Start nowatorskiego portalu
medycznego na infrastrukturze
Oktawave
Klient:

NonStopMed sp. z o.o.
Proces:

wdrożenie nowej usługi
Wykorzystane zasoby:

Oktawave Cloud Instance, Oktawave Cloud Storage
Korzyści:

czas wdrożenia, oszczędności, skalowalność
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Oszczędnie, bezproblemowo i w ekspresowym
tempie, czyli o przebiegu wdrożenia portalu
WolnyGabinet.pl w chmurze Oktawave
Oszczędnie i w ekspresowym tempie - tak w skrócie można opisać cały proces wdrażania
nowego serwisu WolnyGabinet.pl, który działa już na infrastrukturze Oktawave.
WolnyGabinet.pl to innowacyjny serwis internetowy, który na nowo definiuje
sposób, w jaki pacjenci umawiają wizyty lekarskie. To wykorzystanie możliwości,
które dają nowoczesne formy komunikacji. Szybko, bez kolejek, bez pośredników
– w WolnyGabinet.pl jest tylko lekarz i pacjent, usługa stanowi zatem bezpośredni
kontakt z pacjentem. W przeciwieństwie do innych rozwiązań, nie jest to katalog
z lekarzami czy internetowa książka telefoniczna.
Operatorem serwisu jest firma NonStopMed sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przy
projekcie pracuje obecnie pięć osób.

- Nasz serwis to w pełni automatyczny proces realizacji wizyty, który nie
angażuje żadnej ze stron w stopniu większym niż to konieczne, maksymalnie
upraszcza sposób umawiania wizyty dla każdej ze stron, czyli zarówno lekarza
jak i pacjenta. Jednocześnie jest to system bezpieczny i zapewniający stałą
kontrolę nad całym procesem realizacji wizyty - opowiada Łukasz Feldman,
CEO w NonStopMed sp. z o.o.
Początkowo twórcy serwisu rozważali uruchomienie rozwiązania w oparciu o zwykły
hosting. Jednakże ze względu na potencjalnie dużą dynamikę wzrostu liczby
użytkowników (zarówno pacjentów jak i lekarzy), a także wolumenu transakcji,
zdecydowano się na wykorzystanie chmury obliczeniowej.
Rozpoczęły się poszukiwania. Dwie rzeczy, na których zależało administratorom,
to przyjazny panel do zażądania infrastrukturą oraz zaawansowane instrumenty do
prowadzenia monitoringu. Ponieważ twórców usługi goniły terminy, tym najważniejszym
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czynnikiem wyboru startowej infrastruktury miała
być możliwość szybkiej konfiguracji środowiska w ciągu maksymalnie kilku dni.

Dobry start w chmurze
Po rozpoznaniu rynku i przetestowaniu kilku
chmur obliczeniowych, zespół tworzący usługę
WolnyGabinet.pl zdecydował o wyborze Oktawave.

- Oktawave nie tylko spełniał nasze kryteria Łukasz Feldman
poszukiwań, ale oprócz tego posiada swoje CEO w NonStopMed sp. z o.o.
centrum danych w Polsce, co jest kluczowe
z punktu widzenia wymogów ochrony danych osobowych regulowanych przez
GIODO - mówi Łukasz Feldman, CEO w NonStopMed sp. z o.o.
Wdrożenia dokonano na przełomie kwietnia i maja, a sam zespół zauważył, że
proces ten przebiegł w ekspresowym tempie. Po dwóch spotkaniach (handlowym
i operacyjnym) w siedzibie Oktawave, zespoły wdrożeniowe NonStopMed oraz Oktawave
przygotowały instancje OCI i OCS pod planowane rozwiązanie infrastrukturalne. Cały
ten proces zajął jeden tydzień roboczy. Następnie zespoły aplikacyjne skonfigurowały
i uruchomiły sam serwis.

- Byliśmy trochę zaskoczeni tym, że Oktawave przypisało nam dedykowanego
architekta systemów, który doradzał nam na każdym etapie wdrożenia. Na
pewno skróciło to czas potrzebny na uruchomienie naszej usługi. - komentuje
Łukasz Feldman, CEO w NonStopMed sp. z o.o.
Testy obciążeniowe utwierdziły administratorów WolnyGabinet.pl, że dokonali dobrego
wyboru. Wszystko działało płynnie, a dostępne w Oktawave narzędzia monitorujące
okazały się być bardzo pomocne.

Korzyści

Więcej informacji

Zespół konsultantów, administratorów i programistów pracujących przy wdrożeniu
wielokrotnie podkreślał, że przebiegło ono w ekspresowym tempie. Co warto
zaznaczyć - nie było tutaj mowy o “chodzeniu na skróty”. Wszystkie plany zostały
w pełni i bezkompromisowo zrealizowane. Administratorzy chwalą sobie również
panel zarządzający ich usługą w Oktawave.
Ekipa czuwająca nad rozwojem serwisu WolnyGabinet.pl jest zadowolona również
z tego, że ma dostęp do dowolnie dużej infrastruktury - bez dodatkowych rozmów czy
podpisywania nowych umów, do tego nie musi się martwić o bezpieczeństwo danych,
a przy tym wszystkim oszczędza - płacąc jedynie za realnie wykorzystane zasoby.

- Oktawave oferuje obiektywnie niskie ceny przy zachowaniu wysokiej jakości.
Istotny dla nas jest też fakt, że firma Oktawave wiąże z rynkiem ochrony
zdrowia (ang. HealthCare) ogromne nadzieje, co daje bardzo wyraźną podstawę
do wspólnych planów operatorów serwisów działających w segmencie usług
medycznych z tym właśnie dostawcą chmury obliczeniowej - podsumowuje
wdrożenie Łukasz Feldman, CEO w NonStopMed sp. z o.o.
Wydajna infrastruktura, do której ma teraz dostęp firma NonStopMed zachęciła
cały zespół do poszerzenia portfolio swoich usług - i tak, juz w najbliższym czasie
do obecnego portalu WWW dołączy portal mobilny oraz aplikacje na platformy iOS
i Android. Ekipa NonStopMed nie ma zamiaru spocząć tylko na tych planach, w firmie
snute są już plany wybiegające dalej w przyszłość, np. uruchomienie oprogramowania
klasy „cloud-based EHR” o nazwie PACJENCI 5.0, które pozwoli lekarzom zrzeszonym
w serwisie WolnyGabinet.pl prowadzić dokumentację medyczną prowadzonej praktyki
lekarskiej.
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