SOFTWARES ESPECIALIZADOS
PARA A SAÚDE

A INTEGRAÇÃO E PRATICIDADE ENTRE
O CIENTÍFICO E OPERACIONAL
Gestão estratégica para o seu negócio
O Sofis BI oferece informações estratégicas para o monitoramento
de indicadores de desempenho da instituição, possibilitando a
tomada de decisões assertivas.
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Veja também como podemos a judar na gestão em outras
áreas da saúde: Com softwares inovadores e utilizando da
tecnologia para servir a vida, a integração entre as soluções
é o diferencial para uma gestão de sucesso.
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e Terapia Celular

Gestão
Hospitalar
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Transforme dados em informações de valor para do seu negócio
O Sofis BI é uma solução eficaz para o gerenciamento de informações estratégicas do seu negócio, público ou privado, que fornece mais agilidade na criação e na distribuição de análises simultâneas aos principais executivos.

FUNÇÕES PARAMETRIZÁVEIS E
RESULTADOS IMEDIATOS PARA
TOMADA DE DECISÕES

Um produto 100% web, muito fácil de usar, sem as complexidades das ferramentas tradicionais e com recursos avançados de parametrização que possibilitam a integração com as demais soluções da Sofis Tecnologia.

Integração e customização com outras
soluções da Sofis Tecnologia

A contratação de softwares especializados garante a padronização de processos, a otimização do tempo e diminuição dos custos, tornando a sua empresa
mais competitiva, eficiente e segura.
Todos os produtos da Sofis Tecnologia seguem rigorosamente as legislações
municipais, estaduais, federais e as RDCs da Anvisa. São soluções modernizadas, garantindo que o seu negócio esteja em constante atualização, com
procedimentos e requisitos de qualidade.

Agiliza o processo decisório
Solução colaborativa e interativa
Permite a elaboração e o acompanhamento de objetivos e metas
Interface simples e totalmente web com
aplicações mobile
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CONJUNTO DE RECURSOS
Permite a integração e o gerenciamento
de todas as funções da solução

MOBILIDADE E INTERATIVIDADE
Resultado do trabalho de uma equipe
empenhada, experiente e sempre
comprometida com a qualidade e os
resultados de seus clientes, o Sofis BI
está em constante evolução.
NOVAS FUNCIONALIDADES SÃO
CONSTANTEMENTE DESENVOLVIDAS,
COM SEGURANÇA, QUALIDADE E
CONTROLE PARA O SEU NEGÓCIO.
Variedade e flexibilidade de visualização de gráficos e dashboards
Gráficos de tendência e previsão baseados em resultados
Timeline de rastreabilidade
ações dos usuários

das

Criação de apresentações colaborativas
Acesso aos principais Bancos de
Dados disponíveis do mercado
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SIMPLES E EM TEMPO REAL
A solução da Sofis Tecnologia para o gerenciamento das informações estratégicas
possui uma estrutura totalmente em tempo real com resultados imediatos para as
tomadas de decisões. O Sofis BI é uma solução com interface simples e intuitiva
que se enquadram em regras pré-estabelecidas pelos próprios usuários.
GERENCIE TODOS OS PROCESSOS DE MANEIRA RÁPIDA E FUNCIONAL

CUSTOMIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO
Gestão simples e estratégica do seu negócio,
sendo ele público ou privado, com recursos avançados de parametrização e 100% web.

INTERFACE

MOBILIDADE E INTERATIVIDADE
Aplicações para o iPhone, iPad e dispositivos Android, o Sofis BI
desenvolve análises mobile em dashboards interativos com
recursos multi-touch e distribuiação interativa de análises.

SIMPLES E INTUITIVA
CRIAÇÃO DE ALERTAS
INDICADORES VISUAIS
ANÁLISES AD-HOC

Análises com diferentes visualizações
em uma mesma tela
(gráficos e tabelas)

Recursos
integrados
com geo
referenciação

Definição de KPIs
(Key Performance Indicators) de
metas e objetivos

Fórum de
Discussão e
Timeline
integrado
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GERENCIAMENTO ESTRATÉGICO DO SEU NEGÓCIO
Interligue e administre todas os processos com as melhores soluções do mercado.

Lab + - Gestão da Medicina Dignóstica
Operações mais ágeis e seguras tanto para laboratórios
quanto para pacientes.

ERP - Gestão Administrativa
Controle todas as etapas de processos de compras e
abastecimento, pessoal, financeiro e patrimonial.

Cellvida - Gestão de Criogenia e Terapia Celular
Exelência técnica nos mais modernos tratamentos da
medicina de Criopreservação e células tronco.

Salute - Gestão Hospitalar
Otimização assistencial do paciente da sua clínica ou
hospital em um único núcleo gerencial.

Hemote Plus - Gestão Hemoterápica
Integração de todas as etapas do processo de doação
de sangue e transfusão de hemocomponentes

www.sofis.com.br

TECNOLOGIA A SERVIÇO DA VIDA

SOBRE A SOFIS

A tecnologia da informação (TI) vem se tornando um recurso
fundamental em instituições voltadas para a área da saúde e
revelando quão importante é a tecnologia para a gestão estratégica
dessas organizações.

Entregamos valor para nossos clientes
através de soluções em softwares para a
gestão completa de instituições de saúde.

A Sofis Tecnologia é referência no mercado de TI para a saúde
proporcionando aos seus clientes uma gestão e infraestrutura
eficiente e consciente de todos os padrões de segurança, através de
soluções que são capazes de promover, além da satisfação do
paciente, um padrão elevado de qualidade dos recursos e processos.
Nossas soluções permitem o uso dos recursos tecnológicos alinhados às necessidades do mercado de saúde. Estamos presentes desde
a avaliação e concepção do projeto, até implantação e suporte da
solução.
Por isso, sempre atenta às necessidades de maior segurança dos pacientes na área de saúde, a linha de produtos da Sofis Tecnologia
para esse mercado é constantemente ampliada e atualizada,
desenvolvendo soluções que atendem as legislações federais,
estaduais e municipais, resoluções da ANVISA e recomendações de
agências acreditadoras em programas da ONA, AABB, PALC, dentre
outras.
Sendo uma das poucas empresas brasileiras credenciadas a utilizar
o padrão ISBT 128, um método de identificação, rotulagem e processamento de sangue humano, tecidos e produtos de terapia celular,
que aumenta o nível de padronização na medicina transfusional,
desenvolvido pelo ICCBBA (Conselho Internacional para a uniformização em Automação de Bancos de Sangue), ligada à Organização
Mundial da Saúde (OMS).

Siga e compartilhe.

Desenvolvemos projetos para que a sua
organização ofereça o melhor em qualidade e cuide com excelência do maior bem
de seus clientes: a vida.

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES
Comercial
contato@sofis.com.br

Suporte
suporte@sofis.com.br

Telefone
(21) 2221-6765

Onde estamos
Av. das Américas, 3301 - Bloco 04 Salas 305/306 - Barra da Tijuca | RJ

