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Wszelkie prawa zastrzeżone
K3System Sp. z o.o. i logo K3System są znakami 
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami 
towarowymi K3System Sp. z o.o. Nazwy innych 
przedsiębiorstw, produktów i usług mogą być 
znakami towarowymi lub znakami usług innych 
podmiotów.

nOvum jest ośrodkiem specjalizującym się w diagnostyce 
i leczeniu niepłodności oraz kriokonserwacji komórek i tkanek. 
Został założony w 1994 roku i od tego czasu znacznie się 
rozwinął. W zespole nOwum znajdują się specjaliści wszystkich 
dziedzin, które są związane z medycyną rozrodu: położnicy, 
ginekolodzy, endokrynolodzy, androlodzy, interniści, genetycy, 
a także kriobiolodzy, biolodzy, embriolodzy i analitycy. Główną 
specjalizacją kliniki są zabiegi zapłodnienia pozaustrojowego – 
co roku wykonuje się ich ponad 1700.

W nOvum specjaliści kierują się wieloletnim doświadczeniem 
oraz skutecznymi metodami leczenia, dzięki którym można 
udzielić pomocy nawet w bardzo trudnych przypadkach. 
Skuteczność leczenia jest sprawdzana przez klinikę 
i raportowana już od 1999 roku do ESHRE (European Society 
of Human Reproduction and Embryology).

„Nowoczesne rozwiązania technologiczne zawsze idą 
w parze z wysoką jakością usług medycznych oraz 
dynamiczny rozwojem. Dlatego postanowiliśmy znaleźć 
odpowiednie rozwiązania wspierające efektywność 
i optymalne realizowanie procesów biznesowych. Potrzebne 
były większe możliwości rozwoju, które miała umożliwić nowa 
infrastruktura” – mówi Przemysław Kolczyński, Administrator IT, 
Przychodnia Lekarska nOvum.

nOvum wdrożyło cztery serwery Lenovo w pełni 
wyposażone w dyski SSD, a całość została połączona siecią 
10Gbit. Zadbano również o bezpieczeństwo nowego 
rozwiązania wykorzystując system Vmware oraz Veeam 
Backup&Replication.

Zaproponowane rozwiązanie charakteryzuje się najlepszym 
stosunkiem jakości do ceny. Nowe środowisko wyróżnia 
też wysoka skalowalność, czyli możliwość rozbudowy 
infrastruktury w przyszłości.

„Tak zaawansowana klinika zawsze na pierwszym miejscu 
stawia na płynność działania. W przypadku jej utraty wiele 
czynności, które są często przeprowadzane wspólnie 
z pacjentami, może zostać przerwane. To natomiast 
komplikuje cały proces, który charakteryzuje usługi n0vum. 
Stąd też właśnie dobór powyższych serwerów, które są 
jednymi z najmniej awaryjnych na świecie” - mówi Krzysztof Sołtys, 
Partner Biznesowy Klienta, K3 System Sp. z o.o.

Obecnie systemy biznesowe mogą prawidłowo funkcjonować 
dzięki zapewnieniu w środowisku IT wysokiej dostępności do 
danych. Wykonanie wdrożenia pozwoliło nOvum zwiększyć 
bezpieczeństwo posiadanych zasobów, odnotować spadek 
kosztów utrzymania infrastruktury oraz jednoczesny wzrost 
wydajności.
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