką precyzją zaplanować projekt oraz wykonanie sieci okablowania 

strukturalnego. Oprócz przygotowania i zainstalowania okablowania strukturalnego który jest 

swoistym  systemem  nerwowym  szpitala, należy zastanowić się  i zaplanować,  w jaki sposób 

zarządzać infrastrukturą teleinformatyczną.   Systemy zarządzania  infrastrukturą mają za zadanie 

monitorować warstwę fizyczną sieci (fizyczne połączenia kablowe pomiędzy urządzeniami), jak i  

warstwę logiczną (adresy sieciowe poszczególnych urządzeń  wpiętych do sieci).  

Systemy zarządzania  zbierają jak największą ilość informacji o sieci oraz magazynują  te 

informacje w jednym miejscu. Miejscem tym jest najczęściej serwer, na którym znajduje się aplikacja 

i baza danych zbierająca informacje. System nie wyręcza administratora sieci tylko pomaga  mu w 

jego pracy, dostarczając mu niezbędnych informacji, tj. pełną dokumentację wszystkich urządzeń 

przypisanych do konkretnych osób z możliwością monitorowania migracji tych urządzeń w obrębie 

firmy. Administratorzy w każdym momencie mogą zlokalizować sprzęt podpięty do sieci. Mogą to być 

komputery, drukarki sieciowe, telefony VoIP jak również specjalistyczny sprzęt, który posiada dostęp 

do sieci internetowej. 

Administratorzy obecnie zarządzający swoimi zasobami sieciowymi podają kilka głównych 

wad tradycyjnego zarządzania okablowaniem. Jako pierwszą z nich wymieniają bardzo długie i 

czasochłonne uzyskanie czasu połączeń. Kolejnymi wadami są nieścisłości w dokumentacjach, zbyt 

długi czas zapisu danych, jak również problemy wynikające z zarządzania śledzeniem połączeń. 

Podstawową listę wad zamyka występowanie obniżenia elastyczności połączeń co prowadzi do 

zmniejszenia efektywności oraz zwiększenia czasu reakcji administratorów na pojawiające się usterki 

w sieci okablowania strukturalnego. Łatwo zauważyć, że dla wzrastających i zmieniających się 

współcześnie wymagań dotyczących infrastruktury przedsiębiorstw niewystarczające stają się 

tradycyjne procesy zarządzania Infrastrukturą IT, wymagane są nowe inteligentne rozwiązania 

działające w czasie rzeczywistym.  

Alternatywą dla tradycyjnego  systemu zarządzania jest system Inteligentnej Infrastruktury 

Zarządzania Połączeniami w czasie rzeczywistym.  Inteligentny System Zarządzania Infrastrukturą 

Sieciową (IIMS), jakimi są systemy AMPTRAC oraz Quareo oparte o platformę ICM zaprojektowane w 

taki sposób aby sprostać ograniczeniom opisanym powyżej. Jako integralna część przedsięwzięć 

związanych z zarządzaniem siecią, systemy APMTRAC i Quareo charakteryzują się dużą elastycznością 

i szybkimi rezultatami znacząco redukującymi koszty posiadania sieci.  Dzięki inteligentnym systemom 

zarządzania możemy mieć dostęp do:  

Dokumentacji w czasie rzeczywistym: 

- przeszukiwania w czasie rzeczywistym struktury portów i połączeń pomiędzy portami,  

- automatyczne rozpoznawanie stanu portów i na bieżąco aktualizowanie w bazie danych, 



- historia zdarzeń mających miejsce w systemie jest zapisywana w aplikacji jak również w postaci 

logów do wcześniej zdefiniowanego pliku na serwerze; 

Kontrola sieci: 

- zdalne reagowanie na błędy pojawiające się w sieci w czasie rzeczywistym; 

- reakcja na nieautoryzowane działanie poprzez generowanie alarmów i zdarzeń(np. na podpięcie 

nieautoryzowanego sprzętu do sieci w budynku); 

Zoptymalizowana konfiguracja sieci oraz możliwość zdalnego zarzadzania zmianami: 

- system podpowie administratorowi, jakie działania są potrzebne w celu wykonania odpowiedniego 

zadania i sam wygeneruje listę poleceń potrzebną do jego wykonania; 

- cały czas dostępna jest lista urządzeń oraz ich fizycznych lokalizacji w obiekcie; 

Dodatkowymi atutami systemów AMPTRAC i Quareo jest podniesienie poziomu usług powiązanych 

z IT poprzez: 

- dodanie w pełni automatycznej informacji lokalizowania zasobów w czasie rzeczywistym, 

- dostarczenie umożliwiającego przeszukiwanie, dziennika zdarzeń na zasobach w czasie ich istnienia, 

- 100% dokładna informacja o centrach kosztowych, nazwie użytkownika i portach przełączenia, 

- dostarczenie doładowań poprzez informację o rejestracji zasobów, monitoring SLA, 

- raportowanie dostosowane do użytkownika (połączone ze słownikami), 

- natychmiastowy audyt. 

Dobre planowanie oraz koordynacja są warunkami koniecznymi dla bezawaryjnego działania 

różnorodnych technologii opartych na okablowaniu strukturalnym. Aby to uzyskać należy zastosować 

system który będzie w inteligentny sposób  zarządzać i monitorować infrastrukturę 

teleinformatyczną. Podstawą dobrego planowania jest możliwość zarządzania wszystkimi warstwami 

sieci w tym warstwą fizyczną, w której występuje najwięcej usterek związanych z prawidłowym 

działaniem sieci. 

Zarządzanie warstwą fizyczną jest sprawą kluczową dla wszystkich procesów i usług zależnych od 

infrastruktury teleinformatycznej. Jest ona podstawą organizacji ICT (tzw: Technologii informacyjno-

komunikacyjnych), można więc powiedzieć, że cała organizacja jest zależna od tego rodzaju 

zarządzania. 

Warstwa fizyczna łączy razem wszystkie urządzenia znajdujące się w sieci. Jest to najniższa z 7 warstw 

modelu odniesienia określonego przez grupę ISO Open System Interconnect (OSI). Prawidłowe 

działanie tej warstwy jest niezbędne do działania pozostałych a co za tym idzie do prawidłowego 

działania sieci okablowania strukturalnego w budynku. 

Unikalna specyfika budowy infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach szpitalnych 

pozwala na wykorzystanie systemów zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną w czasie 



rzeczywistym. Obiekty te ze względu na ich wielkość, jak również często również na rozproszoną 

budowę idealnie nadają się do implementacji systemu zarzadzania infrastrukturą.  Problemy o 

których mowa w powyższej części artykułu dotyczą również sieci okablowania w jednostkach 

szpitalnych. Często porusza się również temat bezpieczeństwa łączy transmisyjnych, nie tylko pod 

względem wydajności ale również stabilności połączeń, możliwości śledzenia zmian, możliwości 

wykrywania nieautoryzowanych połączeń i reagowania na te zdarzenia w czasie możliwie 

najkrótszym. Czas to pieniądz w dzisiejszych czasach, więc posiadanie tego typu systemu oprócz 

funkcji bezpieczeństwa powinno również ułatwiać czas obsługi i serwisu sieci strukturalnych, a 

zarazem wszystkich systemów opartych na łączach teletechnicznych. Coraz więcej sprzętu 

medycznego podłączonego jest do sieci komputerowej i jej działanie wpływa na prawidłowe działanie 

aparatury medycznej. Bardzo ważna jest również możliwość lokalizowania sprzętu podłączonego do 

sieci internetowej. Ważne nie tylko ze względu na podsieci, w których są wpięte ale mowa tutaj 

również o fizycznej lokalizacji oraz szczegółowych informacjach, o trasie jaką pokonuje sygnał od 

przełącznika w szafie dystrybucyjnej aż do sprzętu wpiętego w gnieździe abonenckim. Wsparcie dla 

tych usług jest bardzo ważnym elementem prawidłowego i najbardziej wydajnego zarządzania 

infrastrukturą teleinformatyczną a co za tym idzie sprawnego i bezkolizyjnego  funkcjonowania 

Szpitala.  

 


