
F U J I T S U  I NV I AFujitsu Invia Oy

Sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaisen työasema taskuun

Terveydenhuollon ATK-päivät, Jyväskylä
27.5.2003

Antti Kytömäki
johtaja, R&D
Fujitsu Invia



F U J I T S U  I NV I AFujitsu Invia Oy

Mobiilijärjestelmä 
= tavoitettavuusjärjestelmä(?)

Tieto on tavoitettavissa

Sinä olet tavoitettavissa, läsnä

…turvallisesti ja helposti
…silloin kun haluat
…kuten haluat
…kustannustehokkaasti
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Mobiilijärjestelmä on MoniXXXX:äinen

Monikanava
– kanavasta riippuva vuorovaikutus ja keskustelu 
– kanavaan muokkautuva sisältö
– uudet palvelukanavat ja päätelaitteet

Monimuoto
– kaikkia keskustelun ja vuorovaikutuksen tapoja hyödyntävä (kuten

puhe, eleet, katse)

Moniturva
– jotain, joka sinulla on
– jotain, jonka tiedät
– jotain, jota olet 

Monisukupolvi
– olemassa olevien laitteiden ja järjestelmien hyödyntäminen ja 

hallinnointi
– uusien laitteiden ja palvelukanavien käyttöönotto

Moniverkko
– siirtotien vaihtaminen dynaamisesti 
– kapasiteettiin mukauttaminen
– kustannusten optimointi  
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Mahdollistajia

Mukautuminen

Vastuunsiirto

Eloperäisiin ominaisuuksiin nojautuminen

Läsnäolon tunne

Paikannus

Yhteydetön yhteys

Siru

Adaptation, user interface, data, 
multi-modal

Handover, roaming

Biometrics, voice

Presence, instant messaging

Location based services

Synchronization, offline

Multipurpose, multiapplication
cards, SIMs
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Esimerkkejä Fujitsu Invian mobiilipalveluista

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen työasema taskussa:

Invian Mobiilitoimisto - turvallista mobiliteettia edullisesti töpselistä

mViivi - älykäs kevytpääte liikkuvalle kotisairaanhoitajalle
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YPV/ADSL   GSM/GPRS   WLAN    Internet

SÄHKÖPOSTI, KALENTERI

… Invia Mobiilitoimiston avulla

ERI TYYPISILLÄ
VERKKO-
YHTEYKSILLÄ

ERILAISILLA
PÄÄTELAITEILLA

Yrityssovellusten turvallinen käyttö
ajasta ja paikasta riippumatta…

LIIKETOIMINTASOVELLUKSET KAIKKIIN 
SOVELLUKSIIN
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Invia Mobiilitoimisto – monipuolinen ratkaisu 
yrityssovellusten turvalliseen etäkäyttöön

Päätelaitteesta riippumaton
– työasemat, kämmentietokoneet, matkapuhelin

– turvallinen ratkaisu myös julkisten päätelaitteiden hyödyntämiseen

Siirtotiestä riippumaton
– kiinteät verkot, langattomat verkot, internet

Ratkaisu kaikille sovellustyypeille
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mPollux-tunnistuspalvelut
CallSign, MobiSign, DigiSign

SSL                 ICA                   IPSEC

WebFront

YPV/ADSL   GSM/GPRS   WLAN    Internet

Sähköposti
Kalenteri Web-sovellus

Secure
Desktop

VPN

Muu sovellus

Käyttötapa

Turvapalvelut

Sovellus

Siirtoverkko

Invia One

SMS/WAP/Voice
-käyttö

Päätelaite

SMS, FAX
Yhdys-

käytävät

Invia Mobiilitoimisto -konsepti

Taskutoimisto Etäkäyttö

Citrix MetaFrame

Kalenteri-
synkronointi
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Invia One – toimisto taskussa

Monikanavaratkaisu yrityksen sähköposti- ja 
kalenterijärjestelmän hyödyntämiseen
Voit käsitellä henkilökohtaista sähköpostiasi matkapuhelimen

– SMS-viesteillä
– WAP-selaimella

… sekä kuunnella ja lähettää viestejä äänikäyttöliittymällä
Ääni- ja SMS-kanava mahdollistaa koko nykyisen 
laitekannan hyödyntämisen ja takaa globaalin kattavuuden
Laaja toiminnallisuus – hyödyntäminen henkilökohtaisen 
tarpeen ja tilanteen mukaan
Helppokäyttöinen ja joustava ratkaisu
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Uusia
sähköpostiviestejä

Invia One  
numero

M

Sähköpostin SMS-käyttö
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Toimii kaikilla matkapuhelimilla

Toimii kaikkialla
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Invia One 
Numero

Kielet
englanti
espanja
saksa
ranska
italia
ruotsi
tanska
suomi

Sähköpostin kuuntelu

Interaktiivinen, näppäin- ja ääniohjaus

Vastaaminen sähköposteihin ääniviesteillä

Sähköpostin käsittely mm. kävellessä tai autoillessa
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mPollux-tunnistuspalvelut
CallSign, MobiSign, DigiSign

WebFront

YPV/ADSL   GSM/GPRS   WLAN    Internet

Web-sovellus

Secure
Desktop

VPN

Muu sovellus

Käyttötapa

Turvapalvelut

Sovellus

Invia Mobiilitoimisto

Citrix MetaFrame
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mPollux – Monipuolinen tunnistuspalvelu

Yleiskäyttöinen tunnistusratkaisu
– web-sovelluksille

– VPN-ratkaisulle (RADIUS)

– Citrix MetaFrame -ratkaisulle

– integroitavissa myös muihin sovelluksiin, kuten kulunvalvontaan

Monipuoliset vahvat tunnistustavat
– CallSign – puhelinnumeroon ja PIN-koodiin perustuva tunnistus

– DigiSign – PKI-pohjaiseen älykorttiin perustuva tunnistus

– MobiSign – mobiili PKI-arkkitehtuuriin perustuva tunnistus

Perustuu Fujitsu Invian kehittämään SDA mPollux -ohjelmistoon
– jatkossa monikanavatuki sovelluksille, uudet tunnistusmenetelmät
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mPollux CallSign*) - Käyttäjän tunnistus puhelimella

VPN palvelin
Sallitut

sisäverkon 
osoitteet

CallSign-tunnistuspalvelu
DB

3

Tunnistussoitto

PIN

4

Login

1

SSL-istunto

5

Tunnistuspyyntö2

*) patent pending
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Esimerkkejä

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen työasema taskussa:

Invian Mobiilitoimisto - turvallista mobiliteettia edullisesti töpselistä

mViivi - älykäs kevytpääte liikkuvalle kotisairaanhoitajalle
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Kotihoidon palveluketju, kotisairaanhoitaja Viivin käynti asiakkaan luona

Viivi hakee arkistosta kansion jossa on asiakkaan henkilötieto-lehti, kotisairaanhoito-lehti sekä hoitosuunnitelmalomakeViivi hakee arkistosta kansion jossa on asiakkaan henkilötieto-lehti, kotisairaanhoito-lehti sekä hoitosuunnitelmalomake

Viivi tulostaa perusjärjestelmästä epikriisit ja laboratoriovastaukset ja liittää ne kansioonViivi tulostaa perusjärjestelmästä epikriisit ja laboratoriovastaukset ja liittää ne kansioon

Viivi selvittää onko asiakkaalla ollut 
hoitojaksoja muissa yksiköissä

Viivi selvittää onko asiakkaalla ollut 
hoitojaksoja muissa yksiköissä

Viivi menee etsimään arkistosta ko. epikriisiä. Jos löytyy, kopioi sen ja 
liittää kansioon

Viivi menee etsimään arkistosta ko. epikriisiä. Jos löytyy, kopioi sen ja 
liittää kansioon

Kotikäynnillä Viivi kirjaa käynnin tiedot kotisairaanhoito-lehdelle (käsin paperille), mittaustulokset myös asiakkaan RR- ja Veren 
sokeri –korteille. Kirjaa tämän käynnin tilapäisen maksun seurantalomakkeelle (käsin). Merkitsee seuraavan käynnin ajankohdan 
omaan liitolta saamaansa  kalenteriin sekä kotisairaanhoito –lehdelle (käsin). Tuo tullessaan tarvittavat lääkkeet apteekista ja vie 

mennessään reseptit uusittaviksi  

Kotikäynnillä Viivi kirjaa käynnin tiedot kotisairaanhoito-lehdelle (käsin paperille), mittaustulokset myös asiakkaan RR- ja Veren 
sokeri –korteille. Kirjaa tämän käynnin tilapäisen maksun seurantalomakkeelle (käsin). Merkitsee seuraavan käynnin ajankohdan 
omaan liitolta saamaansa  kalenteriin sekä kotisairaanhoito –lehdelle (käsin). Tuo tullessaan tarvittavat lääkkeet apteekista ja vie 

mennessään reseptit uusittaviksi  

Viivi huomaa hoidossa lisäselvittelyn 
tarvetta

Viivi huomaa hoidossa lisäselvittelyn 
tarvetta

Viivi soittaa terveysasemalle ja pyytää hoitajaa katsomaan 
perusjärjestelmästä tai arkistosta potilastietoja. Tarvittaessa varaa ajan 

lääkärille tai laboratoriohoitajalta laboratorioon

Viivi soittaa terveysasemalle ja pyytää hoitajaa katsomaan 
perusjärjestelmästä tai arkistosta potilastietoja. Tarvittaessa varaa ajan 

lääkärille tai laboratoriohoitajalta laboratorioon

Viivi soittaa edelleen toiseen hoitoa antaneeseen yksikköön tai yksityiselle 
palveluntuottajalle etsien hoidon toteutuksen kannalta oleellista tietoa

Viivi soittaa edelleen toiseen hoitoa antaneeseen yksikköön tai yksityiselle 
palveluntuottajalle etsien hoidon toteutuksen kannalta oleellista tietoa

Hoitanut yksikkö lähettää epikriisin Viiville postitse tai faksilla. Hoitanut yksikkö lähettää epikriisin Viiville postitse tai faksilla. 

Viivin hoitama asiakas on kotisairaanhoidon ja kotipalvelun yhteinen asiakas, joten Viivi kirjaa lääkkeiden jaosta viestin 
kotipalvelun viestivihkoon (sinikantinen ruutuvihko, säilytys asiakkaan kotona) sekä käyntiseurantalomakkeeseen (käsin)
Viivin hoitama asiakas on kotisairaanhoidon ja kotipalvelun yhteinen asiakas, joten Viivi kirjaa lääkkeiden jaosta viestin 

kotipalvelun viestivihkoon (sinikantinen ruutuvihko, säilytys asiakkaan kotona) sekä käyntiseurantalomakkeeseen (käsin)

Palattuaan työpisteeseensä Viivi kirjaa käsin perusjärjestelmään   
- Käynnin (tilastoon)
- Kotisairaanhoidon kertomusosioon tiedot lääkityksestä,    

hoitotoimenpiteistä, voinnista ja jatkohoitosuunnitelman
- Kirjaa kilometrit matkalaskulomakkeelle

Palattuaan työpisteeseensä Viivi kirjaa käsin perusjärjestelmään   
- Käynnin (tilastoon)
- Kotisairaanhoidon kertomusosioon tiedot lääkityksestä,    

hoitotoimenpiteistä, voinnista ja jatkohoitosuunnitelman
- Kirjaa kilometrit matkalaskulomakkeelle

Viiviltä jäi hoidon suhteen 
selvitettävää tai tarkistettavia 

laboratoriovastauksia

Viiviltä jäi hoidon suhteen 
selvitettävää tai tarkistettavia 

laboratoriovastauksia

Hoitaja tulostaa valmiit 
laboratoriovastaukset lääkärille 

perusjärjestelmästä

Hoitaja tulostaa valmiit 
laboratoriovastaukset lääkärille 

perusjärjestelmästä

Lääkäri määrää hoidon / 
lääkityksen ja kirjaa sen käsin

tulosteelle

Lääkäri määrää hoidon / 
lääkityksen ja kirjaa sen käsin

tulosteelle

Hoitaja kirjaa lääkärin 
ohjeet 

perusjärjestelmään 
tulosteelta

Hoitaja kirjaa lääkärin 
ohjeet 

perusjärjestelmään 
tulosteelta

Viivi tekee uuden 
kotikäynnin samana 

päivänä ja vie lääkkeet 
asiakkaan dosettiin

Viivi tekee uuden 
kotikäynnin samana 

päivänä ja vie lääkkeet 
asiakkaan dosettiin
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…ja sama ”liikkuvien ammattilaisten” järjestelmän, mViivin avulla

Viivi ottaa päätelaitteensa lataustelineestäViivi ottaa päätelaitteensa lataustelineestä

Kotikäynnillä Viivi kirjaa käynnin tiedot päätelaitteensa kotisairaanhoito-lehdelle, mittaustulokset myös asiakkaan RR- ja Veren 
sokeri –korteille. Kirjaa tämän käynnin päätelaitteensa tilapäisen maksun seurantalomakkeelle. Merkitsee seuraavan käynnin
ajankohdan potilaan kalenteriin kotisairaanhoito –lehdelle josta tieto synkronoituu myös Viivin omaan kalenteriin. Kaikki Viivin 

tekemät muutokset päivittyvät reaaliaikaisesti perusjärjestelmään. Viivi tuo tullessaan tarvittavat lääkkeet apteekista ja vie 
mennessään reseptit uusittaviksi  

Kotikäynnillä Viivi kirjaa käynnin tiedot päätelaitteensa kotisairaanhoito-lehdelle, mittaustulokset myös asiakkaan RR- ja Veren 
sokeri –korteille. Kirjaa tämän käynnin päätelaitteensa tilapäisen maksun seurantalomakkeelle. Merkitsee seuraavan käynnin
ajankohdan potilaan kalenteriin kotisairaanhoito –lehdelle josta tieto synkronoituu myös Viivin omaan kalenteriin. Kaikki Viivin 

tekemät muutokset päivittyvät reaaliaikaisesti perusjärjestelmään. Viivi tuo tullessaan tarvittavat lääkkeet apteekista ja vie 
mennessään reseptit uusittaviksi  

Viivi huomaa hoidossa lisäselvittelyn 
tarvetta

Viivi huomaa hoidossa lisäselvittelyn 
tarvetta

Viivi ottaa päätelaitteellaan yhteyden alueelliseen tietojärjestelmään, jossa 
pääsy asiakasta hoitavien muiden yksiköiden tietoihin. Tarvittaessa varaa 

ajan lääkärille tai laboratorioon

Viivi ottaa päätelaitteellaan yhteyden alueelliseen tietojärjestelmään, jossa 
pääsy asiakasta hoitavien muiden yksiköiden tietoihin. Tarvittaessa varaa 

ajan lääkärille tai laboratorioon

Viivin hoitama asiakas on kotisairaanhoidon ja kotipalvelun yhteinen asiakas, joten kotipalvelulla on rajoitettu näkyvyys 
asiakkaan tietoihin mistä käy ilmi muutokset lääkkeiden jaossa tms.  Kotipalvelu voi myös informoida järjestelmän avulla 

asiakkaan kotisairaanhoitoa (lääkkeet tyynyn alla tms.)  Viivi päivittää tiedot laitteen käyntiseurantalomakkeeseen.

Viivin hoitama asiakas on kotisairaanhoidon ja kotipalvelun yhteinen asiakas, joten kotipalvelulla on rajoitettu näkyvyys 
asiakkaan tietoihin mistä käy ilmi muutokset lääkkeiden jaossa tms.  Kotipalvelu voi myös informoida järjestelmän avulla 

asiakkaan kotisairaanhoitoa (lääkkeet tyynyn alla tms.)  Viivi päivittää tiedot laitteen käyntiseurantalomakkeeseen.

Palattuaan työpisteeseensä Viivi ottaa kupin kahvia ja
- Kirjaa kilometrit matkalaskulomakkeelle
- Tarkastaa perusjärjestelmästä että tiedot ovat päivittyneet
- Laittaa päätelaitteensa lataustelineeseen seuraavaa käyttäjää varten

Palattuaan työpisteeseensä Viivi ottaa kupin kahvia ja
- Kirjaa kilometrit matkalaskulomakkeelle
- Tarkastaa perusjärjestelmästä että tiedot ovat päivittyneet
- Laittaa päätelaitteensa lataustelineeseen seuraavaa käyttäjää varten

Viiviltä jäi hoidon suhteen 
selvitettävää tai tarkistettavia 

laboratoriovastauksia

Viiviltä jäi hoidon suhteen 
selvitettävää tai tarkistettavia 

laboratoriovastauksia

Hoitaja tulostaa valmiit 
laboratoriovastaukset lääkärille 

perusjärjestelmästä

Hoitaja tulostaa valmiit 
laboratoriovastaukset lääkärille 

perusjärjestelmästä

Lääkäri määrää hoidon / 
lääkityksen ja kirjaa sen käsin 

tulosteelle

Lääkäri määrää hoidon / 
lääkityksen ja kirjaa sen käsin 

tulosteelle

Hoitaja kirjaa lääkärin 
ohjeet 

perusjärjestelmään 
tulosteelta

Hoitaja kirjaa lääkärin 
ohjeet 

perusjärjestelmään 
tulosteelta

Viivi tekee uuden 
kotikäynnin samana 

päivänä ja vie lääkkeet 
asiakkaan dosettiin

Viivi tekee uuden 
kotikäynnin samana 

päivänä ja vie lääkkeet 
asiakkaan dosettiin
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GSM  Data
SMS
GPRS

PC

PDA

GSM/GPRS/SMSGSM/GPRS/SMS

Toimisto
Työpiste

Tehtävälistat
Asiakastiedot
Raportoinnit (ml.ääni)
Tulosteet
Selailut

Web palvelin

Alueelliset
ja muut 
tietojärjestelmät

Internet
Intranet
Internet
Intranet

Ohjelmapäivitykset
Tiedon siirrot
Synkronointi

Vahva tunnistus
Tiedon siirrot
Kyselyt
Sähköpostit
Synkronointi

mViivi konsepti –
Fujitsu mCastor PDA Client
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mCastor PDA Client - Ominaisuuksia
Client-server –toteutus

– ei tarvitse jatkuvaa verkkoyhteyttä: kustannussäästöjä, verkko ei ole aina 
käytettävissä, miellyttävämpi käyttöliittymä

Asiakaskohtaisesti sovitetaan
– näytöt ja niiden sisältö
– näyttöjen ja datan käsittelysäännöt
– tietokantaratkaisu asiakas- ja muille tietokannoille

Paikallinen tietokanta ja sen älykäs päivitys
Tulostusmoduli, Viivakoodilukijamoduli, Paikannusmoduli
Kieliversiot

– tulostuskieli
– käyttäjän kieli (asennusaikainen kielivalinta)

Standardi kehitys- ja ajonaikainen ympäristö
– perustuu MS Pocket PC alustalle: MS Compact .NET sovelluskehys, Web 

Services palvelurajapinnat ja MS Visual Studio .NET kehitysympäristö
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mViivi - demojärjestelmä
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Kiitos!
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