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Elementy systemu TELE-ZDROWIE

Aplikacja TELE-ZDROWIE

Zestaw urządzeń do samodzielnego wykonywania nieinwazyjnych badań. Zebrane informacje za pomocą technologii
Bluetooth przesyłane są do aplikacji TELE-ZDROWIE, a następnie przekazywane dalej do centrum monitoringu i
lekarza. Aktualnie dostępne urządzenia to: EKG, pulsoksymetr, spirometr, waga, ciśnieniomierz i glukometr.

Urządzenia pomiarowe

Serce systemu odpowiadające za gromadzenie i przetwarzanie wyników badań użytkowników. Aplikacja umożliwia
przesyłanie danych do centrum monitoringu, otrzymywanie komunikacji zwrotnej, archiwizowanie i podgląd historii
wyników badań, szybką komunikację z centrum monitoringu oraz umawianie wizyt lekarskich.

Centrum monitoringu Centrum nadzorujące wyniki badań i odpowiedzialne za komunikację z użytkownikami systemu. Do jego zadań
należy kierowanie nieprawidłowych wyników do analizy lekarskiej oraz zapewnienie użytkownikom informacji
zwrotnej, oraz kierowanie na wizyty lekarskie

Lekarz dyżurny Do lekarza dyżurnego należy bieżąca analiza nieprawidłowych wyników badań napływających do centrum
monitoringu. Na ich podstawie lekarz wydaje zalecenia dla użytkownika zapewniając tym samym pacjentowi
poczucie bezpieczeństwa i nadzoru nad jego stanem zdrowia



Adresaci systemu TELE-ZDROWIE

Grupy docelowe System TELE-ZDROWIE w swojej idei ma na celu zapewnienie indywidualnej profilaktyki i szybkiego dostępu do
pomocy medycznej. Naturalnymi odbiorcami usługi będą zatem wszystkie osoby zainteresowane bieżącym
monitoringiem stanu swojego zdrowia (np. w związku z problemami zdrowotnymi), oraz instytucje zainteresowane
prowadzeniem profilaktyki przekładającej się na lepszą wydajność organizacji. Wyodrębnimy zatem dwie grupy
odbiorców, do których należy zastosować odmienne podejście:

❖ Klient indywidualny

❖ Klient instytucjonalny



Klient Indywidualny

Specyfika Osoby prywatne zainteresowane monitorowaniem swojego stanu zdrowia ze względu na wiek, ryzyka zawodowe
lub stan zdrowia oraz osoby czynne zawodowo dla których istotna będzie szybkość działania i profilaktyka która
przekłada się na minimalizowanie czasu niezdolności do pracy.

Model biznesowy Kierujemy do osób indywidualnych ofertę polegającą na dostępie do konta użytkownika opłacanego podpiętą kartą
kredytową za niewielką stawkę (propozycja 9,99zł). W ramach abonamentu użytkownik ma dostęp do historii
swoich badań, możliwość zamawiania recept i centrum monitoringu. W tak niskim abonamencie urządzenia
dostępne będą w sieci współpracujących placówek. Wymusza to na nas konieczność rozwoju projektu regionalnie z
wykorzystaniem placówek Avimedu na Śląsku. Jednocześnie bardziej wymagający klienci mają możliwość wynajęcia
urządzeń na wyłączność swoją lub swojej rodziny.

Kierunki rozwoju Naturalną drogą rozwoju obsługi klienta indywidualnego jest rozszerzenie możliwości systemu o tworzenie grup
rodzinnych. Za niewielką dodatkową opłatą (np. 4,99 zł) użytkownik główny ma możliwość dodania kolejnego
użytkownika, np. członka rodziny. Dzięki temu bariera finansowa posiadania do własnego użytku w warunkach
domowych urządzeń drastycznie spada przy wykorzystaniu przez kilku użytkowników w ramach grupy rodzinnej. W
dalszym etapie zakładamy dołączenie do systemu opaski senioralnej. W połączeniu z kontami rodzinnymi
użytkownik główny otrzyma możliwość monitorowania podstawowych parametrów podopiecznego (np. rodzica w
podeszłym wieku). Wszystko zamknięte w ramach jednej aplikacji dającej poczucie bezpieczeństwa.



Klient Instytucjonalny

Specyfika Jednostki zainteresowane rozbudową pakietu świadczeń dla swoich pracowników lub członków. Buduje to z jednej
strony przewagę konkurencyjną instytucji w oczach członków, a z drugiej wpływa pozytywnie na stan zdrowia
użytkowników poprzez profesjonalna profilaktykę.

Model biznesowy Na potrzeby klientów instytucjonalnych usługa będzie dostosowywana do indywidualnych wymagań klienta.
Dopasowując się do specyfiki klienta możemy przygotować indywidualną aplikację i możliwość samodzielnego
obsługiwania centrum monitoringu swoich użytkowników. Taka forma jest bardzo pożądana przez duże placówki
medyczne. Pozwala im to wykorzystanie systemu do zarządzania swoimi pacjentami uzupełniając dane o wyniki
badań z naszego systemu. Samą ofertę biznesową możemy dostosować do potrzeb klienta w zależności od jego
potrzeb. Ze względu na fakt, że nie ponosimy w takim wypadku kosztów centrum monitoringu zwiększa to naszą
elastyczność cenową.

Kierunki rozwoju W wypadku klienta instytucjonalnego istotna jest zmiana generacyjna sprzętu. Nowe urządzenia z technologią
bluetooth 4 zapewniają szybkie parowanie urządzeń i bezproblemowe podłączanie do nowych telefonów.
Umożliwia to komfortowe współdzielenie urządzeń w różnorakich placówkach. Także spięcie urządzeń w kiosk jest
właściwym i pożądanym przez potencjalnych nabywców kierunkiem. Zapobiegnie to dekompletowaniu zestawów.



Sposób monetyzacji – klient indywidualny

WARIANT 1 Tele-Zdrowie podpisuje z klientem indywidualnym umowę na czas określony na wynajem konkretnych urządzeń
medycznych z dostępnej listy po określonej cenie. Cena musi pokryć amortyzacje sprzętu oraz koszty związane z
obsługą systemu (utrzymanie serwerów, obsługi elektronicznej, centrum monitoringu, dystrybucję itp.)

Zalety W tym modelu możemy zachęcać klientów do zakładania jak największej ilości dodatkowych kont dla członków
swojej rodziny i przyjaciół. Będą oni mogli wykonywać badania na urządzeniach wynajętych przez naszego klienta.
W dłuższej perspektywie czasowej zbudowanie wiarygodnej bazy pacjentów wraz z danymi o ich stanie zdrowia
pozwoli nam wygenerować dodatkowe źródło przychodu. Mogą to być personalizowane reklamy wewnątrz aplikacji
lub prowizje od sterowania strumieniem pacjentów.

Wady Możliwość nieograniczonego zakładania dodatkowych kont wpłynie na poziom kosztów utrzymania systemu oraz
aktywność i wiarygodność danych zebranych w systemie. Poza tym klienci w tego typu umowach przyzwyczajeni są
do modeli proponowanych w telekomach. Po upływie określonego czasu urządzenia przechodzą tam na własność
użytkownika. Jest to system ratalny. W naszym przypadku natomiast jest to stała umowa najmu w której sprzęt
nigdy nie może przejść na własność użytkownika, gdyż wtedy stracilibyśmy źródło przychodu.



Sposób monetyzacji – klient indywidualny

WARIANT 2 Tele-Zdrowie pobiera niską opłatę za utrzymanie konta (kwota nie może przekroczyć 9,99 zł). Do tego istnieje
możliwość wynajęcia urządzeń na własność bez dodatkowej marży dla Tele-Zdrowie. Inną drogą jest udostępnienie
urządzeń dla klientów z wykupionym kontem w partnerskich placówkach.

Zalety Niższy próg kosztowy dla potencjalnych klientów. Współdzielenie urządzeń przez wiele osób (poprzez umożliwienie
wykorzystania ich w wyznaczonych placówkach) przekłada się na koszt jednostkowy udziału w systemie. Daje to
także możliwość szukania dodatkowych przychodów po stronie placówek w których instalujemy nasz system.
Powoduje to skierowanie naszych użytkowników do konkretnych jednostek, gdzie mogą skorzystać z dodatkowych
ofert placówki. Poprawia to także diagnostykę i całą usługę świadczoną. Korzyści odnoszą w takim wypadku trzy
strony: Tele-Zdrowie, placówka medyczna i użytkownik systemu.

Wady Wciąż występujący bardzo duży opór przed płaceniem przez telefon i podawaniem danych kart kredytowych w
aplikacjach (mimo pełnego bezpieczeństwa tego typu rozwiązań). Przełoży się to na wolniejsze budowanie bazy
użytkowników i jednocześnie mocno oddala w czasie możliwość generowania zysków z posiadanej bazy.



Sposób monetyzacji – klient instytucjonalny

MODEL Tele-Zdrowie negocjuje indywidualną umowę dostosowaną do potrzeb danego odbiorcy instytucjonalnego.
Możemy manewrować ilością kont i zestawem urządzeń w zależności od specyfiki danej jednostki. Przykładowo
większe zainteresowanie spirometrami występować będzie wśród związków zawodowych kopalń.

Zalety Elastyczność rozwiązania i możliwość modyfikowania usługi w trakcie jej świadczenia zgodnie z potrzebami odbiorcy
przekłada się na jakość usługi. Od strony technicznej natomiast pozwala nam to dostarczać urządzenia wraz z
tabletami do których są przypisane. Dzięki temu nie występują problemy techniczne parowania wielu urządzeń i
tym samym rośnie poziom zadowolenia z naszej usługi.

Wady Przede wszystkim przy użytkowaniu przez wiele osób istnieje prawdopodobieństwo dekompletowania zestawów.
Rozwiązaniem jest przypisanie osoby odpowiedzialnej za obsługę, lecz jest to pewnego rodzaju utrudnienie w
korzystaniu z systemu Tele-Zdrowie. Problem ten rozwiązać może połączenie urządzeń w minikioski. Mogą one z
jednej strony jasno pokazywać sposób postępowania przy badaniach, a z drugiej połączyć urządzenia w jedną
całość.
W tym modelu należy także pamiętać o wpływie usługi indywidualnej na ofertę instytucjonalną. Jeżeli umożliwimy
klientom indywidualnym zakładanie nieograniczonej ilości kont, to nie możemy żądać od instytucji opłat z tego
tytułu.


