
“Transformando Tecnologia e Inovação, 
também em saúde”



O PROBLEMA

• Necessidade de gerenciar processos

• Ruído na comunicação

• Ausência ou inviabilidade na obtenção de 

indicadores

• Falta de rastreabilidade em tempo real

• Comprometimento de produtividade

• Processos sem papel



Eficiência e Eficácia
“fazer certo as coisas e fazer as 
coisas certas”

• O enorme volume de contas

• A necessidade de ações/integração

entre setores envolvidos

• Diminuição no tempo do fluxo de autorizações

• Contenção das perdas financeiras 

• Gestão da produtividade por colaborador



Uma plataforma de gestão que garanta a 
harmonia e a sincronia dos processos 
entre os setores

• Realizar a gestão do workflow por etapa e 
responsável

• Melhoria na comunicação através do envio de  
notificações (SMS, push, feed e e-mail)

• Possuir SLA por etapa e entre etapas
• Possibilitar a extração de indicadores 

confiáveis
• Ter painéis de gestão à vista
• Integrado ao ERP

A SOLUÇÃO



▪Comunicação Rápida e Eficiente
▪Aumento de produtividade
▪Controle e Rastreabilidade
▪Processo sem Papel
▪Controle de Tarefas
▪Redução de custos e diminuição do retrabalho
▪Geração de indicadores para gestão estratégica e 

operacional

Benefícios

$



ERP 
(integração)

Painéis

Dashboards

Notificações



Worklist



Auxilia a equipe a detectar e resolver problemas rapidamente

Uma grande aliada para os processos de comunicar e motivar 
as equipes.

As informações importantes são colocadas à vista dos 
colaboradores e gestores, facilitando o acompanhamento de 
indicadores da área e status de cada etapa. 

GESTÃO À VISTA



Com a utilização do KFlow os clientes constatam um 
significativo aumento na produtividade das equipes, já que 

se torna muito mais ágil o acompanhamento das contas.
Geralmente a produtividade impacta diretamente no 

desempenho do financeiro, na satisfação da sua equipe.

AUMENTO DE PRODUTIVIDADE
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Rastrear os processos e verificar todos os tempos entre eles: 
recebimento, início e fim. Otimizando todas as etapas do processo.

O KFlow auxilia os colaboradores a manterem o fluxo de trabalho em 
harmonia e sincronização em todos os setores.

Isso contribui para uma empresa saudável e equilibrada.

CONTROLE E RASTREABILIDADE



GESTÃO GLOBAL



PAINEL DE PRODUTIVIDADE



Central de Notificações



Um conceituado Grupo Hospitalar, com 
faturamento anual bilionário, aplicou a 
solução para auxiliar no processo de 
faturamento, possibilitando:

• Rastreabilidade em tempo real das contas 
hospitalares

• Montante financeiro atual pendente por etapa
• Mapeamento das pendências permitindo ações 

corretivas
• Aumento na receita com a gestão efetiva e eficaz 

do processo

CASOS DE USO



FATURAMENTO

CENTRAL DE 
GUIAS

AUDITORIA

FATURAMENTO

Etapas do 
workflow
de faturamento

*Workflow personalizável



Movimentação rápida de 
contas entre etapas



Uma plataforma de 
gestão que garante a 
harmonia e a sincronia
dos processos



• Faturamento
• Recebimento
• Agendamento Cirúrgico 
• Atendimento

POSSUI 4 MÓDULOS:



Com o módulo, torna-se possível controlar o cronograma 
de entrega das operadoras, bem como monitorar a 

evolução, status e pendências de cada conta.

• Contas Pendentes
• Controle de pendência de Guia

• Indicadores de Prazos das Etapas
• Gestão por processo e responsável

• Rastreabilidade da conta por processo / setor

FATURAMENTO



Cronograma de entrega das operadoras, sinalizando 
através de semáforos e painéis de gestão à vista as 
contas que precisam ser priorizadas para não 
comprometer a entrega no tempo correto e aumentando 
o valor faturado dentro da própria competência.

Permite controlar a validade da conta
Auditoria
Fechamentos no mês
Entrega da conta e até mesmo a previsão de pagamento 
por convênio.

GESTÃO DE CICLO DO CONVÊNIO



Funcionalidade torna possível 
parametrizar eventos que deverão ser 
tratados como ocorrências, de tal 
forma que os envolvidos são 
notificados e o usuário tenha que 
justificar a não conformidade. As 
ocorrências poderão ser configuradas 
de acordo com a etapa ou convênio, 
alguns exemplos de ocorrências:

1. SLA da ETAPA extrapolado
2. Carteirinha inelegível
3. Exame de imagem não lançado na conta
4. Exame laboratorial não lançado na conta
5. Procedimento cirúrgico sem registro de

anotação cirúrgica
6. Inconsistência no lançamento de diárias
7. Existência de Pendência de Guia
8. Procedimento Cirúrgico sem aviso de cirurgia

na data
9. Material / Medicamento não lançado por falta

de código de cobrança
10. Material / Medicamento não lançado por falta

de preço

GESTÃO DE OCORRÊNCIAS 



Já no modulo de recebimento, o sistema aponta as contas 
à receber em aberto para que o colaborador responsável 
possa garantir diminuição da inadimplência, bem como o 

tempo de recebimento dos convênios e pacientes 
particulares.

RECEBIMENTO



O modulo de planejamento cirúrgico, permite a gestão de 
todo WorkFlow da cirurgia, desde a solicitação do 
prestador até a execução da mesma. 
Também permite que o prestador solicite cirurgias e 
mantenha a comunicação com o setor responsável de 
forma rápida e ágil, também torna-se possível o 
acompanhamento do status e pendência de cada aviso

PLANEJAMENTO CIRÚRGICO



MÓDULO DE 
ATENDIMENTO 
INTEGRADO COM 
O YOUDO



Lançamento: 10/2015
Estados de atuação:
SP / RJ / DF / MT / MS
Clientes atuais: 40
Número de Contas: 2.000.000
Faturamento Geral: R$ 6 bilhões

VALIDAÇÃO



Reconhecimento

Kentech participa do 2º Circuito
Internacional Einstein de Startups

26 DE MAIO DE 2015

Após dois anos de atuação no mercado, a Kentech 
foi selecionada pelo mais importante programa de 
inovação voltado à saúde: o Circuito Internacional 
Einstein de Startups, promovido pelo Hospital 
Israelita Albert Einstein.

O programa é voltado para pequenas empresas 
(até 100 funcionários e faturamento anual que não 
ultrapasse R$ 10 milhões), que atuam na área da 
saúde, com produtos inovadores para e-health, 
telemedicina, equipamentos médicos em geral, 
softwares, wearables, genômica e medicina 
personalizada.



Reconhecimento

Circuito Internacional Einstein de Startups 

05/2015

I Simpósio Internacional de Gestão 

de Projetos, Processos e Inovação na área 

da Saúde 

11/2015

Hospital Albert Einstein



NOSSOS CLIENTES
E PARCEIROS





NOSSOS PRODUTOS



“As pessoas não sabem o que querem,
até mostrarmos a elas”

- Steve Jobs
Av. Antonio Artioli, 571
Swiss Park Office, Conjunto Andermatt
Campinas-SP

+55 (19) 3238-6176
www.kentech.com.br

contato@kentech.com.br


