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Veiligheid, vertrouwen en beschikbaarheid van data en applicaties zijn van levensbelang voor organisaties. Dat geldt zeker
in de zorg, waar downtime verregaande gevolgen kan hebben.
Want naast de continuïteit van de organisaties zelf staat
vooral de kwaliteit van de zorg centraal. Uitbesteden van
ICT, hosting of verbindingen is dan niet alleen een keuze voor
efficiency, maar vooral ook een keuze voor gegarandeerde
zorgkwaliteit. De complete ICT-dienstverlening van
RAM Infotechnology komt volledig tegemoet aan de specifieke eisen van de gezondheidszorg. Dat is onze focus!

De zorgsector is voortdurend in ontwikkeling. De vraag groeit,
de regelgeving neemt toe en tegelijkertijd staan de budgetten
onder druk. Binnen die dynamiek moeten organisaties voortdurend opnieuw hun positie bepalen. Op ICT-vlak vraagt dat
om een partner die zich niet alleen concentreert op de technologie. RAM Infotechnology combineert hoogwaardige hosting,
werkplekapparatuur én verbindingen met diepgaande kennis
van de processen en kennis binnen de zorg. Maar wij zetten de
noodzakelijke extra stap. Onze specialisten kennen de uit
dagingen van zorgorganisaties en we beschikken over alles wat
nodig is om die op een efficiënte en kosteneffectieve manier in
te vullen. We beheersen het complete communicatietraject,
bieden maximaal beveiligde dataopslag en verzorgen hosting
voor alle relevante zorgapplicaties. Zo helpen we zorg
organisaties, en dan met name de eerstelijns zorg, om optimaal
te presteren en de zorgkwaliteit continu te verbeteren.

Gecertificeerde kennis en ervaring
Nictiz | NEN 7510 | ISO27001
RAM Infotechnology is een gekwalificeerde Zorg Service
Provider (ZSP). Deze kwalificatie onderstreept dat ons
netwerk en dienstverlening voldoen aan de strengste eisen
voor veiligheid en data-integriteit. Bovendien zijn al onze
activiteiten Nictiz-gecertificeerd.
Het netwerk van RAM Infotechnology is gekoppeld aan het
Landelijk SchakelPunt (LSP) en we hebben toestemming om
privacygevoelige informatie van patiënten, bijvoorbeeld voor
het Elektronisch Patienten Dossier (EPD) via ons netwerk te
versturen.

Verder zijn we gecertificeerd voor de NEN 7510 normering voor
informatiebeveiliging. Om hiervoor in aanmerking te komen is
onze dienstverlening nauwgezet geanalyseerd en getoetst.
Tot slot voldoen we aan de ISO 27001 norm, de standaard voor
informatiebeveiliging.
Maar niet alleen onze software en procedures hebben een
uitvoerige audit ondergaan, ook de fysieke beveiliging van
onze gebouwen en de integriteit van onze specialisten zijn in
dat proces meegenomen. Deze certificering onderstreept dat
we de ICT-processen en -procedures in de gezondheidszorg
aantoonbaar kennen en verzekert zorgorganisaties van een
getoetst kwaliteitsniveau.

RAM Infotechnology ondersteunt alle sectoren binnen de
gezondheidszorg, maar we zijn gespecialiseerd in oplossingen
voor GGZ, Gezondheidscentra/huisartsen en Fysiotherapie
De GGZ-sector blijft groeien. De toenemende vergrijzing stelt
echter hele andere eisen aan deze organisaties. Zij moeten
voorbereid zijn op meer cliënten die bovendien hogere eisen
stellen. Tegelijkertijd moet er scherp op de kosten gelet
worden. ICT is een belangrijke ondersteunende factor in dit
proces. Bijvoorbeeld door organisaties en medewerkers altijd
snelle en veilige toegang tot cliënt- en medische gegevens
te bieden. Zo kunnen organisaties grotere groepen cliënten
efficiënter helpen. Natuurlijk zonder
concessies aan de kwaliteit.

Zorgspecialisten
RAM Infotechnology is al jaren actief binnen de gezondheidszorg en heeft intensieve partnerships met uiteenlopende
zorgorganisaties opgebouwd. Onze klanten stellen zeer
hoge eisen aan de beschikbaarheid en beveiliging van hun
netwerken, applicaties, data en verbindingen. Niet alleen
voorzien wij in die behoeften, wij richten ons met name ook
op de specifieke wensen van de klant. Daar stemmen we ons
aanbod op af. Onze specialisten hebben daarbij oog voor het
totaalbeeld. De ICT-oplossing op zich is niet onze enige zorg.
Ook hosting, implementatie, beheer en verbindingen zijn
onderdeel van ons complete aanbod. De optelsom van deze
elementen biedt zorgorganisaties de ICT-ondersteuning die
nodig is om optimale zorgkwaliteit te waarborgen.

GGZ
Geert-Jan Meijerhof: “Binnen Jeugdriagg Noord-Holland Zuid
is gekozen voor een Citrix-omgeving met een client/server
concept. Het grote voordeel van deze oplossing is dat de opslag
van gegevens op een centrale plek plaatsvindt en wordt gemanaged. Dit leidt niet alleen tot een betere beheersbaarheid van
de gegevens, maar ook van de kosten.”

www.ram-it.nl

De hosting- en datadiensten van RAM Infotechnology bieden
GGZ-instellingen:
• Altijd en overal veilige toegang tot systemen en data, op
kantoor, thuis, onderweg of bij cliënten
• Lagere communicatiekosten via Voip-as-a-service
• Optimale kantoorautomatisering met managed desktop
services
• Extra beveiliging en monitoring van netwerken, systemen,
applicaties en verbindingen
• Pay-per-use

Bereikbaarheid is essentieel voor gezondheidscentra en huisartsen. Enerzijds om patiënten snel te helpen en anderzijds
om een snelle afhandeling van spoedoproepen te garanderen.
De concentratie van zorgverleners vraagt om betrouwbare
en transparante communicatieoplossingen. De inzet van
Voip-as-a-service (Voice over IP) kan de bereikbaarheid een
flinke impuls geven. Belangrijk voordeel van VoIP is dat er
geen apart communicatienetwerk nodig is. Zowel data als
spraak gebruikt hetzelfde hoogwaardige netwerk. Zo kunnen
gezondheidscentra en huisartsen de communicatiekosten
terugdringen en de bereikbaarheid verbeteren.

Veilige datatoegang

Gezondheidscentra / huisartsen
Albert Scholte van Het Doktershuis in Ridderkerk:
“Ook in ons vakgebied is betrouwbare ICT onmisbaar.
Patiëntinformatie moet altijd beschikbaar zijn om goede zorg te
bieden en dat vraagt om de juiste ondersteuning.
Tegelijkertijd willen we daar zo min mogelijk tijd aan besteden.
Dankzij RAM Infotechnology staat de patiënt weer centraal.”

Een ander aspect van bereikbaarheid is snelle toegang tot
contactgegevens en medische informatie uit zorginformatiesystemen. Huisartsen, apothekers en andere zorgverleners
willen patiënten snel en doelgericht helpen. Dus zonder tijd
te verliezen bij het opzoeken van gegevens. Ongeacht of ze op
kantoor, onderweg op bij de patiënt thuis zijn. Tegelijkertijd
moeten deze systemen en verbindingen wel maximaal beveiligd zijn. Verder is het belangrijk dat zorgverleners minimale
tijd aan ICT-beheer hoeven te besteden. RAM infotechnology
biedt alle diensten voor hosting, verbindingen en de lokale
werkplek om datwaar te maken. Bovendien hosten wij de
meest gebruikte softwarepakketten van leveranciers, zoals
ISOFT, OmniHis, Promedico, PharmaPartners en CGM.

Fysiotherapeuten
Fysiotherapie is inmiddels uitgegroeid tot een vakgebied met
veel verschillende disciplines. Voorbeelden zijn haptonomie,
chiropractie, ergotherapie en podologie. Al deze disciplines
hebben hun eigen karakteristieken die vaak zijn vertaald naar
specifieke softwarepakketten. Om optimaal te profiteren van

Fysiotherapeuten
Johan G. Beun, Manager Informatisering bij Top Health Partners
en oud-bestuurslid Nictiz:
“Via thin-clients en mobiele devices als de iPad en de smartphones, willen we alle data kunnen benaderen. Op elk niveau van
het zorgtraject stelt men andere eisen aan de informatie en de
beschikbaarheid, maar veiligheid, continuïteit en kwaliteit zijn in
alle gevallen een leidende voorwaarde.”

deze software moet de ICT-omgeving probleemloos functioneren. Pas dan kunnen de therapeuten zich volledig concentreren
op het welzijn van hun patiënten. Die situatie vraagt om naadloze toegang tot relevante patiëntgegevens. Al deze aspecten
regelt RAM Infotechnology met uitgebreide services voor het
hosten van pakketten zoals Intramed, FysioLogic, Health Software, RAAM, FysioRoadMap en Abacus.

Voor meer informatie
We realiseren ons dat het kiezen van een partner voor het
geheel of gedeeltelijk uitbesteden van uw ICT-diensten een
complex proces is. Wij helpen u daarbij graag. De combinatie
van onze kennis en ervaring in de gezondheidszorg en uw
specifieke situatie leidt altijd tot een aantrekkelijk aanbod op
maat. Wij onderzoeken graag met u wat uw specifieke eisen
en wensen zijn.
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COMPANY HIGHLIGHTS
RAM Infotechnology is een betrokken , slagvaardig en
klantgericht bedrijf dat ICT-oplossingen, applicatiehosting,
netwerkdiensten en werkplekbeheer aanbiedt.
Veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van data en
applicaties staan in de dienstverlening voorop.
RAM Infotechnology is sterk vertegenwoordigd in de
gezondheidszorg, maar is ook actief in de sectoren traffic,
(semi-) overheid, telemetrie, financiën en OOV.
RAM Infotechnology is een zelfstandig dochterbedrijf van
RAM Mobile Data, internationaal aanbieder van mobiele
datacommunicatie-oplossingen voor de zakelijke markt.
RAM heeft vestigingen in Nederland en België, waar in
totaal ruim 100 mensen werken.
Het hoofdkantoor is gevestigd in Maarssen.
Meer informatie is te vinden op www.ram-it.nl

Certificering
Het netwerk en de dienstverlening van RAM Infotechnology
voldoen aan de strengste eisen voor veiligheid en data-integriteit. Onze activiteiten in de zorgsector vereisen dat.
Zo hebben we de Nictiz-certificering voor het versturen van
privacygevoelige informatie in de zorg.
Daarnaast zijn we gecertficeerd voor de NEN 7510 norm
én voldoen we aan de ISO 27001 norm, beide de standaard
voor informatiebeveiliging.
Om in aanmerking te komen voor deze kwalificaties is onze
dienstverlening nauwgezet geanalyseerd en getoetst.
Niet alleen onze software en procedures zijn uitvoerig
geaudit, ook fysieke beveiliging van onze gebouwen en
de integriteit van onze specialisten zijn in dat proces
meegenomen.
Deze certificering verzekert klanten van dienstverlening met
een getoetst kwaliteitsniveau.
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Applicatie hosting & beheer
Werkplek hosting & beheer
Vaste en mobiele netwerken
VoIP as a service
Zorg op afstand
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