
Gestão da Criopreservação 

e Terapia Celular
Gestão 

Hemoterápica
Gestão 

Hospitalar
Gestão de Medicina 

Dignóstica

Gestão 

Estratégica

Planejamento e controle eficaz das finanças do seu negócio 
Precisão e segurança em todos os processos financeiros, 
proporcionando qualidade na administração de recursos, 
economia e produtividade. 

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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O melhor investimento para a gestão financeira do seu negócio

O Monetário é a solução da Sofis Tecnologia para a gestão e controle das opera-
ções financeiras do seu negócio. Com a solução você obtém o controle eficiente, 
preciso e seguro de todos os eventos e recursos do seu negócio, desde o processo 
de faturamento, pagamento e recebimento até a gestão do fluxo do caixa. 

Um produto totalmente integrado às soluções científicas da Sofis Tecnologia, per-
mite a tomada de decisões estratégicas com previsibilidade e acuracidade das 
informações, controle de convênios médicos, guias TISS, acompanhamento de 
glosas, rotinas do SUS, entre outros.

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

Alinhado às metodologias mais recentes 
de gestão organizacional

Redução de custos operacionais

Total controle de movimentações finan-
ceiras

Gestão Integrada Multi empresas

Funcionalidades específicas para o setor 
de saúde

Integração e customização com outras 
soluções da Sofis Tecnologia
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DIFERENCIAIS

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

QUALIDADE NA ADMINISTRAÇÃO 
DE RECURSOS

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

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

Indicadores para as tomadas de 
decisões estratégicas

Padroniza todos os processos 
administrativos e financeiros

Integração de todas as etapas 
na administração de recursos

Base de cadastro de clientes e 
fornecedores

Liquidação múltipla de contas a 
pagar e receber
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ECONOMIA DE TEMPO

SEGURANÇA NOS PROCESSOS

ALTA PRODUTIVIDADE

Focado na área da saúde, o Monetário da Sofis Tecnologia atende a peculiaridades 
específicas de clientes deste setor. Além disso, conta com diversos recursos exclusivos 
não encontrados em outros ERPs. Todos os seus processos foram cuidadosamente 
criados para oferecer ampla gama de funcionalidades e precisão nos recursos com 
base nas melhores práticas de governança corporativa do mercado.

INTEGRAÇÃO E PRECISÃO

GERENCIE TODOS OS PROCESSOS DE MANEIRA RÁPIDA E FUNCIONAL

MÓDULO 
FINANCEIRO

       Funções e relatórios de gestão: Fluxo de 
     Caixa, DRE, Gestão Orçamentária, entre outros

  Rotina CNAB - Arquivo de remessa para 
conciliação eletrônica.

Cadastro de plano de contas e centros de custos

  Emissão eletrônica de boletos bancários

MÓDULO
FATURAMENTO       Controle de Glosas e eficiência de faturamento

    Gestão Integrada Multi-Empresa

  Faturamento de processos pelo SUS

    Atende todas as exigências estabelecidas pela ANS

  Faturamento de contas médicas através do padrão TISS

Arquivo de recibo de glosas faturamento
MÓDULO

CONTRATOS
          Alerta de término de vigência contratual          Alerta de término de vigência contratual

        Follow-up de Contratos        Follow-up de Contratos        Follow-up de Contratos

      Rotina de renovação automática de contrato

    Contrato multi-empresa

  Controle de cobranças contratuais

NOVIDADE!
+

ATUALIZAÇÕES CONSTANTES
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Prestadoras 
de serviço
Clínicas e 
hospitais

Portais das 
Operadoras 
Planos de Saúde

Gestão de
Criogenia e

Terapia Celular

Gestão
Hemoterápica

PRATICIDADE E INTEGRAÇÃO

CONTROLE DE RECURSOS E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS EMPRESARIAIS

Integre facilmente softwares científicos a uma solução administrativa 



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 qualidade 
e cuide com excelência do maior bem de 
seus clientes: a vida.


