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Dzia? Informatyki [1]
Dane kontaktowe: ?CO Budynek Administracyjny I pi?tro, pok. 219 -225
tel. 41 367 4891 - kierownik
tel. 41 367 4893 - sekretariat
tel. 41 367 4905 - pracownicy
e-mail: informatyka@onkol.kielce.pl [2]
Kierownik: mgr in?. Zbigniew Chrapek
Z-ca kierownika: mgr in?. Andrzej Opoka, Sebastian Czarnecki
Personel/Kadra: 15 pracowników technicznych
Dzia?alno?? niemedyczna:

Planowanie, nadzór i koordynacja prac zwi?zanych z rozbudow? i eksploatacj? sieci komputerowej ?CO.
Prace zwi?zane z utrzymaniem stanowisk komputerowych oraz bie??cym rozwi?zywaniem problemów
u?ytkowników aplikacji (HelpDesk).
Administracja i utrzymanie serwerów sieciowych.
Wdra?anie i utrzymanie wielostanowiskowego systemu informatycznego w dzia?ach administracyjnych
?CO.
Prowadzenie prac analitycznych nad rozwojem i podnoszeniem efektywno?ci dzia?ów administracyjnych
poprzez optymalne wykorzystanie mo?liwo?ci istniej?cych aplikacji jak równie? poprzez wprowadzanie
nowych modu?ów systemu informatycznego.
Wdra?anie i utrzymanie wielostanowiskowych systemów w dzia?ach medycznych.
Prowadzenie prac analitycznych nad rozwojem i optymalnym wykorzystaniem systemów informatycznych w
dzia?ach medycznych.
Prowadzenie prac zwi?zanych z integracj? systemów informatycznych wykorzystywanych w ?CO.
Prowadzenie prac zwi?zanych z elektroniczn? wymian? danych z instytucjami zewn?trznymi.
Administracja i utrzymanie baz danych wykorzystywanych przez systemy informatyczne ?CO.
Prace zwi?zane z administracj? i utrzymaniem systemów do tworzenia kopii zapasowych danych.
Wsparcie w zakresie infrastruktury teleinformatycznej dla systemów zabezpiecze? w budynkach ?CO.
Organizacja dost?pu do sieci INTERNET i administracja serwisów internetowych ?CO.
Prace zwi?zane z projektem i wykonaniem stron serwisu WWW ?CO.
Opracowywanie materia?ów konferencyjnych pod k?tem prezentacji z u?yciem technologii multimedialnych
jak równie? metod tradycyjnych.
Planowanie oraz koordynacja prac zwi?zanych z zakupami systemów informatycznych, jak równie?
prowadzenie konsultacji w zakresie wyboru sprz?tu oraz oprogramowania.
Optymalizacja procesu zarz?dzania ?CO poprzez maksymalne wykorzystanie dost?pnych technologii
informatycznych.
Prowadzenie prac analitycznych w zakresie usprawnienia procesu opieki nad pacjentem.
Konsultacje w zakresie wprowadzania nowych metod wspomagania diagnozy i terapii medycznej
z zastosowaniem techniki komputerowej.
Rozwój i wsparcie kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego obejmuj?cego wspomaganie
procesów obs?ugi dzia?ów zarówno medycznych jak i administracyjnych.
Prowadzenie szkole?:

obs?uga komputera,
obs?uga aplikacji u?ytkowych,
u?ytkowanie aplikacji dedykowanych do wspomagania obs?ugi dzia?ów administracji ?CO,
u?ytkowanie systemów wykorzystywanych do obs?ugi dzia?ów medycznych,
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wykorzystywanie us?ug sieci INTERNET.
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