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Perfil del sector Salut a T-Systems 

Algunes dades

EmpleatsEmpleatsEmpleatsEmpleats & & & & ResponsibilitatResponsibilitatResponsibilitatResponsibilitat

>700 700 700 700 IT especialistes a reu del IT especialistes a reu del IT especialistes a reu del IT especialistes a reu del 

Xifres

� > 350 350 350 350 HIS implementats a reu del monHIS implementats a reu del monHIS implementats a reu del monHIS implementats a reu del mon

Metcat

� # 1 en el mercat Alemany >700 700 700 700 IT especialistes a reu del IT especialistes a reu del IT especialistes a reu del IT especialistes a reu del 
monmonmonmon

� Salut com una innovadora àrea Salut com una innovadora àrea Salut com una innovadora àrea Salut com una innovadora àrea 
de creixement estratègic per al de creixement estratègic per al de creixement estratègic per al de creixement estratègic per al 
Grup  Grup  Grup  Grup  –––– Intelligent NetworksIntelligent NetworksIntelligent NetworksIntelligent Networks

� Pioner en la promoció de la 
concilació de la vida laboral / 
familiar.

� > 350 350 350 350 HIS implementats a reu del monHIS implementats a reu del monHIS implementats a reu del monHIS implementats a reu del mon

� > 3 million de facturacions a pacients  per  
trimestre

� > 100  hospitals/ clíniques amb outsourcing  hospitals/ clíniques amb outsourcing  hospitals/ clíniques amb outsourcing  hospitals/ clíniques amb outsourcing  
IT IT IT IT 

� > 9,500 altres proveïdors de serveis i 
companyies d'assegurances de salut amb 
més de 15 milions d'assegurats connectats 
a la nostra plataforma  X.3 Net

� > 650 instal·lacions de sistemes de 
seguretat  i higiene als laboratoris i 
hospitals (líder del mercat a Alemanya) 

� # 1 en el mercat Alemany

� # 1 en programari de  seguretat  / higiene i  
facturació de contractes.

� Impulsor i  facilitador de la interopebilidad de la 
xarxa sanitaria.  “connected healthcare”

� Lider en serveis TIC al nuvol.Lider en serveis TIC al nuvol.Lider en serveis TIC al nuvol.Lider en serveis TIC al nuvol.

� Portfoli complementat  amb forma de participacions i 
aliances globals ( Tiani Esperit, Portavita o HMM 
Deutschland)
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Algunes de referéncies a CATALUNYA Servei Català de la SalutServei Català de la SalutServei Català de la SalutServei Català de la Salut

�Manteniment evolutiu i correctiu de les aplicacions transaccionals del 

CatSalut

�Projectes: Llistes d’espera, Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD), Catàleg 

Farmacèutics ....

Badalona Serveis Assistencials:Badalona Serveis Assistencials:Badalona Serveis Assistencials:Badalona Serveis Assistencials:

� Manteniment AMM de SAP Eco-fin i sanitari

Provisió de Serveis d’infraestructura TIC al Departament de SalutProvisió de Serveis d’infraestructura TIC al Departament de SalutProvisió de Serveis d’infraestructura TIC al Departament de SalutProvisió de Serveis d’infraestructura TIC al Departament de Salut

� e_Cap, HC3, Imatge médica .... 

Fundació Hospital de Mollet:  Fundació Hospital de Mollet:  Fundació Hospital de Mollet:  Fundació Hospital de Mollet:  

� Implantació del sistema assistencial SAP ISH

Institut Català de la SalutInstitut Català de la SalutInstitut Català de la SalutInstitut Català de la Salut

� Implantació de la plataforma UCIS G&E a hospitals de 

l’ICS

Corporació de Salut del MaresmeCorporació de Salut del MaresmeCorporació de Salut del MaresmeCorporació de Salut del Maresme

�Manteniment de la plataforma i el sistema E/F SAP-

Fundació Hospital de VicFundació Hospital de VicFundació Hospital de VicFundació Hospital de Vic

� Implantació i manteniment de la plataforma i el sistema 

E/F E/F E/F E/F SAP

Institut Català de la SalutInstitut Català de la SalutInstitut Català de la SalutInstitut Català de la Salut

�Manteniment  aplicacions corporatives SGRH

�Desenvolupament i implantació del sistema d’Anatomia Patològica

� Implantació LIS (Eyra) a Tarragona i les Terres de l’Ebre

Laboratori de Referència de Catalunya (LRC)Laboratori de Referència de Catalunya (LRC)Laboratori de Referència de Catalunya (LRC)Laboratori de Referència de Catalunya (LRC)

�Externalització  serveis TIC,  Manteniment LIS Eyra

Hospital de Sant Pau:Hospital de Sant Pau:Hospital de Sant Pau:Hospital de Sant Pau:

� Implantació Mòdul Medication de SAP

Hospital Transfronterer de la Cerdanya: Hospital Transfronterer de la Cerdanya: Hospital Transfronterer de la Cerdanya: Hospital Transfronterer de la Cerdanya: 
� Implantació i manteniment de SAP Eco-fin. 

Projectes diversos a: Projectes diversos a: Projectes diversos a: Projectes diversos a: Guttman , Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, 
Sagessa, MC mutual, Departament de Benestar Social i Familia ...





Serveis Cloud

T-Systems proposa la 

modernització de les TIC del sector 

sanitari mitjançant la utilització 

d’una 

Plataforma de 

Utilitzar els recursos TIC en el moment que facin falta.  

El Cloud Computing ho fa possible reduint  els costos  i  augmentant  la 

flexibilitat a las empreses. 

Serveis Cloud

T-Systems és un dels  los principals proveïdors de Cloud Computing que permet als clients accedir i  comprar  recursos  TIC mitjançant  permet als clients accedir i  comprar  recursos  TIC mitjançant  permet als clients accedir i  comprar  recursos  TIC mitjançant  permet als clients accedir i  comprar  recursos  TIC mitjançant  

internetinternetinternetinternet d’acord amb les necessitats, pagant  sols el que s’utilitza d’acord amb les necessitats, pagant  sols el que s’utilitza d’acord amb les necessitats, pagant  sols el que s’utilitza d’acord amb les necessitats, pagant  sols el que s’utilitza .   El sistema està estructurat amb les fonts de recursos integrals dels 

centres de dades amb seguretat certificada de T-Systems.   Per tal de garantir les necessitats de seguretat de les empreses , .   Per tal de garantir les necessitats de seguretat de les empreses , .   Per tal de garantir les necessitats de seguretat de les empreses , .   Per tal de garantir les necessitats de seguretat de les empreses , TTTT----SystemsSystemsSystemsSystems

subministra els recursos TIC mitjançant la xarxa de subministra els recursos TIC mitjançant la xarxa de subministra els recursos TIC mitjançant la xarxa de subministra els recursos TIC mitjançant la xarxa de CloudCloudCloudCloud ComputingComputingComputingComputing privades. A més, els recursos poden ser utilitzats i seleccionats per privades. A més, els recursos poden ser utilitzats i seleccionats per privades. A més, els recursos poden ser utilitzats i seleccionats per privades. A més, els recursos poden ser utilitzats i seleccionats per 

regions.regions.regions.regions.





Data Centers de T-Systems

EE. UU. – 7/15.481

México – 4/1.120

Brasil – 4/1.952

Singapur– 3/1.980

Malasia – 2/1.414

Europa– 47/90.594

Reino Unido – 6/7.954

Países Bajo – 6/9.882

Alemania – 24/64.649

Austria – 2/2.274

Francia – 1/322

47

29

90.594

Data centers

Ubicaciones con data centers

Metros cuadrados

Total Europa

72

47

119.580

Data centers

Ubicaciones con data centers

Metros cuadrados

Mundial

# número de data centers 
/ superficie total en m2

# número de data centers / 
superficie total en m2

Brasil – 4/1.952

Sudáfrica – 5/7.039
España – 5/3.258

Suiza– 3/2.255

9
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