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DI-Atlantis antaa terveydenhuollon johtamisesta vastaaville henkilöille aivan uudet mahdollisuudet tietojen raportointiin ja 
analysointiin. Päätöksenteko tehostuu entisestään, kun eri tietolähteistä kerättyjä tietoja voidaan käsitellä samanaikaisesti.  
Tällaisia järjestelmiä ovat mm. perinteiset potilashallinnon ja lääketieteellisten tukipalveluiden järjestelmät, hallinnon perus-
järjestelmät sekä väestötiedot. DI-Atlantiksen avulla voit hetkessä luoda haluamasi raportin tai analyysin, käsitellä tietoja  
vapaasti ylimmältä summatasolta detaljitasolle, valita kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivan esitysmuodon (taulukko,  
grafiikka, raportti tai kartta), kerätä tarvittavat tiedot ja siirtää ne käsiteltäväksi esim. MS Exceliin sekä luoda ja jakaa  
pdf-muotoisia raportteja ja analyysejä niitä tarvitseville. 
 
Raportoinnin tehostamiseen ei tarvita viikkojen työtä ja suuria kehityskustannuksia 
 
Ota meihin yhteyttä, niin tulemme kertomaan, miten saat tehostettua raportointisi nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin.  
Suomessa raportointiratkaisujamme käyttävät jo kymmenet yritykset. Ruotsissa yli 50 % maan sairaanhoitopiireistä käyttää  
DI-Atlantista raportointiratkaisunaan.        
        
  

Tarvitsetko vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 
- miten hoitokustannukset jakautuvat jäsenkuntien kesken? 
- miten tulosryhmät ovat pysyneet budjeteissaan? 
- miten kymmenen suurinta diagnoosiryhmää jakautuu kunnittain? 
- mitkä laitokset ja lääkärit lähettävät meille eniten potilaita?  
- millaisia kustannuksia muut kuin jäsenkunnat aiheuttavat meille? 

Pystytkö nykyisin työvälinein helposti analysoimaan: 
- erikoisalojen kustannuksia kunnittain/ikäryhmittäin/tulosalueittain? 
- mistä kunnista ja laitoksista tulevat pitkäaikaista hoitoa saaneet potilaat? 
- miten kustannukset ovat kehittyneet edelliseen vuoteen verrattuna? 
- millaisia eroja hoidon syissä eri kunnista tulevilla potilailla on? 
- miten toteutuneet kustannukset suhtautuvat kuntien väestörakenteeseen? 
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1. Data Warehouse -tietovarastosta poimittu osa
(esim. tietyn liiketoimintayksikön tiedot), joka
esikäsitellään valitun raportointi- ja analysointi-
ohjelmiston vaatimaan muotoon.

2. Suoraan operatiivisista järjestelmistä luotu
erillinen raportointi- ja analysointikanta.

Mikä on Datamart?
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Esikäsittely Esikäsittely
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• Tiedon raportointi- ja analysointitekniikka, jolle on 
ominaista mahdollisuus käsitellä tietoja moniulotteisesti, 
summien ja tunnuslukujen laskenta etukäteen, nopeat
vastausajat ja helppo käyttö.

• OLAP vastaa mm. kysymyksiin
• miten kuntalaskutus on kehittynyt vuoden alusta verrattuna 

viime vuoden vastaavaan aikaan?
• mitkä diagnoosit aiheuttavat eniten kustannuksia ja hoitopäiviä?
• mitkä tulosalueet ovat ylittäneet budjettinsa?
• montako potilasta laitokset ovat lähettäneet valittuna aikana?
• mikä on jäsenkuntien osuus eri erikoisalojen kokonais-

kustannuksista?

OLAP (Online Analytical Processing)



Loppukäyttäjä haluaa työvälineen,

• joka on helppo oppia ja käyttää

• jolla voi tuottaa säännölliset vakioraportit ja -tilastot

• joka mahdollistaa tarvittaessa tarkemman tietojen 
analysoinnin

• joka on nopea myös suuria tietomääriä käsiteltäessä

• joka tukee sekä summa- että detaljitason käsittelyä

• jolla voi käsitellä kerrallaan vain haluttuja tietoja

• jota voi käyttää tarpeen mukaan työpaikalla, kannettavalla 
tai selaimella

Tietohallinto haluaa ohjelmiston,

• joka ei edellytä uusia laite- tai muita ohjelmistoinvestointeja

• joka ei vaadi muutoksia nykyisin käytössä oleviin järjestelmiin

• joka on helppo asentaa ja ylläpitää

• joka vaatii vähän käyttäjätukea

• joka vähentää ad-hoc -raporttien ohjelmointia ja mahdollistaa 
keskittymisen ydinasioiden hoitamiseen 

• joka turvaa tehdyt investoinnit myös operatiivisten järjestelmien 
tai laitteistoympäristön vaihtuessa
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• Ainutlaatuinen, patentoitu teknologia

• Soveltuu kaikille helpon käytettävyyden 

• Nopeasti käyttöönotettavissa

• Yhtenäinen eri käyttöympäristöissä 

• Erittäin tehokas myös suuria tietomääriä käsiteltäessä

• Mahdollistaa tietojen täysin vapaan käsittelyn (ei vaadi 
tietojen hierarkioiden määrittelyä!!)

• Mahdollistaa toistuvien vakiotoimintojen automatisoinnin

• Ei vaadi tietoja ohjelmoinnista, relaatiokannoista tai SQL-
kielestä 

• Turvaa tehdyn investoinnin myös tulevaisuudessa

Mikä erottaa DI-Atlantiksen muista?

DI-Atlantis - esitysmuodot

Taulukot Grafiikat

KartatRaportit



Ominaisuudet Käyttäjien määrä

DI-ProDiver:
työasemalla

Monipuolinen
ja joustava

Sisäiset
tehokäyttäjät

DI-WebDiver:
helppo ylläpito

Riittää 
useimmille

Intranet &
Extranet

DI-ReportDiver:
kiinteät raportit ExtranetHelpompaa

ei voi olla

DI-Atlantis -käyttöliittymät

• Johdon raportointi
• Potilashallinto
• Taloushallinto
• Henkilöstöhallinto
• Materiaalihallinto
• Laadunvalvonta
• Logistiikka
• Lääketieteelliset tutkimukset
• .......
• .......

Terveydenhuollon sovellusalueita
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DI-Atlantis terveydenhuollossa


