SOFTWARES ESPECIALIZADOS
PARA A SAÚDE

A INTEGRAÇÃO E PRATICIDADE ENTRE
O CIENTÍFICO E OPERACIONAL
Otimização e valorização patrimonial do seu negócio
Desenvolvido para a gestão eficaz e o controle sistematizado
dos ativos permanentes da sua empresa, desde a aquisição, até
a destinação final.

Gestão
Estratégica

Gestão de Medicina
Dignóstica

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.

Gestão da Criopreservação
e Terapia Celular

Gestão
Hospitalar

Gestão

Hemoterápica
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Controle prático e eficiente da gestão patrimonial
O GP da Sofis Tecnologia otimiza o gestão de ativos do seu negocio. Desenvolvido
gerar o controle total da movimentação de bens e equipamentos, depreciações e
acompanhamento das atividades de manutenção e assistência técnica. A solução
verifica o tempo de vida útil de cada bem, controlando seu uso, perecimento e obsolescência. Além disso, mantém sob controle os cálculos exigidos legalmente: correção monetária da depreciação, correção e depreciação do valor original e outros cálculos necessários ao controle patrimonial do seu negócio.
Com a solução da Sofis Tecnologia para a gestão patrimonial a segurança e o sigilo
contínuo das suas informações estão garantindos através do registro de usuários em
diversos níveis, com senhas de acesso individualizadas. O GP possibilita, de forma
dinâmica e eficiente, a identificação do patrimônio real da sua empresa, onde ele
está localizado, suas principais características, quanto vale e quanto pode render
para o seu negócio.
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.

FUNÇÕES PARAMETRIZÁVEIS E
TOTAL ADERÊNCIA ÀS NORMAS
DE ACREDITAÇÕES DE QUALIDADE

Gera maior controle e segurança
Auxilia na prevenção de descarte de
equipamentos por falta de conservação
Elimina o risco de perda de equipamentos por falta de informações sobre
a localização
Possibilita consultas gerenciais através
de gráficos e relatórios

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.

www.sofis.com.br
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DIFERENCIAIS
Permite a integração e o gerenciamento
de todas as funções da solução

COMPETÊNCIA E PRODUTIVIDADE
Resultado do trabalho de uma equipe empenhada, experiente e sempre comprometida com a qualidade e os resultados
de seus clientes, o GP está em
constante evolução.

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

Controle de inventário por filial,
centro de custo e localização.
Termo de responsabilidade eletrônico
Controle e histórico de calibrações e
laudos técnicos
Baixa física e contábil

www.sofis.com.br
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CONTROLE E RASTREABILIDADE
Um produto desenvolvido para viabilizar o controle total da movimentação de equipamentos, mensuração de depreciações, correções de valores e acompanhamento das
atividades de manutenção de acordo com as diretrizes exigidas pelas acreditações.

GERENCIE TODOS OS PROCESSOS DE MANEIRA RÁPIDA E FUNCIONAL

ADMINISTRAÇÃO
DOS BENS

CONTROLE DE
INVENTÁRIO

em período de garantia e das saídas para
manutenção e assistência técnica

físico e financeiro,
por filial, centro de
custos e localização
física

Q UA L I DA DE NO S

RESULTADOS
REGISTRO DE CALIBRAÇÕES
BAIXA FÍSICA E CONTÁBIL
CONSULTAS GERENCIAIS

CONTROLE DE
MANUTENÇÃO

RELATÓRIOS
E GRÁFICOS

preventiva e corretiva
com indicação sistêmica
das próximas atividades

de cada equipamento
cadastrado, com os
históricos de manutenção
e intervenção

CÁLCULOS
para a correção
monetária e/ou
depreciação
contábil

www.sofis.com.br

GP | Gestão Patrimonial

CONTROLE DE RECURSOS E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS EMPRESARIAIS
Integre facilmente softwares científicos à uma solução administrativa

GESTÃO
FINANCEIRA

GESTÃO
COMPRAS E
ABASTECIMENTO

O GCA possibilita a automação e a gestão
eficaz dos processos de compras e abastecimento, garantindo a melhor relação custo
x benefício e proporcionando a análise
constante das informações estratégicas
para tomadas de decisão eficientes.

GESTÃO
ESTRATÉGICA

O Monetário gerencia e controla das
operações financeiras do seu negócio.
Permite a integração de todas as etapas
e proporciona qualidade na administração de recursos, economia de tempo e
segurança nos processos.

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.

www.sofis.com.br

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

