Segurança do Trabalho
Medicina do Trabalho
Segurança Alimentar
Módulo Formação
Faturação certificada AT
Apoio ao Relatório Único

Software Parametrizável de SST
O inCloud for Safemed é uma solução para prestadores de serviços de
SST que permite efetuar a gestão integrada de todos os requisitos

técnicos legislados, incluindo a gestão operacional, gestão
administrativa e gestão da informação clínica.

Cansado de sistemas do passado e de falta de suporte?
Uma solução com um interface jovem e eficiente que chegou para refrescar o seu Negócio!

O que temos de diferente
Equipa de suporte e evolução profissional, experiente e centralizada
Politica de SLA’s de suporte rigorosa
Equipa integrada numa empresa multinacional com recursos sólidos
Larga experiência em migração de dados
Processo de agendamento por “Drag&Drop”
Cumprimento total das normas legais na emissão da Ficha de Aptidão
Marcação de consultas por e-mail, através do próprio sistema
Sistema de alertas que permite a cada utilizador saber quais as tarefas mais urgentes, no ecrã
principal do sistema
Produção de relatórios de análise de conformidade e respetivas medidas preventivas.
Gestão de turnos, postos de trabalho e respetivas normas legais associadas
Gestão de parceiros, packs de exames, grupos de risco, rentabilidade de parceiros, etc

Novidade!!
Já disponível a funcionalidade de
Assinatura Digital com Cartão de Cidadão!
www.safemed.pt

Medicina do Trabalho
Marcação de exames e consultas; Ficha Clínica; Ficha de Aptidão;
Baixas e Acidentes de Trabalho; Anexação de documentos.

Segurança do Trabalho
Marcação de visitas; Calendarização; Anexação de Relatórios

Gestão Inteligente de Convocatórias
Notificação por e-mail; Confirmação proativa de eventos; Interação
com o portal de cliente.

Módulo Formação
Gestão de Cursos, formadores e formandos; gestão do plano anual
de formação.

Portal de Cliente
Verificação de marcações agendadas; Consultar fichas de aptidão;
extrair relatórios de visitas de ST e relatórios de risco.

Relatórios de Risco
Sistema avançado e exclusivo de produção do relatório de riscos,
segundo o método W. T. Fine, Marat, entre outros.

Parametrize esta solução à medida das suas necessidades.
Tenha uma solução única e adaptada.

www.safemed.pt
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