humano

Valorização do capital humano do seu negócio
Gerencie estratégicamente a área de RH com planejamento,
retenção e o desenvolvimento de talentos.

Gestão
Hemoterápica

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
Estratégica
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humano
Controle prático e eficiente da gestão de pessoal
O Humano é a solução da Sofis Tecnologia para o gerenciamento do capital
humano para aperfeiçoar, recompensar e reter os seus melhores recursos: as pessoas. A solução permite que a área de Recursos Humanos controle, de maneira prática e eficiente, as políticas de remuneração, estruturas de funções, decisões de
cargos e salários, férias, exames periódicos e ocorrências, horários e escalas de trabalho, além de outras atividades customizadas especialmente para se adaptarem
à realidade do seu negócio.
Assim, a sua empresa é capaz de agilizar processos internos e externos, simplificando atividades burocráticas e fornecendo ferramentas para avaliações de mudanças organizacionais, tais como: pesquisa de clima, estruturas hierárquicas, avaliações de desempenho e competências essenciais a cada cargo, gráficos e estatísticas de indicadores de RH, dentre outros.
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 eficácia nas operações de RH
Auxilia no desenvolvimento e retenção de
talentos
Maior alinhamento entre as estratégias
de RH e da organização
Obtenha maior controle da Estrutura
Organizacional, cargos e funções

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 Humano está em
constante evolução.
NOVAS FUNCIONALIDADES SÃO
CONSTANTEMENTE DESENVOLVIDAS,
COM SEGURANÇA, QUALIDADE E
CONTROLE PARA O SEU NEGÓCIO.
Mapeamento de competências e
controle de desenvolvimento e
capacitação dos colaboradores
Controle de cursos e treinamentos
através do módulo Gestão de Conhecimento
Registro e controle de saúde e segurança no trabalho
Avisos automáticos de mudança no
Quadro de Funcionários.

www.sofis.com.br
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CONTROLE E CUSTOMIZAÇÃO
Focado na área da saúde, o Humano da Sofis Tecnologia atende a peculiaridades
específicas de clientes deste setor. Gerencie estratégicamente a área de RH por meio
do planejamento, da retenção e o desenvolvimento dos seus recursos humanos através
da satisfação contínua de ambas as partes: empresa e colaborador.

GERENCIE TODOS OS PROCESSOS DE MANEIRA RÁPIDA E FUNCIONAL

TURN OVER
Controle de
Rotatividade de
Funcionários

NOVAS
LEGISLAÇÕES

CONTROLE DE

CENSO

PONTO ELETRÔNICO

CONTROLE DE

Como Nome Social
ser obrigatório às
empresas

Relatório de Censo
de Funcionários

Integração com os
equipamentos de
ponto eletrônico

Seguro no Trabalho

Rotina de
Demissão e
Admissão

PNE
CADASTRO

Controle de frequência de quadro de
horário

RELATÓRIO
CAT

OCORRÊNCIA

ATUALIZAÇÕES CONSTANTES

E E XEL ÊN C IA

PESQUISA DE CLIMA
e Avaliação de
Desempenho

ALTA PRODUTIVIDADE
ECONOMIA DE TEMPO
SEGURANÇA NOS PROCESSOS

Controle de cursos online – Público externo e interno
Integração com os funcionários

GESTÃO DO
CONHECIMENTO
DIFERENCIAL

www.sofis.com.br
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humano
CONTROLE DE RECURSOS E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS EMPRESARIAIS
Integre facilmente softwares científicos a uma solução administrativa

PRATICIDADE E INTEGRAÇÃO

bi

ANÁLISE DE
INFORMAÇÕES
ESTRATÉGICAS

Gestão Estratégica - Sofis BI
Transforme dados em informações de valor
O Sofis BI gerencia informações estratégicas
do seu negócio, público ou privado. Mais agilidade na criação e na distruibuição de análises simultâneas. Um produto 100% web, de
fácil usabilidade e com recursos avançados
de parametrização.

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.

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

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.

contato@sofis.com.br

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).

Onde estamos

Siga e compartilhe.

Suporte
suporte@sofis.com.br

Telefone
(21) 2221-6765
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