
Grupo

Soluções Inteligentes para
Tecnologia da Informação e Comunicação

o Grupo SOITIC é um conjunto. de empresas que há décadas levá soluções inteligentes com agilidade é precisão,
às necessidades do mercado brasileiro e internacional. Tem o, propósito de transformar, com responsabilidade e
inteligência, tecnologias em avançados rneios que propiciam evolução a todos.

Utiliza a Tecnologia-da Informação e Comunicação (TICj corno conhecimento crítico, e inovador para melhoria de
processos/ tendo como objetivo; auxiliar governos, eropresas e pessoas a alcançarem patamares: elevados em.l
qualidade, sustentabilidade é prosperidade ém suas-vidas e negócios. - - :V'
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A MEbSYSTEM S/V, empresa do Grupo SOITIC, presente no mercado há 34 anos, é pioneira no desenvolvimento
de soluções.para gestão ern saúde.; Oferece qualidade, e valores para milhares de Usuários em todo o Brasil. Está
entre as mais conceituadas ernprèsas de TIC e .conta çom equipe altamente qualificada para dar-lhe mais conforto
e segurança na utilização das nossas soluçoes. * ; ^ G - . ÚG

Dr. Agnaldo Siqueira Viana, cirurgião Pediatra, presidente do Grupo,
SOITIC, foi p primeirõ naédico: a fazer uso da informática em,: seu ú

consultório. Corno.conhecedor das necessidades do seguimentp da:,;,
saúde, clínicas e hospitais, desenvolveu o priníeiro software médico,^
do Brasil. Atualmente o COLMEIÃ e o sistema mais aceito do Brasil;
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Poços de Caldas 05 de janeiro de 2022

HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITAO
AC: Sra Juiyana

Atendendo a sua solicitação, a MEDSYSTEM S/V, empresa do Grupo SOITIC, vem por meio desta
apresentar todas as vantagens contidas na proposta comercial para implantação do Sistema de
Soluções para Gestão Hospitalar integrada.
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RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA

Elias Gabriel Corrêa
Consultor Comercial Especialista em Gestão de Saúde Pela Tecnologia
WhatsAPP: (35) 9 9823-0859
Tel; 0800 707 5900

Ramal Direto: (35) 3729-9900
E-mail: comercial06(S)soitic.com

Skype: comercial06.soitic

Validade do proposta: 30 dias do data de geração da mesmo.
Até dia 30/04/2021

Rua Paraná, 497 - Ssirro dos Funcionários - CEP: 37713.047
Poços de Caldas - MG - Fone: (35) 3720 9900 / 0800 704 1133

wvAv.sôitíc.coin
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o SISTEMA COLMEIA tem por objetivo otimizar todos os processos operacionais, administrativos e
gerenciais, tornando seu hospital mais inteligente, eficiente, integrado, moderno e seguro, advindo
daí:
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SOiTIQ um grupo de empresas que preza pela SUSTENTABILIDÂDE:

hhO POLUI riACi GBfiÂ 7\1Pí 1x1 AO üLMVIATa REDUZ eus fÜS .
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Faça como milhares-de nossos-clientes, torne o seu negócio
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SOLUÇÃO COMPLETA, INTEGRADA E INTELIGENTE. A arquitetura e estrutura em células
operacionais, faz com que seu hospital tenha todas as informações integradas e centralizadas,
evitando retrabaihos e redigitações.

Compreenda que, todas as Células Operacionais são integradas entre si na operacionaiidade do
hospital. E que, o número de células operacionais a serem implantadas independe da atuai
complexidade do hospital, possibilitando uma expansão futura.
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Rua Paraná. 497 —Bairro tios Funcionários - CEP: 37713.047
Poços de caídas-MG-Fone; (35) 3729 9900/0800 704-1133

VA.v\v,soiíic.com
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o detalhamento das principais funções e informações complementares d
encontra-se em:

www.sistemacolmeia.com.br

■ ^d\

Si
"Utilizamos a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) como conhecimento

crítico e inovador para melhoria de processos, tendo como objetivo auxiliar seu hospital
a alcançar patamares elevados em qualidade, sustentabilidade e prosperidade"

Dr. Agnaldo S. Viana
Presidente do Grupo SOITIC

A Solução possui interface interativa, intuitiva, fácil e agradável em todos os níveis de usuários;

Possuem alto grau de especificidade e especialidade em suas funções voltadas para cada locai
aplicado e em todos os níveis de usuários;

Alto grau de configurações para personalizações segundo rotinas dos locais aplicados e em todos
os níveis de usuários;

Os sistemas contêm documentação em simulação, auxílio e treinamentos de usuários em todos os
níveis em conteúdo de textos, sons e imagens;

A Solução está de acordo com as normatizações para registros eletrônicos de dados da saúde, para
sigilo e segurança, segundo padrões do Conselho Federal de Medicina (CFM) e Sociedade
Brasileira de Informática em Saúde (SBIS);

Controle interno de auditoria (logs de acessos) com inúmeros relatórios das atividades dos
usuários;

Possui bancos de dados atuaiizáveis como: Tabelas SUS unificadas, formulários de impressos para
todas as finalidades quando necessários, modelos de laudos de exames por Imagens, modelos de
resultados de exames para análises clínicas, tabela Brasíndice, DEF, CID, CEP, CNES, CBO;

Totalmente arquitetados e estruturados para serem aplicados localmente e integrados numa centrai
servidora com dados replicados e atualizados, necessários e suficientes, segundo ética e legislação
para todas as unidades de saúde administradas e envolvidas com o sistema.

Linguagens de desenvolvimento orientado a objetos, linguagem C++;

Sistemas operacionais Windows a partir do XP até a versão mais atuai;

Gerenciador de Banco de dados Microsoft SQL Server;

A solução é assistida, atualizada e evoluída remotamente e em tempo real, em nível de centrai
servidora, servidores e estações em todas.as células operacionais;

O COLMEIA é atualizado tecnologicamente uma vez por ano e sem custos, as atualizações
referentes as normas dos conselhos reguladores, segundo determinações contratuais;

Possui uma arquitetura e estrutura moderna, na qual pode ser customizado de forma ágil e precisa
de acordo com as necessidades do cliente.

Rua Paraná, 497 - Bairro dos Funcionários - CEP: 37713.047

Poços de.Caldas - MG - Fone: i35) 3729 9900 / 0800 704 1133

vwAV.5oitic.com
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Assistência permanente Treinamento

(0800, Acesso Remoto, permanente para todos

Skype, Espaço VIP) os usuários ou Grupos

ESPÉeíÀLIDA0ES;
../MjÉpiÇAS V ''

Assimilação fácil,

simples e intuitiva

I  ;!  y I' ^

j  :TIC
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Multitarefa,

Multiusuário e

Multifunção

Especificidade: Solução Gerencia 100% das suas Milhares de referências Arquitetura e Estrutura
específica à suas

necessidades

necessidades em todo o Brasil moderna e flexível

Personalizado às suas

características,

costumes e rotinas

ÊJ i
Todos os benefícios

garantidos sob contrato

Evolução e Atualização

permanente e gratuita

1

■r I
Banco de Dados Seguro,

rápido e robusto (MS
SQL Server)

•MED
'EOJRiW

Segurança em Backups automáticos nas nuvens

o Grupo SOITIC, disponibiliza para seus clientes um espaço VIP exclusivo, confortável, ágil e seguro,
criado especialmente para você.

Rua Paraná, 497 - Bairro dos Funcionários - CEP: 37713.047
Poços de Caldas - MG - Fone; (35) 3729 9900 / 08Ó0 704-1133

www.soWc.com
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Neste espaço é possível acessar diversas comodidades, tornando o seu dia-a-dia mais agradável e
atendimento mais ágil, tais como:

®  Agendar contatos com diversos setores da empresa, incluindo assistência;

■  Acessar seus contratos, gerar boletos e atualizar seus cadastros;

®  Obter informações mais rápidas sobre seu sistema (perguntas e respostas);

®  Acessar seus cursos de capacitação;

®  Acessar o Clube SOITIC de vantagens e obter benefícios em diversos produtos e serviços.

ei®
' A.

Nossa equipe de assistência fará toda a instalação do sistema seguindo o cronograma sugerido nesta
proposta comercial, não há necessidade de contratar um técnico terceirizado para isso, exceto se as
configurações do seu ambiente computacional necessitarem de ajustes.

Após o aceite do contrato, nossa equipe agendará um dia e horário para Implantar a solução. Esta
implantação será via acesso remoto (internet). A implantação é rápida e segura. É importante que seu
ambiente computacional (Sistema operacional, rede e computadores) cumpram as configurações mínimas
exigidas nesta proposta.

Caso seja de sua preferência, podemos agendar a implantação do sistema de forma presencial (in-loco),
para isso será gerada uma nova proposta de implantação do sistema in-loco.

íbJ

o Grupo SOITIC terá um prazer enorme em capacitar você e seus usuários a usufruírem ao máximo de
nossas soluções. Por isso criamos três formas de capacitação e treinamento dos usuários:

9i,i

E-LEARNING PERMANTE

LIBERADO PARA TODOS OS

USUÁRIOS

■t-íI

TREINAMENTO POR VÍDEO
CONFERÊNCIA E

COMPARTILHAMENTO DE
TELA

TREINAMENTO PRESENCIAL

(in-loco) NO CLIENTE OU NO
GRUPO SOITIC

Rua Paraná, 497 - Baír.-o dos Funcionários - CEP: 37713.047
Poços de Caldas - MG - Fone: {35) 3729 9900 / 0800 7041133

www.soiiic.com
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A ELFUTEC, empresa do Grupo SOITIC, disponibiliza para todos de capacitação
e aprendizagem aos usuários do sistema, cursos E-learning com avançados
recursos educacionais e tecnológicos, para que exista uma completa
compreensão. Os cursos são apresentados através de textos, imagens, sons e

EDUCAÇÃO SEM LIMITES vídeos simulando a utilização da solução. Tudo isso para levar a um grau de
compreensão da solução total.

n p.i
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94% DOS USUÁRIOS

APROVAM NOSSA

ASSISTÊNCIA

Simplificamos as complexidades da informática para você! Nossos 34 anos
de experiência fizeram nossa qualidade em assistir nossos clientes se
destacar. Levamos conforto para você e a todos os usuários de nossas
soluções. Oferecemos nosso conhecimento e serviços em assistência,
possibilitando segurança, garantias e redução de custos. Logo, sua
ASSISTÊNCIA CONTRATUAL lhe garantirá os seguintes benefícios:

®  Departamento de assistência e tutoria dedicado, com pessoal especializado em todas as soluções
contratadas;

® Técnicos experientes em seu seguimento para implantação do sistema;

®  Suporte permanente, 24horas, 7 dias por semana através de:
a  DDG ligações 0800 704 1133

®  Celulares de plantão e WhatsApp (após as 19hs e antes das 8hs sábado e domingo)
e  Acesso remoto gravado (TeamViewer)*
e  Contatos através do Skype

9  Chat on-line durante o acesso remoto

®  E-mails

■ Trocas de arquivos através de FTP;

Evolução tecnológica, sugestões do mercado e de atendimento às legislações

* Acesso remoto é uma das principais soluções para quem trabalha com assistência a usuárias^ pais com a acessa remata é passível ganhar tempo, agilidade e
diminuir gastas de deslocamento e pessoal. Acessa remata é quando acessamos um computador à distância, podendo este equipamento estar a milhares de
quilômetros de distância. É como se a Medsystem S/V e sua estrutura em assistir clientes estivessem ao seu lado 24/7, manipulando o seu mouse sempre que
necessário. Todos os acessos remotos são gravados e se necessário, disponibilizados para você.

Rua Paraná, 497 - Bairro dos Funcionários - CEP: 37713.047
Poços de Caldas - MG - Fone: {35) 3723 9900 l 0800 704 1133

v/wv/.soiticxom
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A CONGESTIC, empresa do Grupo SOITIC, presente no nnercado há
33 anos, é especializada na análise de ambientes de negócios. Com
equipes de consultores altamente qualificados e experientes,

CONSULTORIA E SOLUÇÃO diagnostica e trata tais ambientes, levando-os à saúde, estabilidade,
consistência e inteligência em todos os processos necessários e suficientes.

ÁREAS DE ABRANGÊNCIA

® Gestão pela tecnologia da
3' informação e.comunicação

Comunicação e exposição de
produtos e serviços

5 Documentação,

® Educação e Capacitação
corporativa

® Ihfraestrutura (hardware,
rede, sistema operacional,
cloud)

^ Agregação de valores em
produtos e serviços

® Gestão empresarial

Marketing

^ Fluxos e processos para
aplicação da Tecnologia de
Informação

® Processos comerciais e

precificação

® Financeiro

® CRM (Relacionamento com
Clientes

Com nossa vasta experiência em infraestrutura física e virtual de ambientes de negócios, oferecemos a
você uma extensão de sua assistência contratada. Iremos lhe assessorar em todas as suas necessidades
referentes ao universo da Tecnologia da Informação e Comunicação.

Consultoria especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação

Assistência Técnica em Hardware0 Assistência em SofbArare

Assistência em Periféricos Assistência em Redes e Internet

As soluções aprestadas pela INFRASTIC são serviços preventivos e permanentes, para manter sempre seu
ambiente em infraestrutura protegido, atualizado, moderno e seguro.

v.í
Éllí

Rua Paraná, 497 - Bairro dos Funcionários - CEP: 37713.047
g Poços de Caldas - MG - Fons; |35) 3729 9900 / 0800 ,704; 1133 i

www.8oitic.com
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Abaixo descrevemos todas as Células Operacionais que serão Implantadas no HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO

AZEITÃO:

CÉLULAS OPERÂCIONA[S
RECEPÇÃÓ(ões)'DOHÒSPltAL'~"
Recepção de Pronto Atendimento ,

Recepção Ambulatorial (consuitórios)
Painel de chamada (Software)

MÉDICOS
Prontuário Eletrônico

Prescrição Eletrônica

Requisição de Exames para Análises Clínicas
Requisição de Exames para Diagnóstico por Imagens

ENFERMAGEM

Triagem

;  • Prontuário Eletrônico

Banco de Aplicações com requisição automática para farmácia

■, ■ ■ GESTÃO-DE FATURAMENTO
SUS(AIH,BPA.APAC):

GESTÃO DE ESTOQUE (Farmácia e Aímoxarlfado)
' Farmácia Central

-  Farmácias Periféricas
Almoxarifado

Acerto de estoque (inventário)

'Proposta inclui até 4 centros de estoque (desde que estejam integrados na mesma rede).

i

Cumprimos todas as normas, exigidas pelos prinüpéis'órgãos-iiorpôiogadores dè sistemas tíe gestão.,para saúde-.' j
'  ' "V . ' . 'rFM/5;sis. ANS. ANyfSÀ r ,.  CFH.'SíiIS. ANS. ANVfSA .

Rua Paraná, 497 - Bairro dos Funcionários - CEP; 37713.047
Poços de Caldas - MG - Fone: (35) 3729 9900 / 0800 704 1133

wvinw.ãoitic.com
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Empresas parceiras;
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A MEDSYSTEM S/V está em condições de iniciar de imediato a implantação desta solução, sendo as fases
prioritárias analisadas segundo as necessidades e elaboração do cronograma em conjunto.
Por parte da MEDSYSTEM S/V, se HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO cumprir
com sua parte, este projeto deverá ser finalizado em um prazo de 60 dias. A MEDSYSTEM S/V começará
a implantação após a assinatura do contrato. Equipe da MEDSYSTEM S/V comprometida com o projeto
nas fases de implantação, capacitação de usuários, manutenção e evolução do Sistema de Soluções
COLMEIA:

®  Médicos com experiência em medicina, informática, gestão e treinamento técnico-científico aos
usuários médicos e paramédicos dessa solução;

•  Consultores com especialização em Gestão de Saúde e Administração Hospitalar
•  Analistas de sistemas;
o  Desenvolvedores com curso superior e experiência em desenvolver sistemas de gestão na área

médica e biomédica;
•  Técnicos com total conhecimento do Sistema^de Soluções COLMEIA paja implantação e capacitação

dos usuários do HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO envolvidos com o Sistema
de Soluções COLMEIA;

•  Técnicos com grande conhecimento em implantação, capacitação e administração onde fará uma
auditoria técnica com todos os envolvidos na solução.

•  Técnicos com total conhecimento da solução para suporte Help Desk, 0800, acesso remoto,
comunicação virtual;

•  Funcionários para apoio burocrático
Todos os profissionais envolvidos na implantação possuem de 4 a 19 anos de experiência nas nossas
soluções. Todos graduados em Ciências da Computação, Análise de Sistemas, Administração, Gestão
Hospitalar, e Pós Graduado em Melhoria de Processo de Software, Bancos de dados e Redes.

Rua Paraná, 497 ̂  Bairro'dos-Funcionários - CEP: 37713,047

Poços de Caldas - MG - Fone: {35} 3729 9900 / 0800 704 1133 j

vw/#.sbitic.com
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Abaixo descrevemos as vantagens e valores detalhados de acordo com a análise de suas necessidades

VALORES ÚNICOS
Licença de uso

Direitos autorais de licença de uso para implantação do padrão GESTIC com aplicação
das células operacionais contidos nesta proposta. Valor pago uma única vez, sem
necessidade de renovação anual, exceto para aquisição de novas células operacionais ou
outros sistemas não contidos nesta proposta.

Após esta consultoria iniciarão o processo de implantação remota no servidor do sistema
e nas estações de trabalho. Em seguida farão todas as configurações do banco de dados
nara niie o sistema lá Dossa ser alimentado com as informações pelo cliente.

-  ' TOTÂLs "

Implantação dos sistemas e Configuração do banco de
dados.

Assessoria completa em infraestrutura para implantação dos sistemas. Validaçõe^s nas
configurações mínimas de hardware, rede e internet, verificação da atualização de
antivírus, instalação e configuração do banco de dados Microsoft SQL Server Express,
Configurações de Firewaii, permissões de rede e implantação dos sistemas.

Após esta assessoria iniciarão o processo de implantação remota no servidor do sistema
e nas estações de trabalho. Em seguida farão todas as configurações do banco de dados
nara rme o sistema iá oossa ser alimentado com as informações pelo cliente.

Obs: A Medsystem S/V não fornece a licença de uso do banco de dados Microsoft SQL Server Standart ou
Interprise ficando esta por conta do cliente, (caso haja necessidade.)

DEMAIS VALORES NECESSÁRIOS ̂ RA IMPLANTAÇÃO
Treinamento (Remoto ou In-Loco)

Total de 35 Horas

treinamento. Onde 18

serão cobradas

R$ 190,00 cada hora

Valor total

R$ 6.650,00

É possível contratar horas de capacitação remota ou in-loco. Nossos assistentes
especializados em seu seguimento farão todos os levantamentos necessários para que a
solução aplicada seja utilizada em sua totalidade e usufruída de todo o seu potencial. O
período estimado para capacitação dos usuários visando o pieno entendimento
sobre a operacionalização e funcionaiidades do sistema de Soluções par Gestão
Hospitalar COLMEIA® será definido em cronograma a ser estabelecido entre as
partes. A MEDSYSTEM S/V definirá o número de instrutores necessários para
efetuar a capacitação após a definição da quantidade de usuários que serão
capacitados.

Nosso foco é aumentar seus recursos, reduzindo gastos e otimizando seus processos. A
qualquer momento você poderá solicitar a contratação de mais horas de consultoria e
treinamento. Serão cobradas horas de deslocamento com 50% do valor da hora técnica
arnrriada Despesas de deslocamento, hosoedaaem e alimentação NÃO estão
incluídas nestes valores. As mesmas deverão ser cotadas auando solicitado.

Conversão de banco de dados:

Caso tenha interesse em transferir o conteúdo do seu banco de dados para dentro dos
sistemas contratados, os mesmos serão avaliados por analistas de banco de dados para
que seja dado um parecer da viabilidade ou não de conversão e quais dados serão
possíveis converter.

A combinar se

necessário

Rua Paraná, 497 - Bairro dos Funcionários - CEP: 37713.047
Poços d© Caldas - MG - Fone: {35) 3723 9900 / 0800 704 1133 c-,

v/v/w.soitic.com
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Customizações e/ou Adequações
V.

A combinar se

necessário

Além das personalizações já existentes nas soluções contratadas, caso haja necessidade
de novas personalizações e/ou customizações de acordo com suas características, as
mesmas serão avaliadas pela equipe de analistas de sistemas para que seja dado um
parecer da viabilidade ou não da customização/adequação solicitada.
Personalizações ou customizações de impressos, laudos, rotinas, prescrições ou outros
modelos, além da alimentação do sistema serão cobradas conforme hora técnica descrita
nesta proposta. Bancos de dados de terceiros como Brasindlce, Simpro, CBHPM e outros
oue são comercializados, sua contratação fica sob responsabilidade da contratante.

Business Intelligence: Solução desenvolvida exclusivamente para extração de
dados do sistema transformados em relatórios e gráficos gerenciais, acessados através
de um dashboard on-line. Essas informações serão desenvolvidas sob demanda
conforme solicitação do cliente.

A combinar se

necessário

Total'cJos waiores yniCQsr ' f

I^ENSÂLlbÁDÉ CONTRATUAL
Prestação de Serviço em Assistência

É um valor pago mensalmente para que todas as pessoas da sua empresa possam ter
acesso à assistência 24horas, 7 dias por semana. Assistência através de telefones 0800
e celulares de plantão, Skype, Acesso remoto gravado, E-mail, Agendamentos ̂para
esclarecimento de dúvidas no espaço VIP e ClubSoitic (clubsoitic.com). Esta assistência
lhe assegurará o uso correto do seu sistema, esclarecimentos de dúvidas, correções de
bugs, incompatibilidades, análise permanente do ambiente computacional, recall, updates
e relnstalacões quando necessário.

Upgrades

P&D Pesquisa e Desenvolvimento permanente para evolução necessária e suficiente do
sistema, para que permaneça com a soiução completa e atualização em Tecnologia,
Bancos de dados. Funcionalidades, Aspectos legais. Sugestões e Compatibilidades,
mantendo seus sistemas de gestão sempre na última versão. Além disso estão contidas
todas as despesas de envio de materiais e correios para essas atualizações.

Cursos de Capacitação Permanentes

Cursos de capacitação permanente para todos os usuários do sistema COLMEIA, ou novos
funcionários durante a vigência do contrato.
Extensão de capacitação e qualificação permanente através dos cursos oferecidos de
forma gratuita como brinde para você e seus funcionários: Curso de Excelência no
atendimento, Inqlês Básico, Empreendedorismo, Pacote Office.

■  VALOR. CONTRATO, DE Í2>lESESr;^:V ■  'R$, í7.0llè/00 Anual

■  Ou parcelado eirr 12 X 1.4Í§,r66 .T ' ■

Rua Paraná. 497 — Bairro cios Funcionários — CEP: 377'i3.047
Poços d© Caldas - MG — Fone: $35) 3729 9900 / 0800 7Ò4 1133
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CRONOGRAMA DE AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO

Setor

Responsável
Ações

la

semana

2a

semana

3a

semana

4a

semana

^5!
semana

Administrativo
Disponibiiização do contrato para assinatura
virtual através do seu espaço VIP

Eifutec
Liberação dos cursos de capacitação on-line para
todos os usuários do sistema.

Cliente
Realização dos cursos de capacitação através da
Flfijtec (e-iearninq) - Permanente

' '  -

Assistência
Assessoria referente à infraestrutura para
implantação das Células Ooeracionais

Assistência
Implantação do banco de dados, configuração das
células operacionais e permissões das estações

Cliente /
Assistência

Criação do cronograma de treinamento e
capacitação dos usuários por células operacionais

Pós-Vendas
Contato do pós-vendas para validação das etapas
acima

Este cronograma poae sorrer alterações ae oatas Luniuiine ^ueai-ucs h"": uc^ciiuaiM — .-..v,,..- , j—
infraestrutura, datas disponíveis, compiexidade dos processos e fluxos e disponibilidade de pessoas. Para os treinamentos in-ioco as
datas terão que ser marcadas com antecedência, conforme agenda disponíveis dos técnicos.

Exemplo de um cronograma de treinamento gue será criado juntamente com o cliente.

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA ANTES DA UTIUZAÇÃO E TREINAMENTOS
PARA VAUDAÇÃO DO FLUXO

Tempo

estimado
Data

CONFIGURAÇÕES INICIAIS ' lO/niai n/mai i2/mai 13/mãi 14/mai 15/mai 15,/maí

rnnfíOTiramp<; rip iiíüários |45min réhs^"l

aÍNicõ 7 . - . ■

Reconhecimento dos Fluxos e Processos atuais SOmín L">l5tís:-;í

INTERNAÇÃO

Configurações de impressos (logomarca)
2h5

lOhs 14h3 ■

Cadastro de Alas e Leitos.

PRONTO ATENDIMENTO

ConfiguraçãodeSaiasde Aíendimenio
Ih

llhs ''lOhs ■

t; ■ faturamento -

Reconhecimento dos Fluxos e Processos atuais BOmin Uhs

Ver a necessidade de importação das tabelas em excel dos convênios. ISmin
17115

Levantamento dos contratos que 0 iiospital possui com as operadoras

de saúde, para criação das tabelas e valores. 45min

Cadastro de tabela de convênios (criar inicialmente uma tabela TESTE
para que 0 cliente saiba como manipular uma tabela e seus cadastros
(mat, med, taxas, valores, etc).

■.IShs'

Nossa equipe técnica fará uma análise no seu ambiente computacional, onde direcionaremos uma
melhoria, caso haja necessidade.

Servidor:

- Redes até 25 computadores:

-Windows Server 2008 SP2 edições Essentiais, Foundation,
Standard, Enterprise e Datacenter 64x.

-Windows Server 2008 R2 SPl edições Essentiais,

Foundation Standard, Enterprise e Datacenter. 64x.

Rede Local;

Placa de rede SERVIDOR 100Mb ou 1000Mb baseT

FuliDuplex

Switch Rede Locai 100Mb ou 1000Mb baseT FuliDuplex

Internet (Acesso Remoto):
Conexão 3Mb Download / 3Mb Upioad

Rua Paraná, 497 - Bairro dos Funcionários - CEP: 37713.047
Poços de Caldas — MG ~ Fone: (35) 372S 9S00 / 0800 7041133

vwrw.soitic.com
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-Windows Server 2012 edições Essentials, Foundation

,Datacenter e Standard ou superior 64x.

Processador: x64 acima de 2.5 Ghz, 2 núcleos ou mais

(Família icore, Xeon ou equivalentes...)
Memória RAM: 8 GB

Espaço em Disco: 50 GB

Redes até 10 computadores:

Windows 7 SPl Ultimate 54x

Windows 7 SPl Enterprise 64x

Windows 7 SPl Professionai 64x

Windows 8 54x

Windows 8.1 64x

Processador acima de 2.0Ghz com 2 núcleos ou mais

Memória RAM: 4 GB

Espaço em Disco: 25 GB

Estações:

Windows 7 ou superior

Processador acima de 1.8Ghz Núcieo Duplo.

Memória RAM: 3 GB para Windows 32x

Memória RAM: 4 GB para Windows 64x

Espaço em Disco: 2 GB

Redes superiores a 25 computadores:

Deve-se analisar a quantidade de Estações Remotas, para'calcular
a capacidade de processamento, memória, rede e internet
mínimas necessárias.

<0^

Rede Cabeada:

Cabeada 100Mb ou 1000Mb baseT FullDupiex.

Rede Wireless

150Mb ou superior. Pontos de acesso no Padrão 802.lln.

A remuneração do Sistema de Soluções COLMEIA será por serviço.

Autonomia: a MEDSYSTEM S/V tem toda autonomia na escolha da qualificação da equipe envolvida na
implantação desta solução.

HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO é responsável pela infra-estrutura e
ambiente físico (hardware, rede e periféricos), materiais, pessoal e técnico necessários ao
desenvolvimento dos compromissos da MEDSYSTEM S/V, segundo cronograma estabelecido entre as
partes.

HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO se responsabiliza pelos demais custos
gerados em qualquer situação não prevista nesta proposta.

Disponibilização do pessoal envolvido na solução e nas questões de conhecimento, uso e responsabilização
referente aos sistemas durante os treinamentos e capacitação remota ou in-loco.

Rua Paraná, 497 - Bairro dos Funcionários - CEP; 37713.047
Poços de Caldas - MG - Fone: (35) 3729 9300 / 0800 704 1133

VAVW.80itiC.COni
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*A MEDSYSTEM S/V fica à disposição para discutir a proposta ora apresentada.

Elias Gabriel Corrêa

Consultor Comercial em Gestão de Saúde

WhatsAPP: (35) 9 9823-0859

Tel: 0800 707 5900

Ramal Direto: (35) 3729-9900

E-mail: comercial06(S)soitic.com

Skype: comercialOO.soitic

mm.wmrnm
/-£; -st83m.m§/om4

víanâe gia ltda.

•  .Rtícpari.<i4á9?
B, ésfufifeifcs - Cp J

POÇOSOFCAlPAS-aS
Razão soçiáí: Vian^^^^ia L
CNPJ: 00^568-G73l0001 84

Endereço: Rua Paraná, 497, Funcionários, Poços de Caldas MG

Telefone: 35 3729 9929

Rua Paraná, 497 - Bairro dos Funcionários - CEP: 377.13,04?
j  Poços de Caldas — fvlG - Fone: (35) 3729 9900 / 0800 7041133 i^.

■ wvw.soitlc.com


