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Uusi skaalautuva IOT- kokonaisratkaisu terveydenhuoltoon
Suomalainen Medixine on kehittänyt kansainvälisille markkinoille tähtäävän Medixine Suite
pilviohjelmistotuotteen, joka yhdistää kaikki terveydenhuollon sähköisen asioinnin tarpeet yhteen
helppokäyttöiseen ratkaisuun. Tärkeä osa kokonaisuudessa on potilaiden ja kansalaisten suorittamien
erilaisten mittausten automaattinen välittäminen ammattilaisten nähtäväksi. Tyypillinen etämittauspalvelu
sisältää Bluetooth-yhteydellä varustetun mittalaitteen, esimerkiksi verensokerimittarin, mobiilin
päätelaitteen ja pilvipalvelun.
”Yksi merkittävä este IoT-ratkaisuiden leviämisessä laajaan käyttöön terveydenhuollossa on ollut sellaisten
operaattoripalveluiden puute, jotka skaalautuvat suuriin tuotantoihin sekä hinnoittelun että palvelun
monipuolisuuden osalta. DNA:n uusi, Cisco Jasperin tuottama DNA Connectivity IoT liittymänhallintapalvelu ratkaisee tämän ongelman kertaheitolla”, sanoo terveydenhuollon sähköisiin
ratkaisuihin erikoistuneen Medixine Oy:n toimitusjohtaja Tapio Jokinen. ”Etämittauspalveluiden laaja
käyttöönotto parantaa kroonisten sairauksien seurannan ja hoidon laatua sekä tuo yhteiskunnalle
merkittäviä säästöjä”, Jokinen jatkaa.
”Uuden DNA Connectivity IoT -palvelun avulla voidaan valvoa verkkoliikenteen toimivuutta, mikä on
erityisen tärkeää lääkinnällisissä sovelluksissa, joissa järjestelmän toimimattomuudella voi olla vakavia
seurauksia. Alusta myös antaa meille täyden läpinäkyvyyden laskutuksen kertymiseen liittymätasolla, mikä
mahdollistaa kulujen hallinnan tilastojen ja automatiikan avulla.”, sanoo Medixinen tekninen johtaja Otto
Teinonen.
DNA Connectivity IoT-palvelu soveltuu kaikille toimialoille ja kaikenkokoisten yritysten moninaisiin ja
vaihtuviinkin tarpeisiin. Palvelussa yhdistyvät DNA:n nopean matkaviestinverkon ja kansainvälisesti
johtavan IoT-yhteyksien hallinta-alustan eli Cisco Jasperin Control Centerin edut.
"Haluamme vauhdittaa suomalaisten IoT-innovaatioiden kehitystä ja kansainvälistymistä tuomalla
markkinaan kansainvälisesti johtavan toimijan. Medixine on tästä hyvä esimerkki. ”, sanoo DNA:n IoTmyynnistä ja ratkaisuista vastaava johtaja Esa Kinnunen DNA:lta.
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Medixine Oy
Medixine (www.medixine.com) on suomalainen terveydenhuollon sähköiseen asiointiin erikoistunut
ohjelmistotalo. Ratkaisujamme on jo käytetty yli 300.000 potilaan hoitamisessa yli 10 maassa. Lisätiedot:
toimitusjohtaja Tapio Jokinen, puh 044-5553015, tapio.jokinen@medixine.com, Twitter @medixinecom
DNA Oyj on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon
laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. DNA on Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tvtoimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Yritysten osalta DNA näkee keskeisenä kasvualueena ajasta ja
paikasta riippumattoman uuden työn, joka mahdollistuu älykkäillä päätelaitteilla, monipuolisilla
viestintäpalveluilla ja nopeilla yhteyksillä. DNA:n liikevaihto vuonna 2017 oli 886 miljoonaa euroa ja
liiketulos 124 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 3,9 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon
liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä
myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi,
Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa. Lisätiedot: DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

