Soluções Inovadoras
para área da Saúde

Plataforma de Telemedicina 100% web, integrada com ERP e PACs
Conexões rápidas com segurança criptografadas de ponta-a-ponta
Robô Concierge autônomo e personalizável
Robô de Teleatendimento remoto
Estação de Telemedicina

Plataforma de Telemedicina
Conecte médicos e pacientes para atendimento
de rotina ou urgência
Ÿ Plataforma de Telemedicina 100% Web (sem plugins)
Ÿ Fácil acesso de exames e dados especíﬁcos dos pacientes
Ÿ Consultas agendadas diretamente pelos Pacientes
Ÿ Compartilhamento das telas entre pacientes e médicos
Ÿ Conexão de outros Médicos durante os atendimentos
Ÿ Chamadas gravadas e gerenciamento do histórico
Ÿ Relatórios Estatísticos e Administrativos
Ÿ Integrações com ERP de Saúde e PACs Laboratoriais
Ÿ Conﬁrmações das chamadas via E-mail, SMS ou WhatsApp
Ÿ Prescrição eletrônica com assinatura digital
Ÿ Fila de chamadas por prioridade
Ÿ Identidade visual costumizável com o seu logo
Ÿ Disponível para computador, celulares e tablets
Ÿ Feedback do teleatendimento e Suporte Técnico 24/7

DirectCare - Terminal de Teleatendimento

Realize chamadas com apenas 1 clique
Ÿ

Plataforma de teleatendimento, para comunicação instantânea;

Ÿ

Chamadas simultâneas apenas selecionando as caixas disponíveis;

Ÿ

Disponível para todos os dispositivos: Tablet, celular e Laptops;

Ÿ

Contamos com o perﬁl de Administração com recursos adicionais;

Ÿ

Conexões seguras criptografadas de ponta-a-ponta.

Robô de Teleatendimento
Agilize o atendimento aos pacientes
e ainda proteja a sua equipe médica
Ÿ

Agiliza o atendimento, evitando
deslocamento para hospitais;

Ÿ

Conecta com Telemedicina à distância;

Ÿ

Facilita comunicação com equipe médica,

Ÿ

Reduz riscos de infecção hospitalar em

com até 5 especialistas;
UTIs e aumenta visitas à pacientes;
Ÿ

Reduz custos de EPIs em UTIs;

Ÿ

Fácil acesso (celular, tablet ou notebook)

Ÿ

Familiares podem se comunicar via
telemedicina, sem risco de contágios.

Robô Concierge

Robô Social, Autônomo e Personalizável
Promove produtos automaticamente ao

Ÿ

detectar uma pessoa;
Conecta com Telemedicina à distância;

Ÿ
Ÿ

Faz reconhecimento facial e de objetos;

Ÿ

Passa informações com interação, de
forma intuitiva (tudo em português);
Apresenta informações gráﬁcas na tela

Ÿ

(imagens, vídeos, formulários);
Ÿ

Coleta dados (voz, touch ou digitando);

Ÿ

Sistema autônomo (anda sozinho);

Ÿ

Mapeamento automático do local.

Estação de Telemedicina

Locação de Estação
para Telemedicina

Contrato de 12
meses com opção
de compra a partir
do 13º mês

Câmera HD
PTZ-PRO com
zoom aprimorado
de até 10x

Monitor
Full HD

Estação
completa em
alumínio
Audioconferência

Mini
PC + Teclado
e Mouse
sem ﬁo

Ÿ A Estação pode

Conexão
Wi-Fi

Nobreak
gerenciáveis de
alta autonomia

ser utilizada com
qualquer ferramenta
de Videoconferência ou
de Telemedicina disponível;
Ÿ Design adaptável, prático e moderno;
Ÿ Customização conforme necessidade;
Ÿ Entregamos a estação completa ou parcial em todo o Brasil.
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