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Projekty
Date : Pa?dziernik 19, 2015
Projekty PTSM i przyporz?dkowane Grupy Robocze GR.
Nasze obecne i planowane projekty:

-----------------------1. PROJEKT PTSM:
SimOlympics - ?wiatowe edycje "wojen" studentów medycyny w symulacji medycznej. W tym
roku zespó? roboczy zorganizowa?, jeszcze r?cznie - II edycj? fina?ów w Belfast 2015.
Przedsi?wzi?cie bardzo spodoba?o si? oranizatorom SESAM i za rok prawdopodobnie w Lizbonie
odb?dzie si? jego III edycja. Docelowo planujemy budow? aplikacji SOA do organizacji olimpiad
online.
GR SimOlympics, SESAM 2016, Lizbona
Michael Czekajlo - kontakt
Marek i Agata? D?browski
?ukasz G?siorowskiM
Marek Muster
Grzegorz Cebula
Patrycja Marciniak-St?pak
Piotr Ziemak
Ziemowit Gólski

-----------------------2. PROJEKT PTSM:

Utworzenie platformy do zarz?dzania SimOlympics - SOA.
SOA SimOlympics Application mo?e obs?u?y? jednocze?nie wi?cej ni? 1000 teamów i 10 000 osób
wspieraj?cych i zainteresowanych zawodami SO (fanów, jurorów, administratorów oraz businnes).
SOA zarówno umo?liwia uczestnictwo w zawodach, jak i obserwacj? przebiegu fina?ów zawodów za
pomoc? transmisji on-line na ?ywo. Za po?rednictwem SOA równie? Jurorzy mog? ze swojego
miejsca pracy lub zamieszkania bra? czynny udzia? w przebiegu zawodów SO. ....wi?cej
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GR SimOlympics Application SOA
Marek Muster
Ziemowit Gólski - kontakt
....

-----------------------3. PROJEKT PTSM:
Portal bran?y Symulacji Medycznej.
Platforma komunikacji, bazy danych scenariuszy, baza plików multimedialnych przypadków, testy
sprz?tu, artyku?y. Dla ka?dej z uczelni i placówek zagwarantowana zostanie w?asna przestrze?.
Otwarte API umo?liwi dodawanie w?asnych komponentów.
Tutaj protoptyp portalu: medsim.eu -cdn...
GR Medsim.eu
Ziemowit Gólski- kontakt
Lukas G?siorowski
....

-----------------------4. PROJEKT PTSM:
Elektroniczno-Informatyczne Zarz?dzanie O?rodkiem Symulacji EIZOS - w fazie
koncepcyjnej.
Oprogramowanie Symulatora pacjenta oraz System AVS (Audio Video System) jest osi? ca?ego
systemu sieciowego w centrum symulacji. Dlatego mo?e i powinien sta? si? punktem wyj?cia do
Elektroniczno-Informatycznego Zarz?dzania O?rodkiem Symulacji “EIZOS”.
Na bazie istniej?cych rozwi?za? informatycznych, najlepiej rodzimych lub w po??czeniu z
dotychczasowymi wypracowanymi aplikacjami planujemy wypracowa? nowy produkt, który móg?by
by? gotowy w przeci?gu
1. 1 roku na moment rozpocz?cia si? zakupów sprz?tu i oprogramowania przez uczelnie
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medyczne.
Chodzi o to, aby móc si? wymienia? pomi?dzy centrami symulacji przez siebie utworzonymi
komponentami i modyfikacjami istniej?cych funkcjonalno?ci oprogramowania EIZOS z perspektywy
wspólnego silnika.
Punkt wyj?cia: Oprogramowanie Symulatora pacjenta oraz System AVS (Audio Video System) jest
osi? ca?ego systemu sieciowego w centrum symulacji. Dlatego mo?e i powinien sta? si? punktem
wyj?cia do Elektroniczno-Informatycznego Zarz?dzania O?rodkiem Symulacji “EIZOS”.
Na bazie istniej?cych rozwi?za? informatycznych, najlepiej rodzimych lub w po??czeniu z
dotychczasowymi wypracowanymi aplikacjami, planujemy wypracowa? nowy produkt, który
móg?by by? gotowy w przeci?gu:
1. 1 roku czyli na moment rozpocz?cia si? zakupów sprz?tu i oprogramowania przez uczelnie
medyczne. ...wi?cej

GR oprogramowanie Centrów Symulacji EIZOS
Ziemowit Gólski - kontakt
-----------------------5. PROJEKT PTSM:
Testowanie sprz?tu do Symulacji Medycznej
Testujemy np. 5 ramion do wk?u? do?ylnych ró?nych producentów i wydajemy raport ko?cowy.
Zespó? roboczy si? tworzy. Mamy ju? pierwsze zainteresowane firmy.
GR Testy sprz?tu
Marek D?browski - kontakt
Ziemowit Gólski
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