
O SISTEMA
DEFINITIVO PARA
CLÍNICAS MÉDICAS



Um software médico completo para o gerenci
amento de clínicas e consultórios, que reúne
conceitos inovadores, alta tecnologia e grande
experiência na área médica, com o objeti vo de
potencializar e modernizar clínicas médicas de
pequeno, médio e grande porte. Independente da
área de saúde.
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Marcação de consultos
A agenda de pacientes é dinâmica, acessível de
qualquer lugar, intuiti va e se encaixa perfeitamente
no seu dia. Suas funcionalidades compreendem 
controle de retorno, cadastro ágil do cliente e en-
caixe de
vagas.



Prontuário Eletrônico

Faça lançamentos de diagnósti cos com segurança,
junto com modelos de documentos personalizados. 
O módulo também conta com receituário e tabela 
CID 10 completa para garantir um melhor atendi-
mento.



Atendimento Médico

Acompanha sua roti na e te dá visibilidade de todos 
atendimentos a serem prestados pela clínica.
Além disso, o módulo permite organizar o horário de
cada prestador e bloquear os dias que não poderão
atender.



Tenha todo o controle de amostras, descrição dos
resultados, emissão de resultados via sistema, 
agendamentos de exames e métodos de análise.

Resultados de exames



Resultados de exames



Resultados de exames



Acompanha sua roti na e te dá visibilidade de todos 
atendimentos a serem prestados pela clínica.
Além disso, o módulo permite organizar o horário de
cada prestador e bloquear os dias que não poderão
atender.

Resultados de Exames



VANTAGENS

Tenha acesso a todas as informações em tempo
real, em qualquer lugar, através da internet.

Tenha todo o controle de amostras, descrição dos
resultados, emissão de resultados via sistema, 
agendamentos de exames e métodos de análise.

Mais agilidade

Integre de maneira simples e efi ciente todas as
unidades e setores da clínica.

Maior integração de dados

Automati ze processos internos, diminua a papelada e 
aumente seus ganhos com DoctorOne. 

Melhores resultados para seu negócio



Uma agenda eficiente que só um sistema 
definitivo pode ter. Livre-se de contratempos 
e ganhe agilidade em seus agendamentos!

Garanta o tratamento correto de seu paciente,
enviando as instruções de que ele precisa se
lembrar por e-mail.

O paciente esqueceu?

O módulo permite adicionar anexos para
armazenamento de informações importantes
para o tratamento de seu paciente.

Maior integração de dados




