
Gestão da Criopreservação 

e Terapia Celular
Gestão 

Estratégica
Gestão 

Hospitalar
Gestão de Medicina 

Dignóstica

Gestão 

Hemoterápica

Gestão de compras e abastecimento para o seu negócio.
Gerenciamento eficaz dos processos de compras e abastecimento, 
garantindo a melhor relação custo x benefício.

Veja também como podemos a judar na gestão em outras 
áreas da saúde: Com soluções inovadoras e utilizando da 
tecnologia para servir a vida, a integração é o maior diferencial 
para uma gestão de sucesso. 

SOFTWARES ESPECIALIZADOS
PARA A SAÚDE

A INTEGRAÇÃO E PRATICIDADE ENTRE 
O CIENTÍFICO E OPERACIONAL
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Controle eficaz da gestão de compra e abastecimento

O GCA da Sofis Tecnologia é a solução ideal para fomentar as melhores práticas de 
gestão corporativa no dia-a-dia do seu negócio. Proporciona a otimização do seu 
fluxo de informações, facilita o acesso aos dados operacionais e gerenciais, promo-
vendo tomadas de decisão rápidas e precisas; refletindo com mais fidelidade a rea-
lidade do seu negócio e aumentando a competitividade da sua empresa.

Uma solução desenvolvida para  instituições de qualquer porte, o GCA da Sofis Tec-
nologia se adequa a sua realidade e gerencia, amplamente, todos os processos da 
cadeia de suprimentos: solicitações de compras, processos de cotação e aprova-
ção, recebimento e armazenagem de estoque.

A contratação de softwares especializados garante a padronização de processos, a 
otimização do tempo e diminuição dos custos, tornando a sua empresa mais com-
petitiva, eficiente e segura. 

Todos os produtos da Sofis Tecnologia seguem rigorosamente as legislações muni-
cipais, estaduais, federais e as RDCs da Anvisa. São soluções modernizadas, garan-
tindo que o seu negócio esteja em constante atualização, com procedimentos e 
requisitos de qualidade.

FUNÇÕES PARAMETRIZÁVEIS E 
TOTAL ADERÊNCIA ÀS NORMAS 
DE ACREDITAÇÕES DE QUALIDADE

Configuração de perfis individuais con-
forme limite de aprovações de valores

Cotações eletrônicas

Definição de regras de abastecimento 
por unidade

Avaliação de fornecedores com contro-
le de qualidade
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DIFERENCIAIS

Permite a integração e o gerenciamento 
de todas as funções da solução

Resultado do trabalho de uma equipe em-
penhada, experiente e sempre compro-
metida com a qualidade e os resultados 
de seus clientes, o GCA está em 
constante evolução. 

NOVAS FUNCIONALIDADES SÃO 
CONSTANTEMENTE DESENVOLVIDAS, 
COM SEGURANÇA, QUALIDADE E 
CONTROLE PARA O SEU NEGÓCIO.

COMPETÊNCIA E PRODUTIVIDADE

Modernos indicadores de gestão: 
Gráficos de consumo, curva ABC, 
curva XYZ, curva VEN, etc

Restrição de acessos e controle dos 
insumos utilizados

Relatório de produtos a vencer e 
inventário eletrônico
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REGISTRO DE HISTÓRICO
PROPOSTAS E PEDIDOS

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

COTAÇÕES ELETRÔNICAS

GERENCIE TODOS OS PROCESSOS DE MANEIRA RÁPIDA E FUNCIONAL

REDUÇÃO DE CUSTOS

Controle eletrônico 
de requisições e 

aprovações de 

compras, compro-

missos financeiros e 

status das compras 

efetuadas. 

Controle dos insumos 
por lote e validade. 

Informação dos produ-

tos sem movimentação 

e valores em estoque.

Análise individual 
ou conjunta 
do estoque de 

cada unidade/

departamento.

Configuração 
de perfis 

individuais 

conforme limite 

de aprovações 

de valores

Mapeamentos dos 
centros de custo 
com consumo 

elevado

Indicadores 
de gestão: 
Gráficos de 

consumo, 

curva ABC, 

curva XYZ, 

curva VEN

Integrado
 com sistema de 

Gestão Financeira
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CONTROLE DE RECURSOS E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS EMPRESARIAIS 

Integre facilmente softwares científicos à uma solução administrativa 

GESTÃO
ESTRATÉGICA

GESTÃO
PATRIMONIAL

GESTÃO
FINANCEIRA

O Sofis BI é responsável por toda a 
gestão estratégica das informações 
estratégicas do seu negócio, público ou 
privado, comais agilidade na criação e 
na distribuição de análises simultâneas 
aos principais executivos. 

O Gestão Patrimonial realiza a gestão de 
ativos do seu negocio. Um produto para 
viabilizar o controle total da movimentação 
de equipamentos, mensuração de depre-
ciações, correções de valores e acompa-
nhamento das atividades de manutenção.

O Monetário gerencia e controla das 
operações financeiras do seu negócio. 
Permite a integração de todas as etapas 
e proporciona qualidade na administra-
ção de recursos, economia de tempo e 

segurança nos processos.



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.

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 alinha-
dos 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 pa-
cientes 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 proces-
samento 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 uniformi-
zação em Automação de Bancos de Sangue), ligada à Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

SOBRE A SOFIS

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

Siga e compartilhe.

TECNOLOGIA A SERVIÇO DA VIDA

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

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


