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DATE STATISTICE:

Siemens î  unește toți clien americani 
folosind ARCHIBUS

și ți 

Siemens Integrated Service Management (ISM) oferă soluții single-point 
multivendor care furnizează organizațiilor din domeniul sănătății servicii de 
mentenanță și depanare pentru toate echipamentele medicale de bază, oricare 
ar fi producătorul acestora. ISM avea nevoie să găsească o singură soluție 
software care să fie accesibilă ca preț, să îndeplinească cerințele clienților 
Siemens și să funcționeze în toată lumea pe baza unui serviciu integrat. Aceasta 
presupune menținerea în funcțiune a  echipamentelor biomedicale situate în 
mai mult de 140 de locații diferite. Mai mult decât atât, soluția software trebuia 
să fie flexibilă, multilingvă, ușor de folosit, adaptabilă și să îndeplinească 
cerințele businessului global. Câștigătorul? ARCHIBUS.

Totul ține de planificare 
ISM folosise aplicația ARCHIBUS Building Operations pentru un grup restrâns de 
clienți individuali pentru 18 luni în opt țări. După un an de dezvoltare internă, 
Siemens a introdus ARCHIBUS în toate cele 33 de proiecte ISM de pe teritoriul 
Statelor Unite. Folosind Building Operations, un Sistem Executiv de Informații 
ușor de folosit și o interfață adaptată, bazată pe dialog, Siemens a descoperit că 
ar putea implementa propriile reguli de business și procese interne pentru 
gestionarea fiecărui client.
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Siemens Medical Solutions, Inc. Integrated 
Service Management (ISM)

Cary, NC

33 de proiecte ISM reunind 141 de imobile 
medicale în 19 state

Building Operations Management

Medical Device Service Management dezvoltat 
de către Siemens Medical Systems

S-a dorit o bază de date unificată pentru 
mentenanța echipamentelor biomedicale 
prezente în peste 140 de imobile medicale; s-a 
dorit un sistem sigur pentru a asigura 
profitabilitatea Siemens în domeniul Service 
Level Agreement.

Înregistrări consolidate de mentenanță într-o 
singură bază de date; folosirea unui workflow 
automatizat pentru consolidarea regulilor de 
business; construirea unui sistem de tip 
bibliotecă strategică de cunoștințe (knowledge 
base) pentru reducerea costurilor de 
mentenanță.

Sistem bazat pe Web pentru un acces mai ușor 
atât local cât și internațional; integrarea tuturor 
clienților ISM ai Siemens din întreaga lume într-
o bază de date consolidată; implementarea unei 
aplicații dezvoltate intern pentru dispozitive 
Windows CE; o interfață bi-direcțională către 
SAP.

www.siemensmedical.com

Modelul global 
A fost constituită o echipă internațională de management cu un singur 
reprezentant tehnic în vederea stabilirii cerințelor pentru software. Pentru a 
asigura succesul proiectului, toate birourile Siemens din lumea întreagă trebuiau 
să folosească aceeași schemă. Planul era să instaleze ARCHIBUS la fiecare cont 
ISM din lume, apoi să reunească datele într-o singură locație pentru 
supravegherea tuturor operațiunilor de business.

Managementul procesului
Folosind ARCHIBUS, înregistrările în baza de date legate de fiecare eveniment în 
parte sunt acum transmise direct persoanei potrivite fie din partea 
administrativă, fie din management. Un astfel de proces este cel de achiziții - 
dacă un manager Siemens de pe teren are nevoie să achiziționeze o piesă care 
depășește autoritatea asociată lui, el o adaugă pur și simplu bazei de date și 
comanda este direcționată imediat în cadrul organizației către persoana a cărei 
aprobare este necesară. La orice moment de timp managerul de pe teren poate 
revizui comanda de achiziție pentru a vedea dacă i s-a acordat permisiunea. Dar 
procesul nu se sfârșește aici. Întregul ciclu de viață al acestei comenzi de achiziții 
poate fi consultat în timp real de către managerul de pe teren, până la facturare 
și la achitarea comenzii de către centrul de procesare. Acesta este doar un 
exemplu despre felul în care Siemens respectă regulile de business furnizând în 
același timp un sistem de buclă închisă pentru feedback.
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