CONHEÇA O

HEALTH RENTAL
BY IT UP
A solução especialista em locação
e logística de equipamentos e recursos
para a área de saúde.

Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet?
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.

O segmento de saúde exige serviços de locação e logística eficientes, integrados e inteligentes. O Health Rental by IT Up
é a solução que melhor entende essa realidade. Um sistema desenvolvido nativamente nos produtos TOTVS, indispensável
para empresas que trabalham no modelo milk-run. Conte com mais tecnologia no controle de logística, frotas, espaços
e equipamentos para locação, além de melhoria na gestão de equipes médicas. Tudo isso com atendimento às obrigações
fiscais, indicadores de BI e acesso web ou via app.

GESTÃO COMPLETA PARA TODAS AS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SEU NEGÓCIO.

LOGÍSTICA OTIMIZADA

GESTÃO DE RECURSOS

RECEITA POTENCIALIZADA

Mais eficiência na roteirização de
ambulâncias e veículos para coleta
de amostras biológicas, com apontamentos
e indicação de atividades via app.

Controle completo sobre a utilização
e cobrança de espaços, equipamentos
e outros ativos.

Gerenciamento do quadro médico
e operacional para minimizar a inoperância
e otimizar a receita.

Aumente a rentabilidade dos seus contratos
com o Health Rental by IT Up.
Atendimento e proximidade TOTVS: unifique seus pontos de contato
em um único parceiro e tenha as melhores tecnologias e soluções
Praticidade: conecte as áreas mais importantes do seu negócio com
soluções nativas e conectadas ao seu ERP
Gestão de profissionais: planejamento e controle de equipes médicas
por quadro (em operação, à disposição, em plantão, por especializações
e carga horária)
Controle de ativos e recursos: gestão de equipamentos e espaços
para locação, controle por contrato e subcontrato de beneficiário
(com cobrança automática e visão de lucro ou prejuízo), além
do gerenciamento de logística e frota

Adquira o Health Rental by IT Up com a TOTVS e potencialize a performance
do seu negócio.
itup.com.br

0800 70 98 100

