cs

Imagem
Gestão inteligente

O FUTURO CHEGOU.
Vamos evoluir juntos?

SOMOS ESPECIALIZADOS
EM TECNOLOGIA DE GESTÃO
E MELHORA DE PERFORMANCE
OPERACIONAL.
Conheça
a solução RIS
que está entre
as mais vendidas
no país.

ORGANIZE AS OPERAÇÕES DE SUA CLÍNICA
E A PREPARE PARA CRESCER.

Atendemos clínicas
de diversas especialidades
por todo o país.
A CSoftware está entre as principais fornecedoras

Fale Conosco:
Tel. 16 3952 3604
csoftware.com.br

de tecnologia RIS (Radiology Information System) para
Clínicas e Centros de Diagnóstico por Imagem do país.
A excelência do atendimento e a satisfação dos clientes
com as soluções desenvolvidas é o principal objetivo.

GESTÃO INTELIGENTE

cs
TUDO +
MOBILE

Imagem Pro

A EVOLUÇÃO
DO RIS

INTUITIVO
INTEGRADO

Acesso via web

ALGUMAS FUNCIONALIDADES:

CS IMAGEM PRO®
NOVO EM TUDO.

1. AGENDAMENTO
Personalize agendas conforme a necessidade
Central de agendamento
Envie avisos aos pacientes via SMS ou APP
Pesquise por pacientes e veja o status geral

CS Imagem Pro® é um RIS completo
e 100% on-line desenvolvido por uma
equipe especializada e com mais
de 18 anos de experiência em gestão
de clínicas de imagem.
CS Imagem Pro® traz um design leve
e elegante, além de funcionalidades simples
de usar e que atendem as principais
demandas operacionais de sua clínica.
Disponibiliza um conjunto de ferramentas
que permitem manter um fluxo organizado
de trabalho e que aumentam
a produtividade de sua equipe.

dos agendamentos
Controle tudo em uma única janela

2. CS BI
Tenha uma visão completa do fluxo financeiro
da clínica através de uma nova Dashboard
Analise o faturamento da clínica por:
unidade / modalidade / convênios ou médicos
Gere gráficos e compare os períodos através
de filtros rápidos conforme desejar

3. CENTRAL DE LAUDOS
Edite seus laudos onde estiver
Crie a sua própria biblioteca de laudos
e ganhe produtividade
* Recurso para reconhecimento e digitação

AGENDE UMA APRESENTAÇÃO

de laudos por voz (Chrome)
Fluxo de trabalho sem papel
Editor de laudos intuitivo e completo
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INTEGRAMOS

R
COM QUALQUE

PACS

cs

Imagem Plus

O RIS IDEAL
PARA SUA CLÍNICA
CRESCER

FAÇA MAIS COM
CS IMAGEM PLUS ®
CS Imagem Plus ® foi desenvolvido
especialmente para clínicas e centros
de diagnóstico por imagem como:
radiologia, ultra-sonografia,
densitometria óssea, mamografia,
tomografia, ressonância magnética
e medicina nuclear.
É um software completo e flexível.
Possui todas as funcionalidades
que sua clínica precisa.
Permite interligar e gerenciar várias
unidades clínicas e garante integração
amigável com o PACS.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES:

$
Multiclínicas

Integração
PACS

CS-BI
Informações
Gerenciais

Controle de
Recebimento

Pagamento
Médico

$

$
Planilha
Financeira

Fluxo de Caixa /
DRE

Controle
de Caixa

Central de
Laudos

Central de
Comunicação

Faturamento

Recepção

Central de
Coordenação

TUSS / TISS

Autorização on-line
de guias via padrão
TISS / ANS

Agenda

Central de
Integração

Estoque

Central
Técnica

Segurança

AGENDE UMA APRESENTAÇÃO
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Uma das
melhores relações
custo x benefício
do mercado.

INTEGRAMOS

R
COM QUALQUE

PACS

cs

Imagem Desktop

CONTROLE
+ EFICIENTE
DA CLÍNICA

GESTÃO PARA
CLÍNICAS DE
PEQUENO PORTE
®

CS Imagem Desktop foi desenvolvido
especialmente para clínicas e centros
de diagnóstico por imagem de pequeno porte.
Permite o controle total da clínica,
através das funcionalidades operacionais
que ela mais precisa.
Seu ambiente é de fácil utilização e torna as
decisões importantes do dia a dia muito mais
ágeis e seguras.

AGENDE UMA APRESENTAÇÃO
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PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES:

AGENDA

RECEPÇÃO

LAUDOS

Agendas específicas
para cada tipo
de exame

Gerenciamento dos
atendimentos realizados,
histórico e cadastro
único do paciente

Área de trabalho
para digitação
de laudos

TUSS / TISS

FATURAMENTO

DMED

Integração
e atendimento aos
padrões da ANS

Permite o controle dos
atendimentos e consultar ou emitir
o valor de fatura de cada convênio

Atende às exigências
e os controles para
entrega da Dmed

ENTREGA
DE EXAMES

SEGURANÇA

ESTOQUE

Gerencia dados sobre
entrega de exames e imprime
etiquetas para envelopes

Permite definir as tarefas e
módulos que o usuário poderá
acessar dentro do sistema

Controle do registro
de entradas e saídas de
materiais e medicamentos

Advanced
ÁUDIO

LAUDOS DIGITAIS
EM ÁUDIO

ORGANIZE E CONSULTE
LAUDOS DIGITAIS
DE FORMA RÁPIDA.
CS Advanced Áudio® grava o diagnóstico em arquivos
digitais e facilita a busca pelo registro de cada paciente.
Economize tempo e aumente a produtividade.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES:

FORMATOS

INTEGRAÇÃO

Gravações de áudios
MP3 e WAV

Microfone
SpeechMike/ Foot Control

AGENDAMENTOS
ON-LINE

NOVO MÓDULO
AGENDAMENTO
ON-LINE.

Os pacientes agendam
suas consultas ou exames
onde estiverem.

O novo módulo CS Advanced Web ®
permite que os pacientes agendem
suas consultas ou exames acessando
o site da clínica.
Tudo de forma simples e rápida.
O paciente pode escolher a unidade
clínica que deseja e o melhor dia e horário
para sua consulta ou exame.
O paciente recebe a confirmação
do agendamento já com as orientações
médicas e pode imprimir tudo se desejar.

AGENDE UMA APRESENTAÇÃO
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O
REDUZA O FLUX
ES
ÇÕ
DE LIGA
E MELHORE A
PRODUTIVIDADE

LAUDOS
ON-LINE

MÓDULOS:

LAUDOS ON-LINE
PARA PACIENTES,
MÉDICOS
OU CONVÊNIOS.
Os laudos on-line CS Advanced Web ®
são soluções flexíveis que podem
ser do seu jeito.
Conheça os módulos e escolha
o que atende a necessidade
de sua clínica.

CENTRAL DE LAUDOS

MÉDICO SOLICITANTE

Permite que os médicos da
clínica editem laudos a distância.

Disponibiliza laudos on-line
para médicos solicitantes.

Faça seus laudos onde estiver
e tenha todas as informações
integradas ao CS Imagem Plus.

O médico acessa o site
da clínica e pode verificar
laudos de exames solicitados
a pacientes, tudo de forma
fácil e rápida.

Através do próprio navegador
de internet você pode corrigir,
finalizar e disponibilizar seus
laudos para impressão.

PACIENTE

CONVÊNIO

Disponibiliza laudos on-line
para os pacientes da clínica.

Permite que os convênios
pesquisem on-line laudos
dos beneficiários que realizam
exames em sua clínica.

O paciente se conecta ao
sistema e consulta os exames
referentes ao protocolo
que tem em mãos.

Módulo também usado para
distribuição de resultados
para clientes de Telerradiologia.

AGENDE UMA APRESENTAÇÃO
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SIMPLES.
FÁCIL.
CONECTADO.

FACILITA
A COMUNICAÇÃO
ENTRE EMPRESAS
E CLIENTES.

MUITAS FUNCIONALIDADES:

®

CS Mob é uma plataforma de comunicação
com muitas funcionalidades.
O aplicativo CS Mob organiza seus contatos,
agendamentos e comunicados
de forma simples e centralizada.

MENSAGENS

PUBLICIDADE

PROCEDIMENTOS

Envie mensagens
rapidamente
aos clientes,
individualmente
ou em lote.

Envie aos clientes seus
comunicados
mais importantes,
como lançamentos,
promoções e tudo
mais que desejar.

Oriente seus clientes
sobre os procedimentos
necessários antes de
cada atendimento.

LOCALIZAÇÃO

ENTREGA DE
DOCUMENTOS
OU PRODUTOS

MENSAGEM
DE GRUPO

Tudo em uma plataforma de gerenciamento
em nuvem, que permite a utilização a partir
de qualquer dispositivo.
Seu cliente poderá
ver a localização
de sua empresa e
fazer uma rota até ela.

AGENDE UMA APRESENTAÇÃO

Avise aos clientes sobre
documentos ou serviços
prontos para retirada.

Permita que seus
clientes administrem
grupos de interesse.

csmob.com.br I Tel. 16 3952 3604

OS
DESENVOLVEM
UM PROJETO
PARA A SUA
NECESSIDADE.

2:25 PM

Carrier

Comunicador
Carrier

2:25 PM

Carrier

Mensagens de
Vinícios Ramos

Comunicador

CS MOB É IDEAL PARA:

2:25 PM

CLÍNICAS DE IMAGEM

Comunicador

Preparo de Procedimento
Todos

imagem

Prevenir

Publicidade

Diagnóstico por imagem

plena saúde

08/05/2017 14:12

Exame:
Ressonância Magnética

grupo

2

grupo

3

diagnósticos

9+

mac5
Siga os procedimentos abaixo
para realizar o seu exame.

Lembrete de agendamento

9+

Avise sobre os procedimentos necessários antes dos exames.
Envie mensagens para a retirada de documentos ou serviços
Envie comunicados diversos aos seus pacientes
Mostre a sua localização através do Google Maps

05/05/2017 16:53

Prevenir

Chegar 20 minutos antes do horário marcado;

8

Diagnóstico por imagem

mac5
Jejum absoluto de 4 horas;

Laudo pronto retirada no local

Medicamentos: tomar com pouco líquido

05/05/2017 16:53

Diagnóse

grupo

Diagnóstico por imagem

1

2

CLÍNICAS MÉDICAS

Não é possível a realização de exames
nos seguintes pacientes:

mac3
- Portadores de “marcapasso” cardíaco;

Laudo pronto retirada no site
05/05/2017 16:52

Ações

Comunicadores

Inforrmações

Ações

Comunicadores

Inforrmações

Ações

Comunicadores

Inforrmações

Avise sobre os procedimentos necessários antes do atendimento
Envie mensagens para lembrar o paciente o dia da consulta
Avise aos clientes quando documentos ou serviços estiverem
prontos para retirada.
Envie comunicados diversos aos seus pacientes
Mostre a sua localização através do Google Maps

SERVIÇOS DE
MENSAGENS SMS

UM NOVO PASSO
NA COMUNICAÇÃO
ENTRE OS CLIENTES
E O SEU NEGÓCIO.
Solução exclusiva para o envio e
gerenciamento de mensagens SMS.
Crie um canal de comunicação
eficiente com seus clientes.
Perfeito para você que precisa de
ferramentas que resolvam tudo de forma
inteligente e ágil.

CONSULTE O VALOR DOS PLANOS
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PLANOS SMS:

P100

P500

Até 100 mensagens / mês

Até 500 mensagens / mês

P1000

P5000

Até 1.000 mensagens / mês

Até 5.000 mensagens / mês

cs

Work List

ACESSE OS
DADOS DO RIS

AS TAREFAS DO DIA A DIA
SEM ERROS.
CS WorkList® disponibiliza as informações dos pacientes
diretamente para os consoles das modalidades com
padrão DICOM.
Cria um fluxo de trabalho sem papel, economiza tempo
e elimina eventuais erros de digitação pelos técnicos.

ACESSE RAPIDAMENTE
AS INFORMAÇÕES
DE CADA PACIENTE
®

CS WorkList é uma ferramenta que resolve o problema
de inconsistência entre os dados do paciente cadastrados
no RIS e minimiza o tempo envolvido na busca e geração
destas informações no console dos equipamentos.

cs

Print Server

IMPRESSÃO DE
IMAGENS DICOM
PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES:

IMPRIMIR IMAGENS MÉDICAS
FICOU MAIS SIMPLES.
®

O CS Print Server é um software servidor
de impressão de imagens para modalidades médicas
via protocolo DICOM (PRINTSCP).
O formato DICOM é convertido para o formato
reconhecido pelas impressoras convencionais.

+

RECURSOS
QUE
OFERECEM
UPGRADE
PARA SUA
CLÍNICA

INTEGRAÇÃO

IMPRESSÃO

Integração com qualquer modalidade
(Print Request - DICOM)

Imprima imagens médicas
com excelente qualidade

PERSONALIZAÇÃO

PADRONIZAÇÃO

Customize o logotipo e rodapé

Fiel ao layout da modalidade remota

CAPTURA E IMPRESSÃO
DE IMAGENS MÉDICAS

IMPRESSÃO
DE IMAGENS DICOM

GRAVE MÍDIAS
DE IMAGENS MÉDICAS

CS Captura® é um software que permite
capturar imagens médicas estáticas
ou animadas a partir de seu computador.

CS Print Maker® é um software de
gerenciamento de impressão automatizado
para modalidades de ultrassonografia,
ecocardiograma, endoscopia e outras.

CS Media Maker® pode ser integrado a um
ROBÔ (Epson PP, Primera Bravo e Rimage)
e gravar a mídia de forma automatizada.

GESTÃO INTELIGENTE
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