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Sistema completo para
administração de clínicas de

atendimento ambulatorial,
capaz de gerenciar de forma
integrada todas as etapas do
tratamento do paciente, com
seus relacionamentos entre

entidades internas ou
externas, com as quais o

paciente mantém ou manterá
contato, seja a própria clínica,

o médico, a equipe de
enfermagem e atendimento,
os prestadores de serviços,
as operadoras de planos de

saúde ou convênios diversos.

O GRS permite total controle sobre
fluxo de pacientes na empresa,
atuando com muita eficiência em todo
o processo de faturamento, além de
uma grande variedade de controles
visando sempre minimizar a
sobrecarga de trabalho em todas as
pessoas envolvidas nos processos,
procurando de forma consciente
eliminar o re-trabalho, que em alguns
pontos poderia ser considerado
impossível, agilizar processos, eliminar
rotinas intermediárias, enfim gerar
produtividade.

Apresentamos à seguir algumas características do sistema GRS, à partir de algumas telas em
ação. Acima vemos a sua tela principal, na qual podemos acessar todos os controles do
sistema através do menu, assim como as tarefas mais utilizadas através dos botões superiores
e laterais.  O sistema foi elaborado com objetivo de ser prático e objetivo, com muitos atalhos
via teclado para agilizar todos os tipos de acesso às suas diversas funções.

Na tela de login, ao lado, cada usuário
identifica-se para ter acesso ao sistema,
que distribui permissões conforme o perfil
do usuário previamente definido pelo
administrador do sistema.

Ao lado a tela de
agendamento, com
acesso às diversas

agendas de médicos e
prestadores de serviços

com diversas opções,
verificações de retornos,
buscas, impressão, etc.

Acima, tela de busca de pacientes,
localização fácil e rápida.

Ao lado, tela de
definição dos

horários de
atendimento de

cada profissional.

Obtenha mais informações sobre
este sistema no endereço:
www.sssinformatica.com.br/grs

Acima, uma das telas do sistema identificando
agendamentos anteriores e retornos à partir das

definições conforme convênio e plano do paciente,
permitindo com isso total controle antecipado,

ainda no ato do agendamento, visando minimmizar
a ocorrência de glosas no faturamento.
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Ao lado a ficha
de paciente,
além de suas
informações
cadastrais,
oferece acesso
direto aos seus
últimos
atendimentos.

Ao lado, tela de
atendimentos na área de

registro de
procedimentos,

materiais e
medicamentos.

Ao lado uma visão
em tela cheia com
janelas sobrepostas,
onde o usuário
poderá facilmente
navegar entre
diversas telas
simultaneamente.

O sistema GRS é um serviço em constante evolução, novas funções e recursos estão constantemente
sendo desenvolvidos com base nas requisições de nossos clientes. Atualmente estamos concluindo

alguns novos relatórios de faturamento e estatísticas, além é claro de estarmos elaborando todos os
procedimentos e ajustes para enquadrar o GRS ao padrão TISS, com envio e recepção online via web-

service, de autorizações e lotes de faturamento para as operadoras de planos de saúde.

A SSS Informática oferece
algumas modalidades de
licenciamento para nossos
sistemas:

licenciamento definitivo,
com descontos para
pagamento à vista ou várias
opções de parcelamento;

licenciamento por volume,
onde nosso cliente paga
conforme o volume de dados
inseridos no sistema;

licenciamento por aluguel,
opção que requer baixo
investimento inicial do cliente
e suporte garantido.

Nosso objetivo é oferecer a
solução que melhor se
adapte à necessidade de
nossos clientes.

!

!

!
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TABELAS
O GRS está capacitado para lidar
com quantas tabelas forem
necessárias aos controles da
clínica ou hospital, como a tabela
da AMB em todas as suas versões,
tabelas de procedimentos SIA/SUS
e SIH/SUS, medicamentos do
Brasindice, materiais da
AHERJ/AHCRJ, além de já estar
capacitado para receber dados da
CBHPM com todos os seus portes,
UCO, fatores e banda de
regionalização.

MÉDICOS e PRESTADORES DE SERVIÇOS
Este sistema possui uma grande variedade de
configurações voltadas para a perfeita sintonia
entre os médicos e prestadores de serviços com
todas variações decorrentes de acordos entre a
clínica e os respectivos convênios. O GRS lida
de forma consistente em questões como:

1

1

1

1

variações de valores e repasses conforme
os planos dos pacientes nos diversos
convênios;

tratamento diferenciado entre consultas ou
procedimentos realizados onde o médico ou
prestador é credenciado diretamente com o
convênio, onde o repasse é invertido
quando comparado aos credenciamentos
próprios da clínica;

permissões de realização de serviços
conforme definições individualizadas para
cada médicos e prestador;

todos os pagamentos ou repasses são
automaticamente controlados pelo sistema
e devidamente espelhados nos extratos e
conta-corrente interna de cada médico e
prestador de serviços.

PADRONIZAÇÃO
Com a recente aprovação do

padrão TISS (Troca de
Informações em Saúde

Suplementar) da ANS, que visa
uniformizar toda a comunicação

eletrônica entre os prestadores de
serviços e as operadoras de
planos de saúde, já estamos
viabilizando todos os ajustes

necessários para que o nosso
sistema se enquadre dentro do

prazo previsto. Para nós, que
lidamos no dia-a-dia com

tecnologia da informação para a
área da saúde, o padrão TISS é

um passo de grande importância
para todo o setor, pois a

padronização entre todas as
operadoras com certeza tornará o

recebimento e envio de dados
muito mais ágeis e rápidos

quando comparado aos atuais
processos, causado pela já

conhecida disparidade existente
hoje entre os diversos formatos e

meios utilizados pelas
operadoras. Com este novo

padrão os prestadores poderão
dar respostas mais rápidas a

seus clientes, permitindo uma
melhoria na qualidade do

atendimento.

SEGURANÇA
Com o GRS a empresa pode trabalhar com total segurança. Todos os dados dos
pacientes estarão confidencialmente armazenados e somente pessoal autorizado
conseguirá acesso aos dados. No módulo consultório (em desenvolvimento), cada
médico somente poderá alterar informações dos pacientes que ele próprio registrou,
o acesso somente para consulta nos dados do paciente será permitido para outro
médico desde que este também seja autenticado no sistema. O GRS implementa
vários níveis de acesso ao banco de dados. Estamos procurando adequar o sistema
aos níveis de segurança estabelecidos pela norma NBR ISO/IEC 17799.

Abaixo, tela de
acesso à conta-
corrente dos
médicos e
prestadores.
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Abaixo, tela de informações sobre as
faturas de cada convênio.

Tela de planos oferecidos por cada convênio,
com todos os detalhamentos de cada um.

Tela principal de
convênios.

Tela de
processamento
de faturas.

Tela de
conferência
de faturas.

Visualização
do relatório
resumo de
fatura.

Visualização
do relatório de

fatura por
médico.
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TECNOLOGIA

Requisitos mínimos de Software e Hardware:

O GRS é desenvolvido em ObjectPastal (delphi) com gerenciador de banco de dados
relacional Open-Source Firebird 1.5, com sua arquitetura moldada para operar em ambiente
Cliente/Servidor.  É capaz de operar tanto com impressoras Jato de Tinta ou Laser quanto
Matriciais.  Requer Windows nas estações de trabalho e Linux ou Windows no servidor da
rede.

:

Windows 98/XP/2000/Vista

Processador Intel ou AMD de 1,5 GHz ou maior, 256 Mb ou mais de memória RAM, 10
Mb ou mais de espaço livre no disco rígido

:

Sistema Operacional: Linux ou Windows XP/2000/Vista

Gerenciador de Banco de Dados Relacional Firebird 1.5

Processador Intel ou AMD de 2,5 GHz ou maior, 512 Mb ou mais de memória RAM,
disco rígido de 40 Gb ou mais.

Leitor de CD

Ambiente de rede completo à entre servidor e estações de trabalho
(cabeamento, switchs, hubs, roteadores, etc)

Acesso à internet para procedimentos de suporte com a nossa empresa e também para
troca de informações com as operadoras de planos de saúde (TISS)

Estações de trabalho

Servidor

1

1

1

1

1

1

1
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100 Mbps

MAIS...

FUTURO...

Além do que foi apresentado nas páginas anteriores, o GRS possui muitos outros controles e
detalhamentos que não caberiam nesta pequena apresentação.

O sistema possui diversas funções e relatórios para controle de repasses aos médicos e
prestadores pelos serviços realizados e faturados aos convênios.  Controla credenciamento de
médicos e prestadores através da clínica ou direto entre o próprio médico ou prestador e o
convênio.  Possui uma central de documentos onde qualquer tipo de documento digitalizado,
seja um pedido de exames, um laudo, uma receita, um contrato, uma foto, uma imagem em
vídeo, enfim qualquer tipo de documento que possa ser armazenado em computador, poderá
ser ligado à ficha do paciente, ao médico, ao prestador, ou à própria clínica, de modo a ser
facilmente localizado através do sistema.

Existem ainda muitas inovações previstas para desenvolvimento breve, principalmente na
parte dos controles dentro do consultório do médico, visando o compartilhamento de
informações médicas entre os profissionais envolvidos no atendimento do paciente.  E ainda,
nosso futuro sistema de agendamento via web, onde os médicos poderão gerenciar sua
agenda em qualquer local de trabalho à partir de qualquer ponto com acesso à internet, e
ainda o sistema web permitirá, além dos agendamentos tradicionais por telefone, que o próprio
paciente faça sua marcação via web.

Confie em quem já tem 20
anos de experiência em

desenvolvimento de soluções
para a área da saúde.

Entre em contato conosco e
solicite maiores informações.

www.sssinformatica.com.br
suporte@sssinformatica.com.br

A
tu

a
liz

a
d
o
 e

m
 0

7
/0

4
/2

0
0
7


