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1 O firmie 

Transition Technologies S.A. istnieje od czerwca 1991 roku. Obecnie jest wiodącym polskim dostawcą 
oprogramowania dla automatyki, energetyki, gazownictwa i medycyny. Posiada ponad 300 wdrożeń w 
Polsce i na świecie, zatrudnia ponad 1500 osób. Ściśle współpracuje z uczelniami wyższymi na całym 
świecie. W 2010, decyzją Ministra Gospodarki, firma uzyskała status Centrum Badawczo-
Rozwojowego. Owocem działalności badawczo-rozwojowej są patenty i liczne publikacje pracowników 
firmy. Transition Technologies S.A. intensywnie rozwija działalność na rynku biomedycznym i 
bioinformatycznym. Realizuje komercyjne zlecenia dotyczące analiz danych medycznych i obliczeń 
bioinformatycznych. Zajmuje się tworzeniem własnych innowacyjnych produktów informatycznych dla 
sektora medycznego w Polsce i na świecie. Więcej informacji o firmie można znaleźć pod adresem: 
www.tt.com.pl i www.mi.tt.com.pl.  

2 Opis rozwiązania 

Przedmiotem koncepcji jest utworzenie Rejestru dostępnych łóżek i respiratorów COVID-19. 
Koncepcja ta przygotowana została w nawiązaniu do stanowiska Polskiej Federacji Szpitali z dnia 
01.10.2020r. dotyczącego konieczności poprawy koordynacji zarządzania zasobami szpitalnymi oraz 
ruchem pacjentów. Transition Technologies S.A. jest członkiem wspierającym PFSz i w ramach naszej 
współpracy postanowiliśmy przygotować rozwiązanie pomagające rozwiązać jeden z obecnie pilnych 
problemów. 

Jednym z głównych celów wdrożenia jest umożliwienie dostępu do bieżącej informacji o 
aktualnych stanach łóżek i respiratorów (wolnych oraz wszystkich dostępnych) we wszystkich 
szpitalach dedykowanych leczeniu pacjentów z Covid-19 w Polsce. Lista planowanych funkcjonalności 
prezentowanych w systemie to m.in.: 

§ codzienne aktualizowanie informacji o dostępności łóżek i respiratorów przez koordynatorów 
z poszczególnych jednostek (osoba dedykowana obsłudze rejestru, np. koordynator ruchu 
pacjentów) 

§ możliwość rozbudowy rejestru o automatyczne aktualizowane stanu łóżek ze szpitali w 
przypadku wykorzystania innych narzędzi wewnątrz szpitala (np. systemy czipów łóżkowych, 
RFID, itp.)  

§ wizualizacja pozyskanych informacji na mapach oraz w postaci list informacyjnych 
§ lista wszystkich szpitali wraz z danymi do kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie 

kryzysowe w danej placówce 
§ ilość wszystkich łóżek oraz dostępnych respiratorów dla Covid-19 z rozbiciem na szpital, 

województwo, powiat, gminę (liczba), 
§ ilość łóżek zajętych przez pacjentów z Covid-19 oraz zajętych respiratorów z rozbiciem na 

szpital, województwo, powiat, gminę (liczba + % wszystkich) 
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§ ilość łóżek wolnych dla pacjentów z Covid-19 oraz dostępnych respiratorów z rozbiciem na 
szpital, województwo, powiat, gminę (liczba + % wszystkich) 

§ tworzenia raportów dobowych/tygodniowych/miesięcznych 
§ prezentacja danych w postaci wykresów pokazujących dzień po dniu zmieniające się obłożenie 

szpitali (z możliwością zdefiniowania zakresu czasu do zaprezentowania danych) 
§ możliwość logowania do rejestru indywidualnymi loginami dla każdego szpitala oraz tworzenie 

większej ilości użytkowników w obrębie placówki 
§ docelowo możliwość przekształcenia w rejestr gromadzący również informacje o pacjencie. 

Transition Technologies wykorzysta tu swoje doświadczenie z gromadzenia danych w Pilotażu 
Krajowej Sieci Onkologicznej gdzie odpowiadamy za obsługę informatyczną projektu w 4 
województwach. 

 

Na poniższych grafikach prezentujemy wstępną wersję interfejsu przygotowaną przez Transition 
Technologies SA i możliwą do uruchomienia produkcyjnego najpóźniej do 28.10.2020. 
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Projekt posiada pozytywną rekomendację Polskiej Federacji Szpitali 
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3 Założenia wdrożenia 

§ Transition Technologies będzie hostować rozwiązanie na zabezpieczonym serwerze i 
udostępni go wskazanym osobom poprzez zabezpieczone połączenie internetowe lub 

§ Rejestr zostanie uruchomiony w przestrzeni przygotowanej przez Zamawiającego  

4 Gwarancja 

1. Transition Technologies S.A. jako producent oprogramowania udziela rocznej gwarancji na 
prawidłowe działanie systemu. 

2. Z napraw gwarancyjnych wyłączone są naprawy wynikające z niestosowania się do zaleceń 
opisanych w dokumentacji oprogramowania, powstałe na wskutek niewłaściwego 
użytkowania lub wywołane przyczynami zewnętrznymi jak błędy systemów operacyjnych i baz 
danych, awarii sprzętu czy błędów po stronie interfejsów programistycznych do systemów 
zewnętrznych niezależnych od TT. Wyłączenia nie stosuje się do oprogramowania 
dostarczanego przez TT lub używanego jako biblioteki lub narzędzia programistyczne do 
działania oprogramowania. 

5 Kontakt 

Osobą kontaktową w sprawie niniejszej oferty jest: 

 

 

 Piotr Pecko 

Dyrektor Sprzedaży – Sektor Opieki Zdrowotnej 

E-Mail: p.pecko@tt.com.pl 
tel.: +48 603 860 142 

 


