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O Meu Doctor’s é uma tecnologia criada para que usuários do sistema
Doctor´s Office 10 possam acessar seus dados remotamente através da internet.
 Serviços com contratação mensal
 Os dados são gravados no servidor do cliente. (consultório ou clínica/hospital)
 Um pacote de recursos web e atualização de versão. (seu sistema sempre atualizado)

Agenda: Doctor’s Office

Agenda: Meu Doctor’s – Online

Clínica/Consultório:
As agendas são
interagidas pela
atendente e pacientes
sem problemas. A atende
libera/fecha os horários,
convênios disponíveis
para o paciente marcar...

Integração
Simples:
Insere uma URL
no site da clinica
e pronto!

 Confirmação do agendamento: Envio de mensagens para o paciente através do WhatsApp
Web ou envio automático de SMS. O paciente recebe uma mensagem para confirmação ou
desistência, com inserção na coluna da agenda (S) SIM do seu Doctor’s.

SMS: Enviado com os
detalhes do agendamento
para confirmação do
paciente, marcando
automaticamente na
agenda do Doctor’s Office
do médico.

 WhatsApp Web
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AGENDA ONLINE
 Configuração de Horários: Disponibiliza no sistema Doctor’s Office somente os horários que
desejar para agenda Online. Todo o gerenciamento é feito no sistema Doctor’s Office não
comprometendo os horários da agenda e deixando o usuário paciente a vontade para agendar
direto na agenda seu horário de preferencia 24 horas..

Agenda: Doctor’s Office

Agenda: Meu Doctor’s – Online

Integração
das Agendas:
Administração da
Agenda e feita no
Doctor’s

Opções na Agenda Online:
1- Pega somente os horários disponíveis,
independente de qualquer horário;
2- Escolhe o horário igual na agenda normal;
3- Deixa horários reservados.

 Clínica/Consultório: Os horários podem ser reservados (fixos) para agendamento Online
como pode ser abertos para quem marcar primeiro. (Atendente ou Paciente). Todo o controle
da agenda é feito pela atendente. Ela fica sabendo quem agendou quando é Online, se fechar
a agenda não mostra também os horários disponíveis no agendamento Online.

 Tecnologia e segurança para os clientes Doctor’s Office.
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APP AGENDA CONSULTA.MED
 Paciente: No endereço eletrônico https://agendaconsulta.med.br o paciente baixa o aplicativo
onde será criado um atalho sem consumir memoria no celular para acesso a agenda online dos
Médicos de Uberlândia para marcação de consultas. Este aplicativo integra com a agenda do
sistema Doctor’s Office da Clínica ou Consultório e caso o médico não queira disponibilizar sua
agenda, poderá usar o recurso de pré-agendamento para envio de mensagem via WhatsApp e
participar de uma plataforma com vários recursos.

Redes Sociais
 Divulgação através de redes sociais e um marketing direcionado.

Voucher de Desconto
Um recurso opcional para o
médico criar voucher de
desconto de forma
transparente para suas
consultas particulares.
 Os vouchers são em forma de
Percentual de Desconto com
quantidade e validade;
 Após o atendimento e validação
do voucher, o sistema envia uma
avaliação para o paciente.

 Voucher : Crie campanhas interessantes (Ex: Novembro Azul...)
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BLOG AGENDA CONSULTA.MED

 O paciente receberá noticias de publicações dos médicos e do marketing.

 Nome do médico e endereço

 Especialidade
 Mini Curriculum
 Artigos

 Médico participante tem uma página exclusiva para suas publicações.
 Um blog.agendaconsulta.med.br com notícias e dicas de saúde.
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APP MÉDICO
 Médico: Disponibilizado para acesso remoto com recursos de visualização do Doctor’s Office
do consultório ou clínica, sem sincronismo e sem os dados ficar em nuvem de terceiros. Os
dados ficam guardados no servidor do cliente.

Médico:
Baixe o aplicativo e
acesse pelo Celular
os dados dos
pacientes com
segurança.

Alguns Recursos:
 Visualização da Agenda com
opção de bloquear horários;
 Ficha de cadastro com
visualização da foto do rosto
do paciente;
 Lista de espera para controle
dos pacientes que já
chegaram na clínica;
 Histórico do paciente com
opção de inserir novo
histórico, compartilhar e
inserir imagens de
procedimentos...
 Visualização de Laudos feitos
no modulo de laudo do
Doctor’s.
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WEB MÉDICO
 Médico: Acesso no navegador de internet os recursos do sistema.

Médico:
Poderá inserir novo
histórico do paciente.
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INFORMATIVO

PROJETO AGENDA CONSULTA.MED:

 O projeto inicial é exclusividade da cidade de Uberlândia/MG.
(Outras cidades dependerá de estudo de viabilidade para implementação)

SERVIÇOS INCLUSOS:

 Acesso Remoto através do Teamviewer
(Suporte técnico para manutenção do sistema)

 Monitoramento de Backup Secundário com envio de logs por e-mail
(Não ficamos com dados de pacientes, somente monitoramos backups da clínica)

 Atualização de Versão do Sistema
(Sem custo, através do parque atualizado)

Recurso Web para Assinantes
É um contrato de serviços mensal com recursos
na web denominado Meu Doctor’s que
complementa a versão desktop do
sistema
Doctor’s Office 10, com instalação de todas as
atualizações, deixando o sistema sempre
atualizado.
Meu Doctor’s oferece integração no modulo de
cotação e compras, agendamento Online, APP
celular para os médicos acessarem via
smartphones e pacotes adicionais para envio de
SMS por quantidades, negociados e contratados
conforme necessidade dos clientes, como

também os treinamentos operacionais em
formato MTD.
Caso tenha interesse, agende uma demonstração
online ou envie um email para apoio@bolsin.net e
peça sua proposta!

Gerência Técnica Especializada
consultoria@bolsin.net
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