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Por que MedNews
PERFIL DIFERENCIADO PARA CADA ESPECIALIDADE
O sistema MedNews suporta todas as especialidades de atendimento médico com telas
personalizadas para algumas especialidades no prontuário eletrônico.

PRÁTICO E FÁCIL DE APRENDER
O MedNews é um sistema completamente automatizado com diversos recursos que facilitam e otimizam
as tarefas dos usuários.

SUPORTE

H

Suporte técnico disponível em diferentes modais são eles: Call Center On-Line E-mail WhatsApp
e visita técnica in Loco.

MULTI-EMPRESAS
O MedNews é capaz de gerenciar múltiplas empresa em um único banco de dados oferecendo
mais comodidade e segurança nas trocas de informações agilizando o processo de gestão
da sua empresa.

MELHORIA CONTÍNUA
Estamos sempre buscando a inovação e a melhoria continua dos nossos processos de atendimento
e desenvolvimento de soluções em sistemas para facilitar cada vez mais o gerenciamento das
informações da sua empresa.

ATUALIZAÇÕES
Na busca pela melhoria continua nosso sistema recebe atualizações de forma recorrente para
garantir o perfeito funcionamento e o acompanhamento da evolução tecnológica do mercado
da saúde.
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Módulos
Marcação de Consultas
( Agendamento Web
pagamento online e check-in)

Envio de Laudos para
a internet
Faturamento

WhatsApp ( Agendamento
chatboot confirmação
envio de preparo e
pesquisa NPS)
Confirmação de Marcação
por Voz
Recepção
(Cadastro de Pacientes
Agendamento
Auto atendimento R-code)
Prontuário Eletrônic o

Telemedicina

Autorização Eletrônica
de Convênios

Pre-Autorização
Controle de Cirurgias
( nternamento)
Emissão Nota Fiscal
(NFSe)
Controle Financeiro Total

Almoxarifado ( Estoque)
Vídeo Captura com laudo
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Módulos
Totem de Senhas (sistema de
gerenciamento de senhas leitura
de R code senhas impressas ou
automatizada via WhatsApp check-in)

Painel Eletrônico

+

Laboratório de Análises
Clínicas

BI-MedNews

SUS (BPA MAG APAC+ ASO)

Caso queira desenvolvemos implementações para incorporar ao
Sistema MedNews de acordo com suas necessidades.
(Consulte-nos para saber mais )

Os módulos estão sujeitos a atualizações.
Para melhor esclarecimento consulte-nos.
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OBJETIVO

A EMPRESA
A Softnew Informática atua no mercado há mais de
30 anos, e o nosso principal produto, o sistema
MedNews, tem 28 anos de mercado. A empresa
presta serviço para empresas públicas e privadas
atuando nas áreas de Análise de Processos para
desenvolvimento customizado de software,
desenvolvimento e aperfeiçoamento do Sistema
MedNews, implantação do Sistema MedNews nas
unidades de saúde, treinamentos e workshops na
área de tecnologia em saúde. Nosso principal
objetivo é oferecer aos nossos clientes soluções
tecnológicas de qualidade, contribuindo assim para
o sucesso dessas empresas.
Através de um plano estruturado de implantação e
treinamento dos usuários alinhado ao oferecimento
de um suporte técnico remoto eﬁciente garantimos
um aproveitamento de qualidade na utilização do
Sistema MedNews.
Assim, temos a certeza de podermos oferecer uma
perfeita parceria aos nossos clientes, na formação de
um excelente programa de atendimento as
empresas, no oferecimento de nossos produtos e
serviços com competência e qualidade.
Assim, podemos oferecer um Sistema de Gestão
Hospitalar de qualidade, prático e robusto, perfeito
para atender suas necessidades.

A

SoftNew nformática apresenta o Sistema
MedNews. Um ERP completo feito para
gestão de consultórios médicos clínicas
e hospitais.

CEO
Márcio Silva
Diretor Geral
Fundador da Softnew Informática.
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NOSSA HISTORIA

MISSÃO:
Prestar serviços de tecnologia da informação para clinicas e hospitais
oferecendo soluções em software de gestão por meio do sistema MedNews.

VISÃO:
Ser reconhecida nacionalmente como uma empresa de tecnologia
consolidada e com um sistema robusto de gestão hospitalar.

VALOR:
Satisfação dos clientes, Ética , valorização dos nossos proﬁssionais,
responsabilidade social e melhoria continua.
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História

E

m tempos de globalização da economia, o planejamento das empresas sofre mudanças a
todo o momento e o seu sucesso passou a depender da capacidade de inovar das áreas de
produtos, serviços e processos. Nesse contexto, a tecnologia da informação assume um
papel crítico permitindo às empresas modiﬁcar-se rapidamente e levar essas inovações ao
mercado. A necessidade de operar num ambiente dinâmico faz com que as empresas precisem
concentrar-se em adquirir excelência empresarial e operacional, o que exige, entre outros
requisitos, a disponibilidade de sistemas de informação integrados, conﬁáveis e de alta velocidade,
além de outras tecnologias, a ﬁm de obter maior eﬁciência e controle operacional (SIEGEL, 2000).
O desenvolvimento de sistemas de software depende até hoje da experiência e capacidade dos
agentes de inovações, se provando uma atividade essencial nas empresas modernas.
A SOFTNEW ao observar as necessidades dos clientes, e todos os trabalhos manuais realizados em
uma recepção, iniciou o desenvolvimento de um sistema que possibilitasse a automação das
atividades como: marcação de consultas, ﬁcha de pacientes, faturamento, produtividade, caixa,
estoque, entre outros.
O 1º passo foi elaborar uma Guia Padrão onde contenha todos os dados comuns usados nos
principais convênios. Está guia iria substituir os formulários convencionais dos mesmos ao invés de
vários. Imagine o seguinte: uma recepção com 50 convênios, obviamente seria 50 tipos de
formulários diferentes. Com a ideia de Guia Padrão, seria somente um tipo.
Em 1990, colocamos as idéias em prática e fomos os pioneiros neste tipo de faturamento
formalizando acordos com: SUL AMÉRICA, PROMÉDICA, PLANSERV, PETROBRÁS, PREVINA, etc.
Após a parceria, detectamos que seria útil a criação de um arquivo texto (TXT) que exportasse todas
as informações que haviam no formulário para reduzir custos com digitação. A chegada da TISS em
2006 não nos surpreendeu, pois, já trabalhávamos nesse intuito, pois a TISS nada mais é, até o
momento, que uma padronização de formulários e arquivos eletrônicos de Troca de Informações
de Saúde Suplementar. O SUS também ganhou uma padronização no nosso Sistema: além de
imprimir uma Ficha de Paciente no ato do atendimento que serve tanto para ambulatório como
emergência,
é impresso
uma estão
P.A. (Pronto
Atendimento)
para
controle ea politica
cobrançade
dos
Todos
os módulo
sujeitos
a alteraçoes
(Mediante
procedimentos realizados.

aliterações) para melhor se adequar a empresa .
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MARCAÇÃO DE CONSULTAS
(AGENDAMENTO)

Consiste em agendar as consultas ou exames de pacientes. Caso o mesmo possua cadastro, são
mostrado as seguintes informações:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Históricos dos últimos atendimentos;
Exibição do perﬁl com percentuais, comparecimento, conﬁrmações e faltosos;
Origem da marcação
Marcação x atendimento;
Demanda reprimida;
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ALGUMAS CARACTERÍSTICAS
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Cadastro de Locais de Atendimento;
Visualização somente de horários vagos;
Geração de protocolo para marcação;
Geração de senhas para comprovação da marcação;
Status do paciente na agenda;
Envio de conﬁrmação por WhatsApp;
Envio de agenda medica por WhatsApp
Criação de teto de agenda;
Gráﬁcos de controle de agendamentos por usuário e
especialidades;
Ordem da agenda por: nome, data e hora , decrescente,
manhã e tarde;
Cadastro de feriados;
Agendamento periódico.
Paciente conﬁrmado e não conﬁrmados;
Paciente atendido;
Conﬁrmação
Reservas;
Horário Extra;
Bloqueio de desbloqueio de dia;
Controle de Marcação por Usuário;
Idoso, menor;
Envio de SMS.

Confirmação por
WhatsApp

Confirmação por
voz
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MARCAÇÃO DE CONSULTAS AUTOMATIZADA
VIA WHATSAPP
Se antes a maneira mais comum de comunicação era o SMS, atualmente são raras as pessoas
que optam por esse método para conversar com seus contatos.
O MedNews Facilita seus meios de marcação e conﬁrmação de consulta com a marcação
automatizada via WhatsApp, o sistema faz todos o processo sem intervenção do usuário.
É fácil, rápido e intuitivo marcar com o sistema do MedNews. O Paciente manda um ''Oi'' para
o número WhatsApp disponibilizado pelo sistema para sua empresa e ele cuida de todo o
restante do processo.

MedNews
Olá, Boa noite
Seja bem vindo a Marcação de Consultas via
WhatsApp do(a) NOME DA SUA EMPRESA
Por favor, digite o código do seu CONVÊNIO
na lista abaixo, iniciando o código com
a letra C:
Convênios disponíveis no momento:
C123 - AMI
C114 - AMIL
C10 - ASFEB
C19 - ASSEFAZ
C44 - BRADESCO EMPRESA
C4 - PARTICULAR

C4
Você escolheu o convênio PARTICULAR
Por favor, digite o código da ESPECIALIDADE
na lista abaixo, iniciando o código com a letra...
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CONFIRMAÇÃO DE AGENDAMENTO VIA
WHATSAPP

MedNews

MedNews

Olá Teste, gostaríamos de CONFIRMAR o seu
atendimento para o dia 05/11/2019 às 08:00
horas com Dr(ª) Teste no(a) SUA EMPRESA.

Olá Teste, gostaríamos de CONFIRMAR o seu
atendimento para o dia 05/11/2019 às 08:00
horas com Dr(ª) Teste no(a) SUA EMPRESA.

Responda com o seguinte número:

Responda com o seguinte número:

1 - CONFIRMAR
2 - CANCELAR
3 - REMARCAR

1 - CONFIRMAR
2 - CANCELAR
3 - REMARCAR

1
Agradecemos pela sua conﬁrmação e
aguardamos a sua presença!

CONFIRMADO

2
Ficamos tristes pelo cancelamento, porém
pedimos que ligue para reagendarum novo
atendimento.

CANCELADO

SISTEMA AUTOMATIZADO TRAZENDO COMODIDADE AO PACIENTE.
MARCAR, CONFIRMAR OU CANCELAR NA PALMA DA SUA MÃO.
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AGENDAMENTO WEB (COM PAGAMENTO
ONLINE E CHECK-IN )
Já pensou em oferecer um sistema de marcação de consultas online com
opção de pagamento e check-in? Que possibilita uma maior agilidade e conforto
aos pacientes?
Atualmente, o número de serviços prestados através da internet tem
crescido exponencialmente, e ao oferecer a possibilidade de agendar consultas,
fazer pagamento e check-in de forma online, sua clínica ganhara mais
notoriedade, pois demostra o quão os clientes são importantes para empresa.

1

• Pagamento onlie: Após o agendamento o paciente tem a opção de realizar o
pagamento online, podendo escolher entre as formas de pagamento, cartão,
pagamento na lotérica, boleto bancário e débito direto da conta do mercado
pago.

MedNews

Sistema de Gestão Hospitalar

Tela inicial onde o paciente pode
fazer um novo agendamento ou
acompanhar os agendamentos já
efetuado.

Segundo passo, onde o paciente
escolhe o médico, convênio, e
serviço para realizar um novo
agendamento.

Terceiro passo, onde o paciente
escolhe a data e a hora para
realizar a marcação.

Quarto passo, onde o paciente
pode fazer a conferência dos
dados, conﬁrmar a marcação e
escolher a forma de pagamento.

MedNews

Sistema de Gestão Hospitalar

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

MedNews

8

Prezado(a) Teste, obrigado pelo seu apoio.

A pesquisa de satisfação agora ﬁcou mais prático e acessível. Ela é a principal
CANCELADO
ferramenta para conhecermos nossos pacientes, e para identiﬁcarmos as falhas e
oportunidades de melhoria em nossos produtos ou serviços.

CONFIRMADO

Visando minimizar o tempo gasto com telefonemas ou gastando papel para
que o paciente responda a longos questionários, trazemos uma nova solução com
mais comodidade para o paciente e custo benefício para a empresa: a pesquisa de
satisfação via WhatsApp.
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CADASTRO DE PACIENTES
Consiste em cadastrar o paciente no ato do primeiro atendimento com todos os
dados principais para prontuário e faturamento. O Cadastramento é feito uma
única vez, o sistema gera um código de prontuário de auto-incrementor.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Validação de matrículas;
Controle de tempo de espera;
Controle de validade da matricula;
Controle de campos obrigatórios;
Consulta de CEPs pelo endereço e
cidade;
Ÿ Histórico geral;

Ÿ Procedimentos realizados;
Ÿ Cirurgias ou internamentos
realizados;
Ÿ Materiais e/ou medicamentos
usados;
Ÿ Laudos de exames de laboratório;
Ÿ Marcações realizadas;
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ALGUMAS CARACTERÍSTICAS
Ÿ Prontuário eletrônico (anamnese,
diagnóstico, CID10, exames);
Ÿ Controle de pacientes ativos e inativosŸ
com restrições;
Ÿ
Ÿ Foto tirada no ato do atendimento
Ÿ
através do webcam;
Ÿ
Ÿ Emissão de ﬁcha de atendimento
Ÿ
ambulatorial e emergência;
Ÿ Controle de pacientes: aguardando, Ÿ
atendidos; revisões e não atendidos; Ÿ
Ÿ
Ÿ Ficha exclusiva de Fisioterapia,

Oftalmologia; Ortopedia e
Emergência;
Impressão de etiquetas ou direto no
envelope para prontuário;
Emissão P.A. SUS, APAC, AIH e ASO
Emissão de pré-autorização;
Emissão de recibos;
Ficha de seguimento;
Identiﬁcação do paciente por biometria;
Impressos personalizados, laudos;
Aviso de aniversariante do mês ou do dia.
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TIPOS DE ATENDIMENTO(GUIA TISS)
O Sistema tem um dos processos mais automatizados quando o quesito é ﬂuxo de
atendimento, a maioria dos campos exigido pelas regras da TISS é conﬁgurada no
início da implantação, resultando em um menor tempo de atendimento aos pacientes
na recepção.
Na tela abaixo, podemos ver a pergunta que o sistema faz ao operador após a
conclusão da ﬁcha da paciente, é perguntado qual o tipo de atendimento que o
paciente irá realizar, ao clicar em uma das opções, automaticamente o sistema gera
uma guia pré-pronta faltando somente preencher poucos campos, como,
procedimento para ﬁnalizar o ﬂuxo da recepção.

ELA TAMBÉM TRAZ OUTRAS OPÇÕES:
• Informações sobre os últimos atendimentos do paciente;
• Imprimir a ﬁcha do paciente;
• Tira foto do paciente;
• Chamada por biometria.
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MÓDULO FATURA/GUIATISS
Após o tipo de atendimento, o sistema gera a OS automaticamente pre-conﬁgurada
faltando somente preencher poucos campo para ﬁnalizar o ﬂuxo de recepção.

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Emissão de:
Guia de Consulta;
Guia SADT (frente e verso);
Guia de Outras Despesas;
Guia de Resumo de Internação (frente e verso);
Guia de Honorário Individual;
Guia de Solicitação de Exames;
Guia de Solicitação de Internação (frente e verso);
Impressão das Guias TISS em Branco.

Ÿ Ela também traz outras opções que:

Logs de Alterações;

Duplicar Guia;

Histórico de ;
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PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
O Sistema MedNews também é bastante conhecido por seu prontuário completo,
intuitivo e fácil de usar, totalmente integrado, ele foi construído com base em
recomendações de médicos por todo país e variado de acordo a especialidade médica.

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS
Ÿ

Queixa Principal;

Ÿ

Cronômetro;

Ÿ

Anamnese;

Ÿ

Receitas;

Ÿ

Conduta;

Ÿ

Atestados

Ÿ

Diagnóstico com recurso de pesquisa de CID10;

Ÿ

Relatórios Médicos;

Ÿ

Exame físico (peso, altura, TA, FR e FC);

Ÿ

Laudos com ou sem Imagens;

Ÿ

Tela exclusiva para Oftalmologia, Ginecologia e outras especialidades; Ÿ

Solicitações de Exames e Cirurgias inclusive na Guia TISS

Ÿ

Consulta ao cadastro geral de Medicamentos pelo Brasindice;

Ÿ

Negatoscópio;

Ÿ

Interligação com a Marcação de Consultas.

Ÿ

Interligação com a Marcação de Consultas;
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TELEMEDICIANA
Devido ao novo cenário mundial, a telemedicina tem sido um grande diferencial
para as clinicas e hospitais, a ﬂexibilidade e comodidade do processo se adaptam
perfeitamente há rotina das pessoas, o que a torna não apenas momentânea, mas
algo que veio para ﬁcar.

O processo de marcação para consulta via telemedicina
segue o mesmo ﬂuxo do agendamento online, no
momento do agendamento basta selecionar o tipo,
telemedicina, e escolher o dia e horário disponível.

No dia da consulta quando o
paciente estiver presente na ﬁla de
atendimento do sistema MEDNEWS,
o médico poderá enviar com até 1
hora de antecedência uma
notiﬁcação para lembrar ao paciente
que tem uma consulta marcada. uma
consulta marcada.
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No momento da consulta, um link é gerado e enviado para que o paciente possa
entrar na sala virtual, onde a consulta com o médico será realizada. enquanto
conversa com o paciente o médico tem acesso as livremente as ferramentas do
Medews, com o prontuário eletrônico do paciente.

O MedNews possibilita que Atestados e receitas são envidas por e-mail, é
necessário que o médico tenha um certiﬁcado digital.
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VÍDEO CAPTURA COM LAUDO
O MedNews pode ser integrado à
aparelhos de exames ou cirúrgicos
para capturar imagens ou vídeos nos
quais ﬁcam arquivados no próprio
prontuário do paciente.
Permite também imprimir os laudos
com ou sem as imagens capturadas.
A vídeo captura é resultante da
experiência diária de diversos
médicos que realizam procedimentos
por vídeo. Pode ser utilizado em
consultórios, clínicas e até em
hospitais de grande porte.

Gravar o exame

Fácil e pratico de usar

Laudos personalizáveis

Vídeo configurável.
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FLUXO DE FATURAMENTO
O módulo de faturamento do sistema MedNews tem por base vários setores que compõe o
ﬂuxo de faturamento, que vai desde a geração da guia TISS até o recebimento e repasse.
Acompanhe abaixo um exemplo simpliﬁcado de 6 etapas de ﬂuxo do módulo de faturamento.

PASSO 5
Após o recebimento esse lote
enviado vai para triagem.
(controle de glosas)

PASSO 4
Após o pagamento do
convênio, é preciso informar
o sistema do recebimento.

PASSO 3
Após o envio, o usuário
deve informar ao sistema
que um lote foi enviado, e
esta informação se dá
através do fechamento das
guias enviadas para o
convênio.

PASSO 2

Depois de gerada, e passada por triagem
de guias geradas e no período de envio,
será gerado o arquivo XML para enviar a
operadora de saúde.

PASSO 1
Atendimento ao paciente e criação
dá conta que posteriormente será
cobrado ao convênio.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Geração de guias TISS;
Geração de XML;
Fechamento de guias enviadas;
Recebimento de guias enviadas;
Triagem das guias recebidas;
Repasse ao médico.

PASSO 6
Depois da triagem, os valores
recebidos serão repassados
aos prestadores de serviços
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FATURAMENTO
O faturamento hospitalar é, sem dúvida, um dos principais pontos da gestão de uma
instituição de saúde. Aﬁnal, é por meio do gerenciamento correto deste setor que os hospitais
conseguem se manter em pleno funcionamento. Em razão do grande volume de informações que
passa pela área, os sistemas de gestão hospitalar são essenciais para facilitar e agilizar os processos
que envolvem o faturamento hospitalar.
O módulo Faturas, um dos recursos do sistema de gestão hospitalar da MedNews, é
responsável por controlar todos os produtos, serviços e ﬂuxo de cobrança desde a geração da conta
até o recebimento e repasse aos prestadores, gerando assim sub-setores que compõe o setor de
faturamento, como, controle de glosas, triagem de guias, recebimento de lotes enviados e muitos
outros.
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COMPONENTES (FATURAMENTO)
Ÿ Guia particular com recibo e forma de pagamento para controle de caixa;
Ÿ Lançamento automático de auxílios, anestesistas e instrumentadores em caso cirúrgico;
Ÿ Lançamento de kits de cobrança rápida;
Ÿ Lançamento automático de procedimento MATERIAL, MEDICAMENTOS E ESPECIAIS;
Ÿ Controle de procedimentos por sexo;
Ÿ Controle de procedimentos que precisam de autorização prévia;
Ÿ Controle de procedimentos que possuem restrições;
Ÿ Controle de Estornos em Geral (guias, marcações, ﬁnanceiro, etc.);
Ÿ Veriﬁcação de fórmulas de matrículas dos convênios;
Ÿ Geração de arquivo eletrônico TISS para envio de faturas;
Ÿ Controle de orçamentos;
Ÿ Faturamento de Materiais Especiais (OPM);
Ÿ

Faturamento por centro de custos.

SUB-MÓDULOS COMPONENTES DO FATURAMENTO
Meio magnético;

Cadastro de convênios;

Controle de guias;

Cadastro de procedimentos;

Criação de pacotes de procedimentos;

CID10;

Fechamento e reabertura;

Cadastro de especialidades;

Guias pagas para quitadas;

Cadastro geral de prestador;

Importação de arquivos;

Cadastro de percentuais médicos;

Controle de glosas;

Locais de atendimento;

Controle de restrições;

Brasindice - Simpro.
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AUTORIZAÇÃO ELETRÔNICA
TES- TRANSAÇÃO ELETRÔNICA DE SAÚDE

.A MedNews, disponibiliza uma infraestrutura tecnológica robusta para realizar a autorização
eletrônica de procedimentos médicos e hospitalares. O sistema captura e valida as solicitações
de autorização, e aplica as regras previamente estabelecidas pelas operadoras dos planos de
saúde, segue abaixo uma lista de convênios homologados a autorização eletrônica.

Saude Bradesco;

Cassi/Orion;

Sul América;

Unimed(SAW);

Mediservice;

Amil;

Planserv;

Token Amil.

O Prestador envia eletrônicamente a solicitação de
autorização para os procedimentos médicos.
O MedNews valida as regras da Operadora e identiﬁca
se o atendimento necessita de liberação do auditor.
Se não necessitar, a Orizon responde ao Prestador, autorizando
ou negando a solicitação.
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FILA DE ESPERA
O Sistema MedNews está equipado com uma lista de espera onde o médico visualiza os
pacientes que estão aguardando, hora marcada e atendidos com o tempo de espera dos mesmos.
O Sistema sinaliza quando o paciente está aguardando a um tempo demasiado.

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS
Ÿ Status do paciente informados por cores;

Ÿ Aviso via SMS caso paciente saia;

Ÿ Demanda espontânea;

Ÿ Fila de espera ambulatorial;

Ÿ Pacientes aguardando com hora marcada;

Ÿ Fila de espera Emergência (PA);

Ÿ Totalmente integrado com todos os módulos;

Ÿ Fila de espera de internamento;

Ÿ Envio de SMS para retorno do paciente caso saia;

Ÿ Fila de espera de Raio X;

Ÿ Controle de Chegada do paciente a clínica;

Ÿ Fila de espera de enfermagem;

Ÿ Envio de imagens para o prontuário;

Ÿ Agenda do dia ;

Ÿ Triagem (Classiﬁcação de Risco - Manchester);

Ÿ Prioridade da Prioridade (80 anos).
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CONTROLE CIRÚRGICO

Agendamento e controle das cirurgias com todas as informações como:
Ÿ Admissão do Médica;

Controle de Autorização de Cirurgias – Pré-internamento

Ÿ Admissão da Enfermagem;
Ÿ Descrição Cirúrgica;

Ÿ Controle de altas, transferências e leitos hospitalares;

Ÿ Evolução;

Ÿ Emissão de Laudo AIH e APAC;

Ÿ Alta Médica;

Ÿ Relatório Médico;

Ÿ Ficha de Internamento;

Ÿ Taxas hospitalares;
Ÿ Ficha de Evolução e Prescrição Médica; Ÿ Gastos de materiais e medicamentos usados;
Ÿ Folha de Observações;
Ÿ Emissão da conta total da cirurgia/internamento;
Ÿ Folha de Medicação;

Ÿ Mapa diário de Cirurgias;

Ÿ Censo de pacientes internados;

Ÿ Livro de Cirurgias;

Ÿ Agendamento da cirurgia;

Ÿ Repasse para pagamentos a médicos;

Ÿ Pré-Internamento;

Ÿ Exportação para o sistema SUS;

Ÿ Nome e código da cirurgia;

Ÿ Anatomia Patológica;

Ÿ Equipe Médica;

Ÿ Prescrição Médica.
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FINANCEIRO
O Módulo ﬁnanceiro do sistema MedNews, apresenta um nível de excelência bastante
satisfatório, apto a gerenciar desde o simples controle de contas a pagar até a
conciliação bancaria e recebimento de convênios.

CONTAS A PAGAR;

CONCILIAÇÃO BANCARIA;

COTAS A RECEBER;

CONTROLE DE RECEBIMENTO DE CREDITO;

FLUXO DE CAIXA;

CONTROLE DE RECEBIMENTO DE CONVÉNIO;

CONTA CORRENTE.

PAGAMENTOS MÉDICOS.
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CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
O MedNews é um sistema completo para o controle ﬁnanceiro da sua empresa e para facilitar ainda
mais a sua vida, o Módulo Financeiro oferece a conciliação bancária completa com todos os recursos
para controlar a conciliação, transferências, prestação de cotas e outros.

MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS
Responsável por realizar transações de
valores entre bancos cadastrados no
s
sistema.

TAXAS BANCARIAS
Responsável por lançar e controlar as
taxas bancarias e juros bancários.

SALDO BANCÁRIO
Saldo Bancária, acompanha em uma forma
geral o saldo de todos os bancos.
EXTRATO BANCÁRIO
Acompanha o extrato de entradas e
sadias da conta bancaria.

TRANSAÇÕES NÃO CONCILIADO
Transações que ainda não estão
conciliada com o banco.
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Prestação de contas das receitas
derivadas do atendimento, tanto
dinheiro quanto cartão, cheque
e outros.

LANÇAMENTO DE CREDITO
Lançamento de credito de serviços,
formação de saldos, empréstimos,
aportes etc.
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CONTROLE DE ESTOQUE
Fazer um bom controle de estoque vai muito além do que simplesmente comprar, saber quais
mercadorias estão estocadas e organizar a saída delas é fundamental. Esse controle eﬁcaz é de
extrema importância!
Nesse aspecto, o MedNews ajuda a realizar essa tarefa de maneira fácil e eﬁciente, pois reduz o risco
de erros, permitindo maior controle e fornecendo informações importantes.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Controle de estoque validade, mínimo, máximo e preço médio;
5 preços de materiais e medicamentos para faturamento;
Cadastro de Produtos;
Cadastro de Grupos;
Relatórios diversos como:
Cadastro de Setores;
Cadastro de Fornecedores;
Ÿ Produtos ﬁnanceiros;
Unidades de Medidas;
Ÿ Produtos em baixa;
Inventário de estoque;
Ÿ Analítico de compras geral ou por fornecedor;
Entrada, saída e perdas;
Ÿ Consumo de produtos geral, por grupo ou setores;
Aviso de produtos em baixa;
Requisição eletrônica de materiais (REM); Ÿ Demonstrativo de estoque;
Ÿ Livro de registro especíﬁco (padrão vigilância sanitária);
Código TISS (Brasindice e Simpro);
Ÿ Controle de medicamentos controlados;
Localização do produto;
Ÿ Comparativo diário e mensal;
Lançamento por código de barras;
Ÿ Estatístico de produtos.
Estatístico de produtos.
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GRÁFICOS
O Sistema MedNews possui diversos gráﬁcos para uma melhor tomada de
decisão, esses gráﬁcos tem os mais variados ﬁltros e tipos de gráﬁcos, dentre os quais
podemos destacar os de coluna, em barras, pizza, área, linha.

PRODUÇÃO

INFOGRÁFICO

TOMADA
DE DECISÃO
ESTATISTICOS
Ÿ Sexo;
Ÿ Estado Civil;

COMPREENSÃO

Ÿ Setores;

Ÿ Produtividade Médica;

Ÿ Motivos;

Ÿ Produtos de Estoque;

Ÿ Diagnósticos;

Ÿ Produtividade por Recepcionistas;

Ÿ Bancadas;

Ÿ Produtividade por Usuário;

Ÿ Indicações;

Ÿ Faturamento por Tipos de Procedimentos;

Ÿ Linha diária;

Ÿ Faturamento por Procedimentos;

Ÿ Centro de Custo;

Ÿ Faturamento por Especialidades;

Ÿ Contas Financeiras;

Ÿ Faturamento por Convênios;

Ÿ Formas de Pagamento;

Ÿ Atendimento por Cidades;

Ÿ Empresas;

Ÿ Atendimento por Bairros;

Ÿ Status de Guias;

Ÿ Atendimento por Cidades;

Ÿ Tipos;

Ÿ Atendimento por Bairros;

Ÿ Tipos de Convênios;

Ÿ Atendimento Eletivo \ Emergencial;

Ÿ Tipos de Atendimento;

Ÿ Estatístico Mensal;

Ÿ Tipos de Glosas;

Ÿ Estatístico Anual.

Ÿ Tipos de Guias.
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PAINEL DIGITAL

Chamada do paciente;

Notícias do Brasil e do mundo;

Pedido de Silêncio;

Temperatura e Hora certa;

Reprodução de textos Audíveis;

Propaganda Corporativa;

TV Corporativa;

Guichê Senha;

TV Aberta;

Integração com Totem;

Vídeos;

Controle Remoto Digital;
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S

alas de espera não costumam ser lugares agradáveis. Para minimizar este cenário,
o Painel Digital pode exibir conteúdo para entreter os pacientes e visitantes que
estão aguardando. Veja mais alguns benefícios que separamos para você:

Chamada do paciente
Chamada do paciente ao consultório ou a
recepção, consiste na chamada do paciente para
algum setor.

Pedido de Silêncio

Consiste em um pedido de silêncio eletrônico que
a recepção ou consultório pode fazer para que se
cesse o barulho.

Controle Remoto Digital

Um controle que se localiza dentro do sistema
MedNews, onde podem ser controlados diversas
funções do painel, como controle de volume,
próximo vídeo, pedido de silêncio, reprodução de
textos audíveis, envio de novos vídeos, envio de
propagandas, fechamento e abertura do painel,
entre outros comandos.
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GERENCIAMENTO DE SENHAS

O

sistema de gerenciamento de senhas do MedNews fornece controle total de suas ﬁlas
de atendimento. Pode-se conﬁgurar vários pontos de atendimento (guichê) e gerenciar
todo ﬂuxo em um único lugar, fornecendo assim aos pacientes uma espera agradável
em que eles possam acomodar-se e esperar a sua senha ser chamada.

O programa é adaptável para funcionar
em um tablete ou totem de senhas, o paciente
escolher entre os tipos de senhas: Hora marcada,
Hora não marcada, preferencial e Prioridade. A
senha é exibida na tela do tablete ou totem e
enviada para o celular do paciente via WhatsApp
ou impressa na hora.

Após a senha ser retirada, automaticamente vai
para o gerenciador de senhas retiradas. Com
este processo, o sistema de senha organiza os
pacientes em ordem para serem chamados até
a recepção, que chama a senha para
comparecer até o guiché, como mostra na
imagem ao lado.

Exemplo da chamada no painel digital, quando a
recepção chama uma senha retirada no totem.
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CONTROLE DE ACESSO
O controle de acesso de pessoas é uma estratégia fundamental para garantir
a segurança, uma vez que nele estão envolvidas a aplicação das tecnologias
modernas para controlar o acesso de pessoas a áreas restritas, veja abaixo algumas
CONTROLE DE ACESSO BIOMÉTRICO;
CONTROLE DE ACESSO POR PERFIS DE USUÁRIO;
LOG’S DE ALTERAÇÕES;
REGISTRO DE EXCLUSÕES;
MOTIVOS DE ALTERAÇÕES E EXCLUSÕES;
SEGURANÇA E SENHA POR USUÁRIO.
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Com o controle de acesso por perﬁs de usuários, você pode liberar a seus funcionários a visão
de determinados relatórios e ﬂuxos de gestão e limitar outros, o sistema MedNews controla o acessos
através de senhas numérica e validação biometria, com registro de log’s de todos os movimentos dos
usuários.

Controle de acesso de quem entrou
e saiu do sistema contendo data
horário maquina e usuário.
Exclusões, alterações, troca de itens e
vários outros tipos de movimentos
do usuários.
Em todas as exclusões de itens é
obrigatório colocar o motivo da
exclusão.
Controle biométrico para entrar no
sistema e fazer alterações que são
pertinentes a chefes de setores.
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LABORATÓRIO
Módulo responsável por todo o gerenciamento de exames de laboratório e emissão de laudos
integrados com o faturamento. Acompanhe abaixo todas as características deste módulo:

8

INTERFACIAMENTO E AUTOMAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS;
RESULTADOS ONLINE, ECONOMIA E FACILIDADE NA ENTREGA DE RESULTADOS AOS PACIENTES;
ETIQUETA COM CÓDIGO DE BARRAS;
LAUDOS PRE-FORMADOS COM VALIDAÇÃO DE RESULTADOS;
MAPA DE TRABALHO;
CONTROLE DE ENTREGA DE LAUDO;
HISTÓRICO DE RESULTADOS DO PACIENTE;
ASSINATURA DE LIBERAÇÃO ELECTRÔNICA;
DIVERSOS RELATÓRIOS ESTATÍSTICO;
COMUNICAÇÃO COM LABORATÓRIO DE APOIO DE TODO BRASIL.
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Cadastro das Bancadas;
Cadastro dos Métodos;
Cadastro de Hemogramas;
Cadastro de até 3 Valores de Referências independentes (Vrs);
Cadastro de Laudos Personalizados;
Controle de Exames Não Realizados;
Folhas de Trabalho diversas por bancada;
Controle de Exames Pendentes (sem
Folha de Trabalho individual;
resultado);
Resultados diferenciados por bancada;
Controle de Exames Não Liberados;
Resultados pré-gravados;
Controle de Exames Liberados;
Informações dos 3 últimos resultados anteriores;
Controle de Exames Impressos;
Controle de Laudos por médico solicitante;
Controle de Exames Não Impressos;
Controle de exames por coleta;
Assinatura Eletrônica;
Geração de arquivo para envio eletrônico (PARDINI);
Diversos Cálculos Automáticos;
Geração de arquivo para envio eletrônico (ALVARO);
Opção de Impressão de Resultado de
Leitura de resultados de arquivo eletrônico (retorno); 1º exame;
Relatório de Promessas de Entregas;
Controle de Exames Urgentes;
Liberação de Resultados através de senha do Bioquímico.
Lançamento de resultados a partir da Folha de Trabalho;
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MEDNEWS-BI
O MedNews-bi é o aplicativo para smartphone que auxilia na tomada de
decisões da sua clínica, centro médico ou hospital, através de indicativos de
gestão, tabelas e gráﬁcos.

Em tempo real, as informações são
disponibilizadas para acesso e consulta
através do Sistema de Inteligência
Empresarial para auxiliar consultórios,
clínicas e hospitais que utilizam o
sistema MedNews para sua gestão
interna.

A interface do BI da MedNews é
subdividido em categorias para melhor
comprençao dos dados:
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MEDNEWS-BI
GRÁF COS
ATENDIMENTO
• Bairros;
• Caixa;
• Cidades;
• Indicações;
• Picos de atendimento;
• Proﬁssões;
• Sexo;
• Usuários.
CALL CENTER
• Agendamento por usuários;
• Hora marcada/hora de chegada;
• Marcações;
• Origem da marcação.
FATURAMENTO
• Faturamento dos últimos 5 anos;
• Guias enviadas x não enviadas;
• Tipos de convênio;
• Status da guia.
FINANCEIRO
• Contas a pagar;
• Centro de custos;
• Centro de resultados;
• Contas a receber;
• Contar em atraso;

PRÉ-AUTORIZAÇÃO
• Status;
• Caráter do atendimento;
PRODUÇÃO
• Convênios;
• Especialidades;
• Médicos.
• Setores;
• Pacientes por dia da semana;
• Pacientes por mês;
• Tipos de atendimento;
• Tipos de procedimento;
• Solicitantes.
ESTOQUE
• Produto;
• Grupo;
• Setores;
• Tipo de movimentação;
PESQUISA
• Pesquisa de satisfação;
• Pesquisa Nps;
• Distribuição das notas;
• Pesquisa de satisfação por
• Proﬁssional de saúde.
ESTATÍSTICOS
• Diagnostico;
• Melhor paciente do ano;

O

MedNews é um sistema integrado de gestão empresarial da área de saúde,
possui módulos básicos e avançados, que vão desde a marcação de consultas
até controle de laboratório. O sistema ainda conta com a emissão de
inúmeros relatórios, do tipo sintético e analítico.

Novidades do MedNews

Telemedicina

MedNewsBI

Softnew informática, uma empresa que atua há 30 anos na área de análise de sistemas
e desenvolvimento de softwares especializados. Presta serviços a empresas públicas e
privadas. em 5 estados brasileiros (BA, SP, AL, SE, PA).

Suporte rápido e
Transparente

Atualizações

www.softnew.eti.br
MedNews@softnew.eti.br
+

Aberto para ntegração

