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Literatura de Produto 

1. Introdução: o Medsoft é um software que foi desenvolvido para clínicas de média e alta 
complexidade e day-hospitals. Mas devido a grande demanda de consultórios querendo usufruir 

das vantagens do Medsoft, criamos a Modalidade de suporte 'LITE' com preço bastante 
acessível para pequenas clínicas e consultório. Nessa modalidade o profissional terá as 

seguintes características: 

1. Todas as funcionalidades e ferramentas da plataforma Medsoft porém com algumas 
restrições do serviço de suporte. 

1. Não inclui customizações desenvolvidas para clientes do Medsoft como: 
1. Modelos de documentos 

2. Scripts  
2. o Medsoft é aberto para que o usuário possa conhecer a versão completa de modo que 

não existe nenhuma restrição no programa. As restrições impostas ao Medsoft Lite são 
apenas contratuais. 

3. Poder usufruir de um grande sistema por um custo acessível. 

4. Nenhuma hora de treinamento é contemplada no Medsoft Lite. Lembre-se que o foco do 
Medsoft Lite é ORIENTAÇÃO¹ e por por abrir mão de treinamentos é que você está 
pagando pouco por um grande sistema. 

2. Objetivos: 
1. O objetivo é viabilizar para profissionais que não querem investir muitos recursos mas 

que querem contar com um sistema que possa oferecer recursos e funcionalidades de 

um grande sistema caso seja necessário no futuro.  
2. É uma abordagem do Medsoft para concorrer com os ditos sistemas de caixinhas que 

oferecem um produto a um custo baixo mas um sistema engessado e com suporte 
técnico restrito.  

3. Com os sistemas de caixinha, quando o médico precisa avançar o seu processo de 
informatização, seja por crescimento do serviço ou aumento do volume de atendimento, 

ele necessita abandonar o sistema de caixinha e migrar para um sistema mais completo, 
gerando novos custos e o estresse de uma nova implantação.  

4. Usando o Medsoft Lite, os upgrades podem ser feitos sem ter que trocar de sistema pois 

o Medsoft já foi concebido como um sistema para clínicas de grande porte e day-
hospitals.  

3. Diferenciais do Medsoft Lite em relação aos softwares de caixinha: 
1. O Medsoft Lite é um software derivado do Medsoft é um sistema robusto construído para 

clínicas de grande porte e day-hospitals;  
2. Porém o Medsoft Lite é um software adaptado para um baixo investimento sem perder a 

capacidade de upgrades;  
3. Não é 'engessado' permitindo o profissional aumentar o seu centro médico e continuar com 

o mesmo sistema e banco de dados através de um upgrade; 
4. Software 100% customizável, ou seja, fazemos tudo que o usuário necessita conforme sua 

necessidade de uma maneira mais rápida e mais barata que os demais concorrentes através 
de upgrades ou customizações contratadas através de horas técnicas;  

5. Permite evoluir para um sistema de gestão completo e robusto que atende todos os setores 
de um centro médico. 

4. Como fazer a assinatura do Medsoft Lite? 

1. O Medsoft Lite não tem contrato. É a única modalidade de suporte que não tem contrato.  
2. Faça o download do Medsoft do nosso site de downloads e faça a instalação do Medsoft. 
3. Para assinar entre no site Assinatura do Medsoft Lite. 

5. Suporte Técnico: o Medsoft Lite tem um suporte técnico limitado. Veja abaixo: 

1. Quais os direitos do usuário/cliente do Medsoft 
Lite? 

1. Suporte à instalação desde que contratada - ver preços e detalhes na página 
Assinatura do Medsoft Lite.  

http://www.youtube.com/watch?v=J0pFSMNrdEw&list=PL59A3DC27037F3469&index=7
http://www.youtube.com/watch?v=6-tlXMgPBYs&list=PLcg8bbbwysMgy6IOGuOJxOMj_-bOzK4Ie&index=4
http://crm.gentus.com.br:5555/GENTUS/userdefined/edit.aspx?etc=127&id=%7b4EF0EF12-6E23-E111-B770-7071BC8E81C6%7d
http://site.gentus.com.br/downloads/
http://site.gentus.com.br/lite/subscription.html
http://site.gentus.com.br/lite/subscription.html


2. Planos de suporte do Medsoft Lite: 
1. Sem plano de suporte: sem direito a nenhum tipo de suporte técnico ou 

atualização. O cliente apenas pagou pela licença para liberar os limite do 
Medsoft Shareware. Deste modo não receberá nenhum tipo de orientação e 
terá que procurar as orientações na documentação técnica do Medsoft (ver 
artigo Medsoft.Sistema de Documentação). 

2. Plano Básico:  
1. somente suporte por e-mail nas situações previstas no item 3. 
2. Direito a atualizações sempre que estiverem disponíveis. 
3. E-mails serão respondidos no prazo de 72 horas (considerando 

somente os dias úteis, pois o Medsoft Lite não dá direito a suporte 
fora do horário comercial).  

3. Plano Extendido:  
1. Suporte por e-mail, telefone e compartilhamento de área de trabalho 

remoto nas situações previstas no item 3. 
2. Direito a atualizações sempre que estiverem disponíveis. 
3. E-mails serão respondidos no prazo de 24 horas (considerando 

somente os dias úteis, pois o Medsoft Lite não dá direito a suporte 
fora do horário comercial). 

4. Telefonemas serão limitados a orientações¹ e duração máxima de 15 
minutos.  

1. Somente serão permitidos 2 telefonemas diários por cliente 
(somente em horário comercial). 

3. O cliente ou usuário pode optar por contratar ou não um dos planos de suporte (ver 
acima). Dependendo deste plano o usuario/cliente do Medsoft Lite tem direito a 

suporte somente nos seguintes casos: 

1. Suporte à conexão de terminais com o servidor.  
2. Suporte técnico para configurações: 

1. Cadastrar o serviço (centro medico) 
2. Cadastrar usuários 

3. Logar no sistema 
4. Orientação para cadastrar e localizar clientes. 

5. Orientação para cadastrar categorias de cobrança (convênios e 
particular).  

6. Orientação para configurar a agenda. 

7. Orientação para adicionar agendamentos. 
8. Orientação para lançar procedimentos medicos nos agendamentos.  

9. Orientação para configurar solicitação de exames 
10. Orientação para configurar receitas e medicamentos 

11. Orientação para criar modelos de documentos. 
12. Orientação para adicionar e editar documentos. 

13. Orientação para uso de mensagens instantâneas. 
14. Orientação para uso de tarefas. 

3. Situações especiais: 

1. Impossibilidade de entrar no Medsoft 
2. Impossibilidade de abrir a Agenda 

3. Impossibilidade de abrir o Console do Paciente 
4. Impossibilidade de criar e salvar um documento 

5. Impossibilidade de acessar informações já presentes no sistema. 

2. O que NÃO faz parte do Medsoft Lite? 

1. Sem suporte a treinamento. Horas de treinamento devem ser contratadas a parte.  
1. O cliente e usuário devem aprender a utilizar o sistema pelos seus próprios 

meios, utilizando os recursos e documentações providos com o Medsoft Lite:  
2. Medsoft.Documentação Técnica para o Usuário Final  
3. Vídeos do Medsoft Lite 

2. Sem suporte a problemas de hardware:  

http://crm.gentus.com.br:5555/GENTUS/userdefined/edit.aspx?etc=127&id=%7b17E96915-C4C6-E011-8584-7071BC8E81C6%7d
http://crm.gentus.com.br:5555/GENTUS/userdefined/edit.aspx?etc=127&id=%7b393249E7-C4C6-E011-8584-7071BC8E81C6%7d
http://www.youtube.com/watch?v=5U3nEl5rxYM&list=PLE93B137C88F90AE8&feature=plpp_play_all


1. Impressoras  
2. Câmeras  

3. Placas de captura  
4. Infra-estrutura de rede e internet 

3. Sem suporte a problemas com o sistema operacional e segurança do Windows. 
6. Assinatura: o Medsoft Lite pode ser assinado através do site do Medsoft Lite  

1. Quando o Medsoft Lite for contratado, não é permitido voltar para o Medsoft Shareware.  
2. A assinatura do Medsoft Lite é vedada a clientes do Medsoft que contrataram outra 

modalidade de suporte acima (SaaS, XP+, XP).  
3. Quando um plano de suporte do Lite for contratado não é permitido mudar para um 

plano inferior (downgrade), somente para um plano superior (upgrade). 

7. O desrespeito de qualquer das restrições implica em bloqueio do sistema com aviso prévio de 
30 dias para que um novo sistema possa ser providenciado. 

Veja também:  

8. O artigo Medsoft.Frequent Asked Questions (FAQ).  
9. Medsoft Lite.Protocolo de negociação para ver as diretrizes de negociação do Medsoft Lite que 

devem ser diferentes das outras modalidades de suporte. 

_________________________________________________________________ 

¹ORIENTAÇÃO: a Gentus e o time de suporte técnico do Medsoft se comprometem a dar ao usuário do Medsoft Lite a orientação 

necessária para que ele possa utilizar o sistema. Entende-se por 'orientação' instruções que dirijam o usuário ou cliente para a direção 

correta como o melhor vídeo, o local da documentação técnica apropriada e eventualmente o esclarecimento de uma dúvida pontual. Por 

exemplo, o usuário/cliente liga para solicitar um treinamento sobre cadastro de clientes. O Suporte técnico vai informar que o Medsoft 
Lite não dá direito a treinamento e que vai orientar onde estão os vídeos sobre cadastro de clientes. O usuário então irá assistir o vídeo e 

tentar cadastrar o paciente. Se tiver uma dúvida pontual em um campo por exemplo, poderá então acionar o suporte técnico para tirar a 

sua dúvida, na dependência de qual plano de suporte técnico contratou, pois se não contratou nenhum não receberá 

nenhum tipo de atendimento (ver item neste artigo 5.1.2).  

 

http://site.gentus.com.br/produtos/medsoft-lite/
http://crm.gentus.com.br:5555/GENTUS/userdefined/edit.aspx?etc=127&id=%7b64B6EB8C-E558-E211-928F-7071BC8E81C6%7d
http://crm.gentus.com.br:5555/GENTUS/userdefined/edit.aspx?etc=127&id=%7b9D16A70B-BA59-E211-928F-7071BC8E81C6%7d

