SOLUÇÕES DA ESPECIALISTA EM MPS
PARA O SETOR DA SAÚDE

5 RAZÕES PARA AS EMPRESAS LIGADAS À SAÚDE
ESCOLHEREM UMA SOLUÇÃO DE MPS:






Armazenar os dados dos pacientes de forma segura, de modo a garantir a conformidade
com regulamentações restritas relativas à confidencialidade;
Melhorar a gestão dos registos dos pacientes, e todos os fluxos de trabalho e processos
que regem os registos
Melhorar o processos de back office
Reduzir os custos com impressões, sobretudo das impressões desnecessárias;
Tornar o compartilhamento das informações mais eficaz;

As empresas ligadas à saúde produzem muitos
documentos
impressos:
guias,
exames,
receitas, documentações de planos de saúde,
etiquetas com códigos de barras, pulseiras de
identificação, faturas, recibos, ficha clínica,
requisição de exames, contas médicas,
documentações regulatórias, os exemplos não
faltam,
e
atendem
a
todas
as
particularidades,
tanto
na
área
administrativa, como na receção, armazém,
farmácias hospitalares, urgência, laboratórios,
centros clínicos, escritórios comerciais.
Pacientes e clientes estão a fazer a migração
para o mundo digital e passarão a exigir cada
vez mais que a área médica acompanhe essa
evolução também nas suas relações através de
documentos.

O QUE É O MPS SAÚDE
DA BELTRÃO COELHO?
Fornecemos impressoras multifunções
Xerox adaptadas com soluções de
software que permitem aumentar a
eficiência na digitalização, no arquivo,
na redução de custos de impressão e
melhorias no serviço prestado.

AS SOLUÇÕES DA BELTRÃO
COELHO DESTINAM-SE AOS
HOSPITAIS, LABORATÓRIOS,
CLÍNICAS DE QUALQUER
DIMENSÃO, ADEQUANDO-SE OS
PROJETOS AOS OBJETIVOS DOS
CLIENTES
O que inclui o MPS Saúde da Beltrão Coelho:

O MPS SAÚDE É UM CUSTO 100% DEDUTÍVEL.

SISTEMA PROACTIVO DE ENVIO DE
TONERS

Todas as despesas com as rendas são dedutíveis a 100% nos
custos operacionais da empresa. Isto fará com que possa
manter a sua liquidez e as suas linhas de crédito e os custos
de amortização de novos equipamentos serão distribuídos
pela duração do contrato.

Nenhum hospital se pode dar ao luxo de ter um
equipamento de impressão parado. Através do
nosso software RMS, conseguimos controlar
proactivamente o envio de consumíveis e fazer a
manutenção preventiva de todos os seus
equipamentos de impressão .

CONTROLAR E AUDITAR AS PERMISSÕES DE
ACESSO AOS DOCUMENTOS

INTEGRAÇÃO

Criamos as condições para que apenas utilizadores
autorizados possam criar, abrir, editar e compartilhar
documentos.

DIGITALIZAÇÃO

Criar maior agilidade em processos de aprovação
de compras e pagamentos, com integração de
todas as informações com os ERPs (Sistema de
Gestão Empresarial) hospitalares e maior rapidez
nas pesquisas de documentos.

ETIQUETAS

Inclui módulo completo de digitalização de documentos com
tratamento de imagens e indexação por códigos de barras e
OCR; assinaturas de documentos em lote; workflows de ações;
relatórios gráficos de produtividade, online e personalizados;
histórico completo de ações dos utilizadores

Implementar um sistema de impressão de etiquetas
térmicas para medicamentos e tubos utilizados na
farmácia e laboratórios

PROTEÇÃO DE DADOS

OBTENHA PRESTAÇÕES REGULARES
COM PAGAMENTOS MAIS FÁCEIS DE
PLANEAR

Regulamentos rigorosos abrangem a gestão e a partilha de
dados dos pacientes, sendo que as instituições de saúde
devem esperar soluções seguras que cumpram estes requisitos
legais. Cumprimos as obrigações regulamentares e de
proteção de dados e cumprimos as normas específicas da
indústria da saúde, como a DICOM e a HL7.

Isto significa rendas fixas até ao final do contrato,
sem necessidade de entrada inicial. As prestações
ocorrem em paralelo com o uso do serviço de MPS.

MOBILIDADE

CONTROLE OS CUSTOS E
RACIONALIZE O INVESTIMENTO EM TI

Imprimir, digitalizar, pesquisar e abrir documentos de
qualquer lugar e a qualquer hora, de qualquer dispositivo,
seja um PC, smartphone ou tablet, é fundamental. Quantas
horas de trabalho pode economizar um médico se tiver as
informações de que procura disponíveis no momento em que
precisa delas?

recebendo
periodicamente
relatórios
de
desempenho, produtividade e performance, não só
das
multifuncionais,
como
das
pequenas
impressoras dos gabinetes médicos, ligadas ou não
em rede

