
Интеграция на дигитална медия 
„Emocion“ в МБАЛ „Събо Николов“

Болнично заведение в Панагюрище, отговарящо 
на съвременните световни стандарти.
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През месец април 2016 година РИСК 
Електроник е избрана за изпълнител 
на проект за интеграция на дигитална 
медия и на система за управление на об-
служването за новоизградената болница 
в Панагюрище – МБАЛ „Събо Николов“. 
Амбициите на инвеститора са да изгра-
ди болнично заведение, отговарящо  
на съвременните световни стандарти 
не само по отношение на качеството 
на медицинското оборудване, но и да 
отговорят на очакванията на пациенти-
те за високо ниво на обслужване.

Мащабният проект включва ремонт 
на съществуваща болница МБАЛ „Събо 
Николов“ и изграждането на нов онко 
център, реализирани за период от 6 ме-
сеца. През април 2016 година болничното 
заведение започва да функционира. След 
финализирането му тя ще разполага с 
изцяло нова технологична инфраструк-
тура. Планирани за изграждане са: нов 
център за данни с частна облачна инфра-
структура, опорна мрежова свързаност, 

десктоп виртуализация за работните 
места, безжична мрежа, комуникацион-
на система и система за медицински 
повик вания, системи за видеонаблюде-
ние и контрол на достъпа.

Комплексната технологична инфра-
структура на болницата в Панагюрище 
ще може да обслужва и координира над 
500-те специалисти и помощен персо-
нал, като всеки от тях ще има достъп 
до различни процеси и данни. Болницата 
ще разполага с най-модерните системи 
за диагностика и управление на лечебния 
процес.

Следвайки съвременните тенденции 
при планиране на проекта е заложено 
изграждане на дигитална медия. Предиз-
викателство в проекта е интеграцията 
на дигитална медия Emocion като една 
от единадесетте комплексни ИТ сис-
теми, които ще изградят гръбнакът  
на процесите по лечение и обслужване 
на пациентите в болницата.

Проект за интеграция 
на дигитална медия

Предизвикателство в проекта 
е интеграцията на дигитална ме-
дия Emocion като една от едина-
десетте комплексни ИТ системи, 
които ще изградят гръбнакът  
на процесите по лечение и обслуж-
ване на пациентите в болницата. 
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Едни от целите на дигитална-
та медия е да информира аудито-
рията посредством мултимедийно 
съдържание и да повишава здравна-
та култура на посетителите. 

Решението 
Дигитална медия Emocion се състои  
от едноименната софтуерна платфор-
ма за създаване и конфигуриране на 
елек тронно съдържание, индустриален 
хардуерен плеър и професионален широ-
коформатен дисплей (16 броя), предназ-
начени за дистрибутиране на електрон-
но и мултимедийно съдържание.

В унисон със съвременните тен-
денци в обслужването се предвижда  
и доставка и инсталация на система  
за управление на обслужването. Тя вклю ч-
ва интерактивен киоск с вгра ден  
принтер за билети, виртуален касиерен 
терминал, приложение за управление 
на пациентски поток, статистика 
и он-лайн наблюдение. Решението за 
управление на обслужването подобрява 
организацията и управлението на паци-
енто-потока и дава навременна обра-
тна връзка на администраторите какви 
услуги и за колко време се изпълняват.

Едни от целите на дигиталната 
медия е да информира аудиторията по-
средством мултимедийно съдържание  
и да повишава здравната култура  
на посетителите. Нейното присъст-
вие прави техния престой в лечебното 
заведение по-приятен и ползвотворен. 
Тя спомага и за по-бързо намиране  
на търсения обект или услуга, както  
и информираност за всички инициативи 
и мероприятия на болницата за повиша-
вене здравния статус на пациентите.

Професионален 
дисплей

Интерактивен 
киоск с принтер
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Резултати
Имплементацията на Дигитална медия 
Emocion в МБАЛ „Събо Николов“ премина 
по предварително зададен график и съ-
гласно договорените условия. Тя стана 
единна и неделима част от общото 
технологично решение за ИКТ структу-
рата на болницата. На различни групи 
дисплеи (в зависимост от локацията, 
респективно аудиторията) могат да 
бъдат излъчвани различни послания към 
пациенти, медицински персонал или ад-
министрация. Съдържанието може  
да се структурира в слотове:


вътрешно-информационен, свързан  

с дейностите на болницата


външно-информационен, свързан  

със здравната политика  
и възпитание


организационен, отразяващ работни 

графици, часове за свиждане, правилници


рекламен, предоставящ медийно време 

и пространство срещу заплащане

В зависимост от зададените цели, ди-
гиталната медия може да се използва  
за изпълнението на различни задачи –  
да информира, промотира, ориентира, 
да привлича внимание, да влияе емоцио-
нално или да подпомога взимането  
на информирано решение.
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Модулът за управление на обслуж-
ването, освен, че подобрява организа-
цията по обслужване на пациетнтите, 
дава и обратна информация, която може 
да се използва за контрол и оптимиза-
ция. Заедно с това, създава приятна  
и релаксираща среда, в която чакането 
е придружено с предоставяне на полезна 
информация по непринуден и ненатрап-
чив начин. Така се постига по-високо 
ниво на удовлетвореност на пациенти-
те и се създават лоялни отношения.

В зависимост от зададените 
цели, дигиталната медия може  
да се използва за изпълнението  
на различни задачи – да информира, 
промотира, ориентира, да привли-
ча внимание, да влияе емоционално 
или да подпомога взимането  
на информирано решение. 
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теглене на билет

зона за информиране

удовлетворени пациенти

обратна връзка

локално 
управление
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Сътрудничество

Сътрудничеството между МБАЛ „Събо 
Николов“ и РИСК Електроник продължава 
освен с поетите от нас ангажименти 
за три годишна поддръжка на система-
та и удължена гаранция, така и с консул-
тации относно ефективното є използ-
ване. Ключът за успеха на дигиталната 
медия зависи изключително много  
от медийното съдържание и неговия 
дизайн – то трябва да бъде актуално, 
интересно, да кореспондира с потреб-
ностите на аудиторията и да изглежда 
професионално. В тази връзка отдел 
„Медиен дизайн“ на РИСК Електроник 
насочва и дава предложения за създаване  
на такова съдържание, което да използ-
ва пълноценно потенциала на системата 
и да бъде ефективен, професионално раз-
работен инструмент за въздействие.
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Нашата страст за обновление  
е тясно свързана с визията  
и мисията ни.

Обновленията са съществена 
част от изпълнение на нашата 
мисия да работим с клиентите 
като ги водим към по по-бърза, 
по-добра и устойчива във времето 
трансформация.

Умението да обновяваш  
е ключово за увеличаване на сво-
бодата на нашите клиенти. То им 
дава нови и уникални възможности 
да определят техния индивидуален 
път на развитие.

Иновативните технологии  
и проекти правят РИСК Електро-
ник успешен бизнес партньор.

РИСК Електроник поддържа 
партньорства, които допринасят 
за успеха на клиентите ни.

Тясното сътрудничество  
е основен елемент във фирме
ната философия и култура  
на фирмата.

Ние поддържаме нашите кли-
енти в стремежа им да извличат 
максимални резултати от проме-
ните, като не само внедряваме 
решенията, но и работим тясно  
с тях от идеята до реализацията.

За нас

РИСК Електроник ООД 
Офис София 1138,
бул. „Самоковско шосе“ 2Л,
тел.: (02) 917 54 23
e-mail: office@risk.bg

Контакти


