
Unir dados e soluções tecnológicas é o caminho para aumentar a eficiência 
operacional de hospitais, diminuir custos e melhorar a experiência do paciente.

RECONHECIMENTO FACIAL
Acelerar o acesso de visitantes ao hospital com o self check-in por 
reconhecimento facial. Além da confirmação da identidade, o serviço 
acelera em 40% o tempo, realiza admissões de grupos e fornece 
dados sobre a previsibilidade com o online check-in.

RASTREABILIDADE
Saber quantos pacientes estão no hospital, e o número de visitantes 
e onde estão no momento, é fundamental para direcionar recursos 
para as áreas e levar eficiência ao serviço.

ANALYTICS
Tudo o que você precisa saber sobre a rotina de um hospital pode 
ser descoberto em tempo real com o analytics, alimentados pelos 
dados gerados pelas atividades de profissionais, pacientes e 
visitantes.

COMUNICAÇÃO ASSISTENCIAL
Até 85% dos pedidos realizados por pacientes internados podem
deixar de passar pelo time de enfermagem e ir direto para as outras
áreas, poupando até 1 hora por turno de um profissional da equipe
assistencial, liberando-o para realizar apenas procedimentos de
saúde.

TELEMETRIA
Com o rastreamento de pedidos, é possível aumentar a performance 
de qualquer atividade do hospital ao otimizar processos a partir do 
rastreamento de informações. 

NPS –
A experiência dos pacientes nos hospitais está 
diretamente ligada aos serviços prestados 
durante sua internação. Baixos índices de NPS 
são resultado de descoordenação dos processos.

NPS +
Eficiência gera satisfação e aumenta o NPS. E 
eficiência combina com dados integrados à 
soluções tecnológicas que modificam fluxos de 
ações e fazem o serviço fluir e chegar a quem 
precisa.

Mesmo com o avanço tecnológico, muitos hospitais usam tecnologias inadequadas 
para lidar com o fluxo de pessoas em um hospital e os serviços que as situações 
médicas demandam. Há um grande desperdício dos dados gerados, o que impede 
a criação de insights para melhorar a experiência dos usuários.

Os dados gerados pela interação do paciente com o hospital podem alimentar em 
tempo real todo o gerenciamento de serviços e soluções usadas para aumentar a 
eficiência operacional.

Integrar uma base de dados consistente com soluções digitais de alto impacto é o 
caminho para aumentar a eficiência operacional dos serviços de saúde e melhorar 
a experiência do paciente.
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TAXA DE CHURN NPS

All in one para 
simplificar o 
gerenciamento 
com plataforma 
única;

Crescimento 
sustentável com 
tecnologias de 
fácil instalação 
e moduladas;

Tecnologias 
orientadas para 
o aumento do 
NPS.

Escalabilidade 
para atender a 
todos os 
estágios de 
digitalização;


