


Experiência em desenvolvimento
• Sistemas assistenciais;

• Mobile;
• DataWarehouse;

• BI (K|Dashboard, Microstrategy, QlikView);
• Indicadores e rotinas de carga;

• Banco de Dados (Oracle e MS SQL);
• Computação em Nuvem (Azure e AWS).

Experiência em consultoria
• Programas e/ou projetos;
• Viabilidade de novos negócios;
• Diagnósticos organizacionais;
• Diagnósticos de nível de utilização de ERP;
• Implantação de sistemas da qualidade;
• Implantação de sistemas estratégicos (BI, BSC e KPI);
• Diagnóstico de software.



Clientes



População

210.4 Milhões

Usuários de 
Internet

139.1 Milhões

Usuários de
Midias Sociaus

122 Milhões

Conexão movel

239.5 Milhões

Usuário movel 
ativo nas midias 

sociais

110 Milhões

CRESCIMENTO ANUAL DA INTERNET

Fonte: We are social - http:www.wearesocial.sg

+ 16% + 18% - 10% + 25%

Usuários de
internet ativos

Usuários de mídias
sociais ativos

Número de
assinatura móvel

Usuários móveis
ativos em midias sociais

USUÁRIOS DE INTERNET NO BRASIL EM 2016
JAN
2017



Fonte: We are social - http:www.wearesocial.sg

Usuários ativos

139.1 Milhões

Usuários de internet em %
da população total

66%

Nº de usuários ativos
de internet móvel

131.6 Milhões

Usuários de smartphone em %
da população total

63%

PC ou tablet

8h 56 min

MÉDIA DIÁRIA DE USO DA INTERNET

Smatphones

3h 56 min

redes sociais
outros dispositivos Assistindo TV

3h 43 min 2h 37 min

JAN
2017 USUÁRIOS DE INTERNET NO BRASIL EM 2016



Atendimento na boca do caixa
Alto número de funcionários

Demora na prestação de serviços
Enormes filas

Maior infraestrutura

Caixa eletrônico
Diminuição no número

de funcionários Autoatendimento via 
bankline / App

Serviços prestados de forma ágil

Compras no aeroporto
Check-in muitas horas antes

Filas e atendimento em guichês

Compra de passagens pela
internet

Check-in realizado
em menos tempo

Fazer e receber ligações
Enviar e receber sms

Acessar a internet 
Efetuar pagamentos

Ouvir música, Assistir vídeos
Baixar aplicativos, Jogos,

tirar fotos
Acessar e-mail

O PROCESSO DE ATENDIMENTO NOS ÚLTIMOS ANOS



PROBLEMAS
• Insatisfação do cliente com o tempo no 

atendimento;
• Retrabalho na validação de cadastros

• Tempo na capacitação de colaboradores;
• Dificuldade com colaboradores;

• Concorrência com outros segmentos;
• Elegibilidade do plano.



A SOLUÇÃO 
KENTECH



A solução Kentech foi desenvolver um o sistema 
inovador de autoatendimento com check-in online.





FLUXOS
Com a utilização do sistema

 Paciente realiza 
pré-atendimento online;

 Confirma entrada no hospital;
 Realiza o acolhimento;

 Recebe atendimento médico.

EMERGÊNCIA

 Agendamento de exame;
 Paciente realiza pré-

atendimento online;
 Confirma entrada no hospital;

 Realiza o exame.

DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEM

 Agendamento de exame;
 Paciente realiza pré-

atendimento online;
 Confirma entrada no hospital;

 Realiza o exame.

ANÁLISES CLÍNICAS INTERNAÇÃO

 Médico realiza agendamento;
 Paciente  realiza pré-

atendimento online;
 Confirma entrada no hospital;

 Paciente é internado.



FLUXOS
Com a utilização do sistema

 Paciente realiza a solicitação
online;

 Acompanha todo processo e 
recebe a confirmação ;

 Realiza o fluxo de internação.

SOLICITAÇÃO DE 
CIRURGIAS

 Paciente realiza pré-
atendimento online;

 Confirma entrada no hospital;
 Recebe atendimento.

AMBULATORIAL OUTROS FLUXOS

 Fluxo de atendimento dinâmicos e 
parametrizáveis;

Exemplos:
- Resultado de Exames;

- Conscientização do Paciente;
- Campanhas. 



SOLUÇÃO





SOLUÇÃO AUTOATENDIMENTO



Totem Check-in

APP Responsive de 
Relacionamento

Admin

Painel de 
Gestão à Vista

Gestor dos Fluxos de 
Autorização, Agendamento

(exames e Cirurgia)   

Relacionamento e 
Mensageria.

Relacionamento e controle
de satistação .

SOLUÇÃO AUTOATENDIMENTO



PRINCIPAIS GANHOS

• Redução no tempo do atendimento;
• Maior satisfação do paciente;

• Facilidade e agilidade na capacitação dos funcionários;
• Redução de custos;

• Segurança na informação;
• Aumento da qualidade dos processos envolvidos;

• Atendimento personalizado para o cliente;
• Redução de filas;

• Padronização dos processos relacionados ao atendimento;
• Redução da espera do paciente.



A tecnologia move o mundo“”Steve Jobs

www.kentech.com.br

Obrigado.


