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Atualmente, a TOTVS administra mais de 12 milhões de vidas e 9.700 leitos com suas soluções para Saúde.
São soluções que englobam toda a cadeia de valor do segmento e integram o ciclo de administração da vida, desde a prestação
de serviços de atendimento clínico até a relação financeira entre prestadores, atendendo tanto a hospitais, médicos, laboratórios
e centros de diagnóstico, quanto ao sistema pagador, como operadoras de planos de saúde e governo; sempre cumprindo às
exigências dos órgãos reguladores.
Completas e integradas, as soluções TOTVS inovam e melhoram o desempenho da gestão dos processos, contribuindo para o
desenvolvimento econômico e sustentável das empresas.

Subsegmentos
Operadoras
de Planos de
Saúde
Soluções que
elevam o controle
dos custos de saúde
para a operadora,
com informações
e indicadores
ágeis, além de
facilitadores
de tomada de
decisões.

Hospitais
As soluções TOTVS
para Hospitais
promovem
excelência na
gestão hospitalar
e maximização de
resultados por meio
do controle eficaz de
custos e processos
e total integração
entre os diversos
setores do hospital.

Centros
Clínicos
Soluções 100%
aderentes aos
padrões TISS,
que maximizam
resultados pela
qualificação do
relacionamento
com as Operadoras
de Plano de Saúde
e controle eficaz
dos gastos.

Laboratórios
Controle eficaz das
análises clínicas
e diagnósticos
por imagem,
do registro do
paciente até
a realização
e entrega de
exames. Solução
100% integrada
à ferramenta
de prontuário
eletrônico.

Cooperativas
Médicas
As soluções TOTVS
para as cooperativas
médicas elevam
o controle dos
custos de saúde,
com informações
e indicadores
ágeis, além de
facilitadores
para tomada de
decisões.
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Soluções TOTVS

Gestão de Planos

Gestão de Consultórios

Departamento Jurídico

Gestão Hospitalar

Autorizador Web

Gestão de Recursos Humanos

Gestão de Centros Clínicos

Gestão da Rede Credenciada - GRC

ERP Back Office

Medicina Diagnóstica

Prontuário Eletrônico

Resultados Alcançados

•

Personalização de planos e processos de autorizações

•

Auditorias médicas automatizadas

•

Estruturação de planos, garantindo melhor custo-benefício

•

Gestão eficaz de níveis e valores do estoque, com ganho de eficiência na entrega
de materiais e medicamentos

•

Melhor planejamento de equipes e cirurgias

•

Agilidade na comunicação entre prestadores e operadoras, conforme padrões
legais da ANS

•

Validação e acompanhamento dos lançamentos para cada convênio em tempo real

•

Acompanhamento do prontuário eletrônico do paciente

•

Personalização conforme especialidade médica

•

Dimensionamento da rede credenciada às necessidades reais

•

Redução de sinistralidade e das fraudes com identificação por biometria

Fatos

12 milhões
de vidas

administradas

9.700

Mais de
leitos hospitalares atendidos

Prontuário para

35 especialidades
médicas
50% dos
Consultórios Médicos
Presente em mais de

informatizados

Acesse:

Sobre a TOTVS
Líder absoluta no Brasil, com 53,1% de market share*, e também na América Latina com 35,6%,
a TOTVS é uma empresa de software, serviços e tecnologia. É a 6ª maior desenvolvedora de
sistemas de gestão integrada (ERP) do mundo e a 1ª em países emergentes, sendo líder também
no segmento de pequenas e médias empresas (PME) na América Latina. A TOTVS foi a primeira
empresa do setor de TI da América Latina a abrir capital e está listada no Novo Mercado da
BOVESPA. Suas operações em ERP são complementadas por um amplo portfólio de soluções
verticais e por serviços como Consultoria, BPO e Cloud Computing. Para mais informações,
acesse o website www.totvs.com.
* Fonte: Gartner – “Market Share: All Software Markets, Worldwide, 2011”.
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Compartilhe o novo mundo.

