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Etapy dostawy i instalacji systemu 
 

 

 

 

Działając na rynku już ponad 100 lat 
nasza firma wypracowała pewne 
standardy pracy z Klientem, które 
opierają się na zaufaniu, 
bezpieczeństwie       i satysfakcji. 
Zdajemy sobie sprawę z dynamicznie 
zmieniającego się rynku i wymagań 
klientów, dlatego skupiamy się na jak 
najlepszym zrozumieniu Państwa 
potrzeb, aby nasza oferta była zawsze 
konkurencyjna. W związku z tym          
w firmie Philips dokładamy wszelkich 
starań, aby współpraca przebiegała 
zgodnie z Państwa oczekiwaniami, 
dlatego szczególny nacisk stawiamy na 
pełną przejrzystość działań. Zgodnie z 
naszym doświadczeniem jesteśmy 
świadomi,     że spełnienie tych założeń 
to pierwszy krok            do zbudowania 
relacji opartej na partnerstwie. Ufając 
naszej firmie, powierzają Państwo w 
nasze ręce ogromny obowiązek, jakim 
jest zdrowie pacjentów, dlatego 
stawiając na przejrzystość naszych 
działań chcielibyśmy przedstawić 
Państwu etapy dostawy i instalacji 
systemu.  

 

 

 

W Philips dostarczamy produkt 
doskonały  dzięki waszemu zaufaniu. 

Wizja współpracy 

Procesy 
przystosowawcze 

Dystrybucja 

Wdrożenie i 
testowanie 

systemu 

Edukacja i 
szkolenia 

Odbiór systemu 

Finalizacja 
współpracy 
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Zdjęcie 

 
 

Wizja współpracy 
 (można wstawić taką grafikę jaka była użyta w grafice procesu) 

 

 

Pomysł to pierwszy etap, od którego możliwe jest nawiązanie współpracy. Współcześnie branża medyczna 
potrzebuje zdecydowanych i trafnych pomysłów, dlatego realizację działań usprawniających pracę placówek 
medycznych należy rozpocząć od stworzenia jednolitej i spójnej strategii. Do umiejętnego zrealizowania wszystkich 
najważniejszych celów potrzebna jest pełna zgodność i zaufanie w stosunku do wybranych rozwiązań. Dlatego tak 
istotne jest opracowanie wizji współpracy, która pozwoli na precyzyjne zaplanowanie działań na lata. Pierwszą fazą 
naszej współpracy jest wprowadzenie Państwa w zakres i specyfikę wybranego systemu xxx. W tym celu 
przeprowadzimy spotkanie wprowadzające, na którym zostanie szczegółowo omówiony cel naszych działań. 
Spotkanie pozwoli również poznać Państwa oczekiwania i wypracować wspólne rozwiązania, które będą dla Was 
satysfakcjonujące.  

 
 
 

Każdego klienta traktujemy jak partnera, dlatego już na początkowym etapie przedstawiamy 

wizję i rozwiązania, które są spersonalizowane pod realizację najważniejszych założeń 

systemu xxx. Na bazie naszych doświadczeń w branży medycznej potrafimy przygotować 

precyzyjne dane wyjściowe dla zadań i umożliwić ich najlepszą realizację.   

 
 
 

Spotkanie rozruchowe 
 
Organizowane spotkanie rozruchowe bądź 
seria takich spotkań ma celu wprowadzenie 
Państwa w najważniejsze działania, które 
będą realizowane przy wdrożeniu systemu 
xxx. Spotkanie służy również ustaleniu 
zakresu prac, potencjalnych uwag i nowych 
pomysłów, specyfikacji zakresu prac oraz 
procesu ich planowania. Nasz zespół 
przybliży Państwu główne korzyści płynące z 
wdrożenia systemu i zaprezentuje możliwe 
rozwiązania, które znacząco usprawnią 
wykonywane prace medyczne. 
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OPRACOWANIE PLANU DZIAŁAŃ  
 

Plan działania jest fundamentem naszej współpracy, na którym zbudowana zostanie 
ostateczna, wspólna strategia. W związku z tym na spotkaniu rozruchowym zostanie 
opracowany szczegółowy plan projektu, który będzie odpowiadał Państwa 
indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom. Zestawimy nasze propozycje i 
rozwiązania z Państwa sugestiami i celami. Plan będzie zawierał wszystkie niezbędne 
informacje na temat realizowanych prac i czynności projektowych. Przedstawione 
zostaną wszystkie kroki i działania obejmujące przygotowanie miejsca instalacji 
systemu, dystrybucję, instalację i testowanie systemu, plan szkoleń oraz odbiór 
systemu. Na tym etapie będziemy proponować Wam najlepsze możliwe 
rozwiązania, które przyczynią się do wypracowania optymalnych warunków do 
instalacji i realizacji systemu.  
 
Podczas tworzenia wspólnej wizji planu działania zostanie przedstawiony wstępny 
harmonogram działań odpowiadający Waszym wymaganiom. Wszystkie ustalone 
daty realizowanych kamieni milowych będą mogli uzupełnić Państwo w poniższej 
tabeli, co pozwoli Wam na bieżące monitorowanie działań i przygotowanie się do 
kolejnych etapów naszej współpracy. 
 
 

Kamień milowy Data 

Zebranie rozruchowe ……………… 

Odbiór robót budowlanych ……………… 

Rozpocznie produkcji systemu ……………… 

Dostawa ……………… 

Instalacja …………….. 

Pierwszy pacjent i podpisanie dokumentów 
zdawczo-odbiorczych 

……………… 

Podpisanie dokumentów fakturowych ……………… 
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Ustalenie ról i obowiązków zespołu Philips 
 

Realizując wspólny projekt należy dokładnie określić 
zakresy odpowiedzialności poszczególnych zespołów 
projektowych. My z naszej strony, specjalnie dla Państwa, 
stworzymy wykwalifikowany zespół, który będzie 
sprawował opiekę nad Wami oraz będzie czuwał nad 
prawidłowym wykonaniem poszczególnych etapów 
wdrożeniowych. Zapewnimy Wam doświadczanie naszej 
marki i zrealizujemy jej obietnicę w każdej interakcji z 
Państwem. 

 

Na etapie przydzielania ról i obowiązków przedstawimy 
Wam dane wyjściowe dla zadań, za które będą ponosić 
odpowiedzialność członkowie zespołu Philips oraz 
przekażemy Wam tabelę komunikacji obejmującą 
wszystkie osoby przydzielone do projektu. Do waszej 
dyspozycji będą: Opiekun Klienta, Kierownik Projektu, 
Inżynier serwisu, Specjalista ds. Aplikacji, Specjalista ds. 
RSN, Specjalista ds. ICAP, Kierownik Operacyjny, 
Menadżer ds. Świadczenia Usług Serwisowych oraz 
Inżynier Biomedyk/Lekarz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja 
zakresu prac 

Planowanie  i 
zarządzanie 
zasobami 

Planowanie 
zakresu i czasu 

realizacji 
systemu 

Referencja 
RSN  

Weryfikacja 
planów 

Sprawdzanie 
pomieszczań 

Referencja 
ICAP 

Wsparcie 
techniczne 

podczas 
instalacji 
systemu 

Instalacja i 
testowanie 

sprzętu 

Testy 
odbiorcze 

Szkolenia dla 
klientów 
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Określenie zakresu odpowiedzialności Waszego zespołu 
 

Po określeniu zakresu odpowiedzialności zespołu Philips skupimy 
się również na ustaleniu ról i obowiązków Waszego zespołu. 
Pomożemy Państwu stworzyć zespół w taki sposób, by nasza 
współpraca wymagała od Was minimalnego wysiłku. Staramy się 
zaplanować wszystko tak, by Wasze działania ograniczały się do 
minimum, gdyż chcemy abyście z satysfakcją korzystali z 
proponowanych przez nas rozwiązań.  

 

 

 

 
 

Wyznaczenie członków zespołów projektowych 
 
 

Nawet najlepiej zaplanowany plan działania nie byłby możliwy 
do realizacji bez właściwych osób na właściwym miejscu, 
dlatego po określeniu odpowiedzialności i ról zespołów 
projektowych nastąpi wyznaczenie osób odpowiedzialnych za 
realizację poszczególnych zadań wyznaczonych w planie działań.  
Na tym etapie zarówno Państwo, jak i nasza firmy określimy 
osoby kontaktowe, które będą realizować krytyczne funkcje. 
Stworzona zostanie tabela komunikacji, która precyzyjnie 
wyznaczy zakres odpowiedzialność i personalia osób 
zaangażowanych w proces instalacji wybranego przez Was 
systemu.  
  

 
 

Zespół to coś więcej niż grupa ludzi. W Philips wierzymy, że tylko zespołowo jesteśmy w stanie wypracować 

najlepsze rozwiązania, które łączą ludzi. Wspólnie zmieniamy świat, sprawiamy, że jest on lepszym miejscem, 

dlatego pragniemy, aby wszystkie nasze działania opierały się na zasadach ludzkiego podejścia. Jesteśmy 

proaktywni, dlatego działamy ze zdwojoną siłą, byś był zadowolony na każdym etapie realizowanych działań. 

Weryfikacja 
specyfikacji 
zakresu prac 

Weryfikacja 
propozycji 

planowania 

Weryfikacja 
proponowanego 
zagospodarowan

ia 

Wybór osób do 
szkoleń 

tematycznych 

Sprawdzanie 
miejsca instalacji 

i kwestii 
bezpieczeństwa 

Weryfikacja 
zleceń zmian 

Podpisanie 
niezbędnych 
dokumentów 
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Procesy przystosowawcze 

 

 
Teraz, gdy wiecie Państwo jaki jest plan naszych działań oraz kto jest 

odpowiedzialny za odpowiednie działania, chcielibyśmy przybliżyć Wam etap 
przygotowania miejsca instalacji wybranego przez Was systemu.  

 
Na bazie naszych spostrzeżeń, obserwacji i badań uważamy, że przystosowanie warunków 
placówek medycznych do nowych rozwiązań jest  jednym z najważniejszych kroków do 
wypracowania najlepszych efektów współpracy. Jest to proces, który daje wymierne 
korzyści nie tylko Wam, ale również Waszym pacjentom. W związku z tym staramy się 
dokładnie sprawdzić każdy element, który może mieć wpływ na efektywność późniejszych 
działań. W końcu działamy w jednym celu – ochrony zdrowia pacjentów.  
 

 
Zgodność miejsca instalacji z wymogami wybranego przez Państwa 

systemu 
 

Pierwszym etapem procesów przystosowawczych jest zapewnienie zgodności miejsca 
instalacji z wymogami systemowymi.  W ramach tego etapu zaprezentowana zostanie 
lista realizowanych czynności wraz z osobami za nie odpowiedzialnymi. Pragniemy, by 
wybrany przez Państwa system odpowiadał zgłoszonemu przez Państwa 
zapotrzebowaniu, dlatego tak istotna jest zgodność z wymogami systemu. Poprawne 
działanie systemu będzie możliwe tylko w przypadku poprawnego wykonania 
wszystkich etapów przedwdrożeniowych. W związku z tym przykładamy szczególną 
uwagę, by wybrane przez Państwa miejsce instalacji systemu było zgodne z naszymi 
wymogami.  
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Plan zagospodarowania pomieszczeń 

 
Plan zagospodarowania pomieszczeń należy odpowiednio przeanalizować, gdyż jest on 
dostosowywany do indywidualnych możliwości Państwa placówki medycznej. Obejmuje 
on koncepcyjne i funkcjonalne położenie wszystkich ważnych elementów systemu. 
Nasza firma przygotuje dla Państwa plan, który uwzględni wszystkie obowiązujące 
przepisy prawne i wymagania stawiane nowoczesnym placówkom medycznym. Pod 
uwagę zostanie wzięty także komfort pacjenta tak, aby korzystanie z Państwa sprzętu 
było dla niego komfortowe i przyjemne.  Plan budowlany zostanie następnie przekazany 
Kierownikowi Projektu po stronie Philipsa w celu jego weryfikacji z ustalonymi wcześniej 
wymogami.  

 

 

Prace budowlane  
Po zaakceptowaniu przez Państwa planu zagospodarowania pomieszczeń nastąpi etap prac 
budowlanych przygotowujących do instalacji wybranego przez Was systemu. W pracach 
będzie uczestniczył Kierownik Projektu Philips przeprowadzając staranne kontrole, by prace 
budowlane były realizowane zgodnie z założonym planem.  

 

 
      

Chcemy, aby Państwo nam zaufali, dlatego wszystkie nasze działania uwzględniają 
Waszą wizję. Mamy na uwadze ochronę zdrowia Pacjentów i pragniemy poprawić jakość 
ich życia, co ma wpływ na wysoką jakość oferowanych Państwu usług. 
 
 
 
 

Dostawa systemu do 
pomieszczeń pracowni 

Adaptacja 
pomieszczeń 

Zdjęcie i 
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Montaż systemu 
i uruchomienie 

Sprzątanie 
pomieszczenia 
po zakończeniu 

instalacji 
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PRZERYWNIK ZE ZDJĘCIEM 
 
 
 
PHILIPS 
RAZEM MOŻEMY OSIĄGNAĆ WIĘCEJ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postawmy Pacjenta na pierwszym miejscu 
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