چالش
با توجه به حساسیت وجود اتصال باکیفیت بین خانههای بهداشت ،تجهیز و راهاندازی شبکه بهداشت استان گلستان
یکی از پروژههای در دست اجرای هایوب بود .چالش اصلی این پروژه در سه بخش قابلتوجه است؛
 اول پراکندگی زیاد مراکز موردنیاز به تجهیز
 دوم لزوم سرعت عمل در تجهیز و راهاندازی به دلیل ضربالاجل باوجود چالشهای فنی
 سوم درخواست سرویسی خاص بهمنظور بهینهسازی هزینهها و همچنین امنیت بیشتر
هایوب بهعنوان سازمانی پیشرو در ارائه خدمات نوین همواره از چالشهای پیش روی نهادها و سازمانها استقبال
کرده است و ارائه راهکارهای مبتکرانه را سرلوحه فعالیتهای خود میداند.

“در مناطق محروم ،اجرای  USOیکی از اقدامات مهم در حوزه دولت الکترونیک است”
مهندس مهدی راسخ ،معاون توسعه مدیریت وزارت ارتباطات

راهکار
ما اعتقاد داریم برای هر چالشی راهکاری وجود دارد .با استفاده از امکانات و سرمایههای انسانی حرفهای خود در
بخش اجرایی و فنی توانستیم در ابتدای کار با برنامهریزی فشرده و دقیق و همچنین تلاش شبانهروزی در طول

 03روز  380مرکز خانه بهداشت را نصب و راهاندازی کنیم .این پروژه که از تعهدات هایوب در جهت قرارداد
 USOبوده ،بهمنظور سهولت در استفاده از خدمات ما و عمل به مسئولیت اجتماعی خود تجهیزات موردنیاز را
بهصورت امانی و بدون پرداخت هزینهای در اختیار شبکه بهداشت قرار دادیم.
راهکارهای ما در عین حفظ انسجام روند پروژه ،سعی بر حفظ جامعیت خود داشته است .با توجه به نیاز مراکز به
پوشش دهی مناسب و پرقدرت ،از مودمهای  Outdoorدر شبکه خانه بهداشت استفاده شد و علیرغم پراکندگی
مراکز مورد نیاز با برنامهریزی دقیق در ضربالاجل معینشده تحویل داده شد.
«ما اعتقاد داریم برای هر چالشی راهکاری وجود دارد ،ما توانستیم در ابتدای کار با
برنامهریزی فشرده و دقیق و همچنین تلاش شبانهروزی در طول  03روز  380مرکز
خانه بهداشت را نصب و راهاندازی کنیم»
در این راستا تجربههای قبلی انجام پروژههای بزرگ راهگشای ما بود و با عنایت به اندوختههای خود چالشی
آنچنان بزرگ در سر راه خود مشاهده نکردیم .ما بر این عقیدهایم که تنوع در ارائه خدمات نشان از احترام به
سازمانهای طرف قرارداد ما دارد و دغدغه اصلی هایوب پاسخگویی به نیازهای مشتریان خود بوده است .در این
پروژه ،امنیت از نگرانیهای اصلی شبکه بهداشت و سازمان بالادستی خود یعنی دانشگاه علوم پزشکی بود که در
این راستا نمیبایست بهینهسازی قیمت نادیده گرفته میشد .راهکار سازمان هایوب ارائه سرویس با ترافیک
داخلی بود که مورد استقبال سازمان طرف قرارداد قرار گرفت .بر این اساس مقرر شد ماهانه  03گیگ حجم
ترافیک داخلی به هر مرکز داده شود.
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