SOFTWARES ESPECIALIZADOS
PARA A SAÚDE

A INTEGRAÇÃO E PRATICIDADE ENTRE
O CIENTÍFICO E OPERACIONAL
Eficiência e Controle na gestão dos serviços hospitalares
Em uma única plataforma, a gestão assistencial completa do
paciente na sua clínica ou hospital, personalizada de acordo
com as características de cada negócio.
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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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Melhores práticas, segurança e excelência na gestão hospitalar
O Salute é a solução da Sofis Tecnologia que permite a integração de dados e processos entre os setores do hospital, proporcionando maior controle das informações e qualidade no atendimento aos pacientes.
Com o objetivo de agregar todas as informações e dados do seu negócio em um
único núcleo de informações, a solução promove o gerenciamento das atividades
que compõe o cenário da saúde, integrando os setores de admissão, ambulatório
básico e especializado, emergência e pronto atendimento, internação e alta, farmácia, enfermagem e medicina diagnóstica através da utilização do prontuário eletrônico.
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.

FUNÇÕES PARAMETRIZÁVEIS E
TOTAL ADERÊNCIA ÀS NORMAS
DE ACREDITAÇÕES DE QUALIDADE

Integração e customização com outras
soluções da Sofis Tecnologia
Possibilita a construção de uma base de
dados mais completa e sólida
Redução de custos operacionais
Maior segurança nos processos e procedimentos hospitalares
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Gestão de Medicina Dignóstica

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

INOVAÇÃO E CONFIABILIDADE
Resultado do trabalho de uma equipe empenhada, experiente e sempre comprometida com a qualidade e os resultados
de seus clientes, o Salute está em
constante evolução.
NOVAS FUNCIONALIDADES SÃO
CONSTANTEMENTE DESENVOLVIDAS,
COM SEGURANÇA, QUALIDADE E
CONTROLE PARA O SEU NEGÓCIO.
Indicadores online para as tomadas de
decisões estratégicas
Administração plena do
farmácia do seu hospital

ciclo

de

Características versáteis e configuráveis
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Gestão de Medicina Dignóstica
VERSATILIDADE E CONTROLE
Com o Salute, a qualidade da prestação de serviços é capaz de atingir a elevados
patamares de eficiência e controle.
GERENCIE TODOS OS PROCESSOS DE MANEIRA RÁPIDA E FUNCIONAL

CONTROLADORIA

ATENDIMENTO
Agenda
Recepção
Internação
SAC
Visitas

NOVAS METODOLOGIAS

DE CONT ROLE
LOGÍSTICA DA ADMINISTRAÇÃO
DE MEDICAMENTOS
REGISTRO DAS
PRESCRIÇÕES MÉDICAS

Orçamento
Patrimônio
Projetos de
investimento

FATURAMENTO
SUS AIH | SUS BPA
SUS APAC | TISS
Administração
de Contratos
Gestão de Autoridades

SUPRIMENTOS
Compras
Almoxarifado
Estoque
Farmácia

HOTELARIA
Nutrição

FINANCEIRO
ASSISTENCIAL
Prontuário Eletrônico
Prescrição Eletrônica
Enfermagem
Pronto Atendimento
Consultório Medico

SADT
Quimioterapia
Exames
Imunização
Hemoterapia
Laboratório

Tesouraria
Controle Bancário
Fluxo de Caixa
Contas a Pagar
Contas a receber
Repasse a Terceiros
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Gestão de Medicina Dignóstica

GERENCIAMENTO ESTRATÉGICO DE CLÍNICAS E HOSPITAIS
Interligue e administre todas os processos com as melhores soluções do mercado.

SOLUÇÕES CIENTÍFICAS DA SOFIS
PRATICIDADE E INTEGRAÇÃO
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Resultados
Online
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TECNOLOGIA A SERVIÇO DA VIDA

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 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.

SOBRE A SOFIS
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.

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

