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25 % of working hours is today spent on searching for 
patients, equipment, papers and specialists

Oversikt!



• Mulige områder

• Hva tilbyr Telenor Iris og hvorfor

• Hvordan kan vi tilby løsninger innenfor helsesektoren

– Realisering av løsning for Texi

• Fra ide til drift

• Oppsummering



Mulige fokusområder for helsesektoren

• Oversikt  => Mer effektiv bruk av tid og ressurser, 
Redusere kostnader

• Logistikk => Reduserte kostnader, 
Mer effektiv bruk av tid og ressurser

• Sikkerhet => Medisiner på avveie, 
Avdekke piratkopiering av medisiner,
Sikre kommunikasjonsløsninger+drift



Etterliknings- (fake) problemet

• Counterfeiters can buy labeling and packaging 
equipment from the same sources as 
pharmaceutical manufacturers

• Counterfeiters create duplicate bar codes and 
lot numbers

Sikkerhet!



Løsninger fra Telenor Iris

Telenor

Indoor 
positioning

Outdoor 
positioning

Mobile registration
Asset management

Information forwarded to 
application provider 
through standard 
interfaces

In/out from 
location, 
sensordata

Hjelpemiddellager



Connected Objects Service Enabling
– a new managed services from Telenor

Solution
integration

Managed PABX, 
switchboards and 

mobile
extensions

Call center
Managed
call center

Assembly and integration of a total solution 
based on individual products and services

UC
Managed

unified 
communi

cation

MDM
Management

of mobile 
applications

devices

CO
Management and 

enabling  
services

Network connectivity services



Telenor Iris
- liten og lett i en stor og kompetent organisasjon

• 8 fulltidsansatte med lang fartstid og bred 
kompetanse innen telekom

• Operativ tjenesteplattform i Telenors nett med 
gode skalerings muligheter 

• Tilgang på proffesjonell kompetanse fra Telenor 
konsern innen forskning/utvikling, marked/analyse, 
kundepleie og løsningsdrift

• Finansiell backing som gir forutsigbarhet

• Bred relasjonsbase mot kunder og partnere

• Skandinavisk operasjon



RFID 
lesere

Strekkode
lesere Sensorer

Ultralyd
Pos GPS

Applikasjons tilbydere

Telenor
- Data innsamling og  

viderebehandling
- Monitorering

EPCIS
Datautveksling

•Sikker og robust innsamling
og viderebehandling av data fra
ulike lesere og sensorer

•Overvåkning av lesere og sensorer

•Standard grensesnitt og moduler
(SDK) for 3.parts 
applikasjonstilbydere

•Pakking av data for global 
tilgjengelighet av data gjennom 
standardisert EPCIS grensesnitt. 

•Profesjonell kundeservice

Alt dette gjennom månedsabonnement

Telenor tilbyr 

WIFI
Pos.



Logistikk!



Telenor 
Iris 

Applikasjons
partnerInternett

Vaskeri
Pakkedisk

Kles
skap

Retur
Beholder

Aksess
kontroll

Texi applikasjon

Innsamling av 
RFID data fra

vaskeri

-Lokalt Lan
-Bredbånd

-Lokalt Lan
-Bredbånd

GPRS

GPRS

Realisering av løsning for Texi

Nye lokasjoner:
-Montering av skap
-Definere lokasjoner
-Sende ut prekonf. servere
-Automatisk oppdatere programvare
-Test
-Full drift



Fra ide til drift

1. Forstudie
• Identifisere anvendelsesområder og gevinstpotensial

• Lage en overordnet løsningsskisse 

• Gjennomføre tekniske tester for å verifisere spesielt kritiske områder ved behov

2. Pilot
• Spesifisere en pilot – verifisere gevinstpotensiale og løsning

• Implementasjon og drift av pilot

• Sluttrapport – konklusjon og anbefaling

3. Implementering
• Prosjektspesifikasjon, prosjektledelse – håndtering av underleverandører

• HW installasjon

• Integrasjon og løsningskonfigurasjon

• Test

• Dokumentasjon

• Opplæring

4. Drift
• Spesifisering av driftsoppsett

• Et kontaktpunkt for driftsrelaterte henvendelser

• Leveranse i henhold til avtalt SLA



Oppsummering

• Ny teknologi innen sporing og posisjonering 
muliggjør mer effektiv drift innen helsesektoren

• Teknologien benyttes allerede av andre med gode 
resultater

• Med en helhetlig arkitektur kan sykehus utnytte 
investeringer i infrastruktur også til fremtidige behov

• Telenor har benyttet sin erfaring fra avanserte 
kommunikasjonsløsninger i bedriftsmarkedet til å
etablere tjenester knyttet til datafangst 

• Vi kan sammen med våre partnere vurdere mulige 
gevinster og sette opp en pilot raskt og effektivt

• Ved hjelp av åpne standardiserte løsninger har 
kundene store frihetsgrader og 
oppgraderingsmuligheter i forhold til valg av 
hardware, kommunikasjon og applikasjoner





Telenor IRIS: Produkt portefølje

Mobil / Internett

Kunder

Applikasjons-
partner og 

Kunder

(Data Innsamling + Filtrering + Prossesering + 
videresending)

IRIS Collection Processing

RFID
Strekkoder

Magnetstripe
GPS

Ultralyd
GSM pos.

Temperatur 
Vekt

Annet
Utstyr

(Data Innsamling + Filtrering + Videresending)

IRIS Collection Basic

Applikasjons
- partner og 

Kunder

IRIS
Renova

IRIS 
Asset
Mngt.



Datafangst trender
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Kundeplassert
node

Internett/ VPN /
Mobilnett

Telenor
Iris

Kunde-
applikasjon

Datainnsamling

Databearbeiding

Data videresendelse

Kundeplassert
node

Internett/ VPN /
Mobilnett

Telenor
Iris

Kunde-
applikasjon

Datainnsamling

Databearbeiding

Data videresendelse


