
BPM da ACF Technologies, a solução que unifica 
sistemas e transfere processos pelas diferentes áreas e 
modalidades de atendimento de acordo com cada 
paciente. 
Envolve sua equipe de saúde.
Proporciona aos pacientes uma ótima experiência digital, 
simples e automatizada.

Benefícios do BPM
Business Process Management
no setor Saúde

Conheça seus benefícios  

https://www.acftechnologies.com/pt-br/


Otimização do serviço 
de atendimento.
Gerencie melhor o tempo do paciente e 
da sua equipe. Assuma o controle dos 
procedimentos e deixe seus funcionários 
cuidarem do que realmente importa: 

a saúde de cada paciente e seu 

atendimento.



Agendamento de  
consultas através de 
um calendário 
avançado.
Organiza os horários, planeja 
recursos e agiliza o fluxo de trabalho, 
isso auxilia no atendimento dos 
casos médicos. 

Mantenha sua equipe informada por 
meio de notificações sobre os dados 
e o histórico de cada paciente, seja 
para um atendimento simples ou 
grave.



Automatização de  
processos através de 
canais digitais e 
flexibilidade para 
adaptar-se.
Um modelo omnicanal planejado melhora 
a entrega de informações, o 
envolvimento da equipe médica e a 
qualidade geral do atendimento ao 
paciente. Impacta na produtividade, na 
satisfação dos funcionários e muito mais.



Gerencie os processos de 
sua organização, por 
meio de um único 
software.
Gerencie todos os processos do início ao fim. 
As ferramentas BPM podem ser encaixadas 
em momentos diferentes durante a jornada 
do paciente, ativa notificações, otimiza 
relatórios médicos, coleta e fornece 
informações valiosas.



Melhora a velocidade  
e a qualidade dos  
processos 
relacionados com o 
serviço.
Depois de otimizar as informações do 
paciente, você pode avançar para a 
previsão de tendências, gerenciamento 
de alertas e relatórios para que a 
equipe médica esteja ciente da saúde 
do paciente, o principal KPI.



O atendimento na área da  
saúde está 
transformando-se  
aceleradamente
Sua organização está preparada para 
enfrentar este desafio?

Peça mais informação!

Conheça mais sobre o BPM da ACF 
Technologies  e nossa especialização em 
consultoria para desenhar processos e gerar 
automatização.

https://www.acftechnologies.com/pt-br/
https://www.acftechnologies.com/pt-br/
https://www.linkedin.com/company/acf-technologies-latam/
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