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1. A Empresa

A Gentus – Automação de Processos na Medicina é resultado da união entre profissionais da área 
médica e de tecnologia da informação que desenvolvem sistemas médicos desde o ano de 1996. 
Desde então os rumos da empresa sempre foram orientados por profissionais médicos, com o 
objetivo maior de desenvolver uma plataforma médica, ao invés de simplesmente um software.
 
Na Gentus, a análise de suas necessidades são orientadas por profissionais médicos especialistas, 
que entendem as suas necessidades e o seu dia-a-dia. Quem já passou pela tarefa frustrante de 
tentar explicar para um analista todas as particularidades de sua especialidade, certamente entende 
o valor de ser atendido por um profissional com a sua visão de negócio e que vivencie a sua 
realidade.
 
A Gentus possui profissionais certificados na área de TI (Tecnologia da Informação), que entendem e 
valorizam as suas particularidades profissionais, estando preparados para atender com rapidez e 
eficiência suas necessidades de consultoria e suporte.
 
A Gentus utiliza as melhores ferramentas do mercado para prestar o melhor serviço, através de 
parceria com a Microsoft, reconhecida gigante do setor de software. Todas as ferramentas de 
software utilizadas pela empresa na confecção de seus produtos e serviços apresentam 
reconhecimento internacional em segurança e qualidade bem como aprimoramento contínuo de 
possíveis falhas e passam por uma análise criteriosa antes de serem adotadas pela empresa,.
 
A Gentus possui parcerias com diversos órgãos para formar uma aliança forte e consistente para 
melhor exercer suas atividades. Além da Microsoft, fornecedora dos softwares e soluções utilizadas 
pela empresa, ainda conta com parcerias com SEBRAE, Universidade Tecnológica do Paraná, Núcleo 
de Tecnologia da Informação do Sudoeste do Paraná, do qual participa ativamente, além de outras 
entidades e faculdades que dão suporte continuo ao melhoramento da rede de atendimento da 
empresa e nossos serviços.
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2. O Produto = Medsoft

O Medsoft® é resultado de mais 15 anos de experiência em desenvolvimento de softwares médicos 
especialistas, desenvolvimento este orientado por profissionais médicos, com o objetivo maior de 
desenvolver uma plataforma médica, ao invés de simplesmente um software. O resultado desta 
visão inovadora, focada no cliente (médicos das diversas especialidades abrangidas pelos módulos 
especialistas do Medsoft®) e em suas reais necessidades, é uma plataforma que prima pela 
segurança das informações, pela facilidade de uso e pelo completo gerenciamento das informações 
médicas e administrativas das clínicas e consultórios.

Benefícios

Ÿ Ganho considerável de tempo sem prejuízo da qualidade nos atendimentos, através de rotinas de 
prescrição e solicitação de exames, checklists e muitos outros recursos criados visando agilizar o 
atendimento e maximizar a qualidade.

Ÿ Agilidade na comunicação entre os setores da clínica, imprimindo uma percepção de unidade, 
profissionalismo e valorização do paciente.

Ÿ Padronização do atendimento na clínica respeitando as características e particularidades de cada 
profissional.

Ÿ Segurança para o profissional e para o paciente, com prescrições com instruções de 
administração completas e padronizadas, alertas médicos colhidas automaticamente da 
anamnese, orientações consistentes, declarações, autorizações e termos de consentimento, 
gravadas automaticamente no prontuário eletrônico.

Ÿ Segurança no diagnóstico, auxiliada por prontuário eletrônico completo, acessível com um clique, 
com histórico de resultado de exames, receitas, anamneses, evoluções e sinopses personalizadas, 
separados cronologicamente pelas datas das visitas do paciente a clínica.

Ÿ Faturamento para os convênios geradas no padrão TISS diretamente do sistema, em formato 
eletrônico ou impresso, com os dados criados pelo atendimento, sem re-trabalho ou 
terceirização de digitação das fichas, minimizando erros e glosas.

Ÿ Rápido aprendizado por parte dos usuários.
Ÿ Usuários com pouca experiência na utilização do teclado conseguem trabalhar sem grandes 

dificuldades. Usuários mais experientes conseguem grande desempenho e ganho de tempo com 
a utilização do Medsoft®.
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3. As Modalidades de Suporte

SaaS (Software as a Service/Software como um Serviço)

o modelo de contrato que dá ao cliente do Medsoft um suporte contínuo e irrestrito dentro das 
funcionalidades contratadas. Isso quer dizer que se o o cliente contratou o módulo de prontuário 
eletrônico, tudo o que se referir a prontuário eletrônico poderá ser solicitado ao time de suporte do 
Medsoft e a solicitação será atendida sem custo adicional.

Nesta modalidade, os únicos custos que o cliente terá serão referentes aos atendimentos in situ 
(quando houver a necessidade de deslocamento de algum técnico do Medsoft para o local onde 
está instalado ou operando o Medsoft). Nesta situação, todos os custos de transporte, estadia, 
alimentação e comunicação correrão por conta do cliente.

A hora técnica do técnico do Medsoft não é cobrada no primeiro ano, não importando quantas 
forem. A partir do 13º mês, além de todos os custos de transporte, estadia, alimentação e 
comunição, o cliente deverá também pagar uma hora técnica para cada hora que o técnico estiver 
trabalhando no local.

Horário de atendimento: bastante amplo.

Experience Plus

A mesma ideia que a Microsoft usou quando batizou o Windows XP.

1. Vantagem: o preco é uma porcentagem reduzida do valor de referência do SaaS para a 
devida especialidade e escopo orçado. 
2. É o modelo de contrato que dá ao cliente o direito de uso do Medsoft e das funcionalidades 
já existentes no sistema para qualquer especialidade por um preço substancialmente menor que o 
Medsoft SaaS. 
3. Customização¹: 
4. Todas as customizações fora do limite de horas previsto serão cobradas a parte 
5. Se os modelos de documentos e scripts já existem em outro cliente, e não forem 
propriedade intelectual de outros serviços², somente as horas técnicas necessárias às adaptações 
serão cobradas. 
6. Se as funcionalidades precisam ser desenvolvidas, o cliente vai pagar horas de análise, 
desenvolvimento e suporte para implantação e treinamento das novas funcionalidades.
7. Horário de atendimento: horário de atendimento é restrito. Atendimentos fora do horário 
contratual, mesmo que sejam referentes a funcionalides contratadas e mesmo que sejam 
emergência, serão cobradas a parte. 

NO MEDSOFT SAAS VOCÊ ESTÁ PAGANDO POR UM MEDSOFT QUE VAI FICAR DO SEU JEITO!
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5. Praticamente sem restrição nos modos de prestação de atendimento.

Experience: 
1. Vantagem: o preco é uma porcentagem reduzida do valor de referência do SaaS para a 
respectiva especialidade e escopo orçado. 
2. Horário de atendimento: horário de atendimento é restrito. Atendimentos fora do horário 
contratual, mesmo que sejam referentes a funcionalides contratadas e mesmo que sejam 
emergência, serão cobradas a parte. 
3. Restrição acentuada dos modo de prestação de suporte; veja tabela.

NO MEDSOFT XP+ VOCÊ ESTÁ PAGANDO POR UM MEDSOFT QUE REÚNE AS EXPERIÊNCIA E 
SUGESTÕES DE MILHARES DE USUÁRIOS!

Tabela Comparativa das Diferentes Modalidades de Suporte do Medsoft®

SaaS Experience+ Experience

Horário de Atendimento 24/7** 8/5 8/5
Direito a Suporte.Telefone

Sim Sim Não

Direito a Suporte.IM Chat 
(MSN, Skype) Sim Sim Não

Direito a Suporte.E-mail Sim Sim Sim
Direito a 
Desenvolvimento.Limite de 
horas por mês sem custo 
adicional*

Sem limite 12 2

Limite de usuários médicos
Sem limite 20 5

Limite de pacientes Sem limite Sem limite Sem limite
Limite de agendamentos

Sem limite Sem limite Sem limite

Limite de modelos de 
documentos importados da 
Gentus

Sem limite Sem limite Sem limite

Preço 100% 50% 25%
Hora Técnica 0,00 75,00 125,00
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¹Customização: Definição abaixo
²Propriedade intelectual: alguns modelos de documentos e scripts foram desenvolvidos para alguns serviços 
como parte da sua propriedade intelectual e não podem ser distribuídos para concorrentes seja através de 
cópia de código ou seja através de idéias. Portanto, nestes casos, o cliente precisa fazer uma solicitação clara 
do que ele quer para que o código seja re-escrito após re-análise.
³Horas técnicas realizadas além do que o cliente tem direito devem ser controladas por casos do tipo Nível de 
Serviço=Incident + Atividades de Serviços. 
*O direito de horas não é cumulativo, ou seja, se não forem utilizados em um mês, não podem ser mais 
utilizados no mês seguinte.
**Fora do horário comercial somente atendimento de emergência.
· As horas técnicas serão cobradas de acordo com as horas técnicas de cada colaborador constante no 
cadastro do usuário no CRM Dynamics. 
· Um dos lemas da Gentus é negociar às claras. Portanto vale reiterar de que devemos observar que o 
cliente esteja ciente de tudo isso no fechamento do negócio.

1. Customização a nível de usuário 
Definição: são customizações que o usuário ou cliente pode fazer. 

Exemplos: 
Cadastrar exames 
Cadastrar medicamentos 
Rotinas de solicitação de procedimentos, exames e receitas 
Edição de modelos de documentos mais simples (quando sào puramente textos) e alterações 

mais básicas de forma e conteúdo. 
Propriedades da agenda como turnos de trabalho e duração dos agendamentos 
Cores de agenda e explorer

2. Customização a nível de suporte técnico 
Definição: são customizações que o usuário ou cliente não conseguem fazer por si próprios. 
Exemplos 

Configurar planos de contas 
Gerar modelos de documentos com campos 
Configurar categorias de cobranças e planos de saúde 
Configurar listas de procedimentos, materiais e medicamentos e taxas e serviços 
Configurar controle de estoque 
Configurar coleta eletrônica de dados 
Configurar sistema de compras e cotação eletrônica 
Configurar financeiro com contas caixa, bancos, cartões de crédito

3. Customização a nível de programação (desenvolvimento de software) 
Relatórios 
Business Intelligence 
Scripts: código de software criados especificamente para um cliente para resolver uma necessidade 

específica sua 
Criação de modelos de documentos complexos com: 

campos que salva em tabela de bancos de dados para uso posterior 
hyperlinks 
campos calculados 
documentos com imagens

Criação e adaptação no core (programa ou plataforma principal) do Medsoft 
Desenvolvimento de funcionalidades não existentes que utilizam um ou mais dos recursos acima
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4. As Especialidades

Day Hospital

Infertilidade

Oncologia 

Cirurgia Plástica

Radiologia

Ginecologia/Obstetrícia

Gastroenterologia

Pediatria

Cardiologia

Otorrinolaringologia

Dermatologia

Urologia

Mastologia

Psiquiatria

Nefrologia

Reumatologia

Oftalmologia

Pneumologia

Imunologia

Sonoterapia

Se a sua especialidade não está aqui, entre em contato conosco e nós customizamos 

todo o sistema para se a adaptar às suas necessidades
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5. Medsoft Corporativo

Os modelos de Medsoft Corporativo Centralizado e Descentralizado, por não serem mutuamente 
exclusivos, contemplam situações em que ambas as abordagens de deployment precisam ser 
utilizadas.

Abaixo apresentamos as diferentes combinações dos modelos centralizado e desencentralizado, que 
podem ter algum uso prático .

Corporativo Exclusivo de 2 Camadas

O banco de dados do Medsoft Corporativo opera exclusivamente para o uso da corporação não 
tendo acesso por usuários finais de nenhuma das Uns. 

Características: 

Ÿ O banco de dados do Medsoft Corporativo opera exclusivamente para uso da corporação 
Ÿ Cada UN tem o seu próprio banco de dados seja local ou em datacenter 
Ÿ Cada UN replica dados periodicamente para o Medsoft Corporativo Exclusivo 
Ÿ Cada UN opera a sua e SOMENTE a sua UN

Aplicabilidade: corporações médias.

Corporativo Exclusivo de 3 Camadas

O banco de dados do Medsoft Corporativo opera exclusivamente para o uso da corporação não 
tendo acesso por usuários finais de nenhuma das Uns. 

Características: 

O banco de dados do Medsoft Corporativo opera exclusivamente para uso da corporação 
Estrutura de UNs pai - parent - e filha (child) 
Cada UN Pai tem o seu próprio banco de dados seja local ou em datacenter 
Cada UN Pai tem as suas filhas operando no seu próprio banco de dados através de conexão remota
Cada UN Pai replica dados periodicamente para o Medsoft Corporativo Exclusivo, replicando os 
dados da UN Pai que representa e de todas as suas UN filhas 
Banco de dados de uma UN opera o banco da UN Pai que representa e cada uma de suas filhas no 
mesmo banco.

Aplicabilidade: grandes corporações.
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5. Medsoft Corporativo

Corporativo Não-Exclusivo

O banco de dados do Medsoft Corporativo os dados da corporação mas também serve para operar 
uma das UNs da corporação, normalmente a matriz. 

Características: 

O banco de dados do Medsoft Corporativo os dados da corporação e TAMBÉM os dados da matriz 
As outras UNs replicam dados para o Medsoft Corporativo

Aplicabilidade: pequenas corporações.

Unidade
de Negócio

Dependente 
01

Unidade
de Negócio

Dependente 
02

Medsoft
Corporativo

Unidade
de Negócio

Dependente 
04

Unidade 
de Negócio
Autonôma

 B

Unidade
de Negócio

Dependente 
03

Modelo 
Descentralizado

(Sincronizado
regularmente)

Modelo 
Centralizado

(On-line) (On-line)

Unidade 
de Negócio
Autonôma 

A
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6. Contatos

Email: vendas@gentus.com.br
Site: www.gentus.com.br
Fone: 46 3225 4651
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