Oi, eu sou a ANA ;)
A sua assistente
digital!
Um jeito fácil de
cuidar dos seus
clientes

AGENDA INTELIGENTE
➢ O paciente agenda online,
serviços ou procedimentos que
você autorizar, 24 horas, 7 dias
por semana de forma fácil e
intuitiva, pela web ou celular.
➢ Configure o intervalo dos
agendamentos, o seu
expediente e os horários que
podem ser agendados.
➢ Controle os encaixes. A
alteração ou cancelamento de
um horário é feito de forma
simples e ágil. Agenda
inteligente integrada com o seu
celular, assistente e paciente;

➢ Diminua o risco de não
comparecimento com o envio do
agendamento direto para o
calendário do paciente. Um dia
antes do horário agendado
enviamos uma solicitação de
confirmação por SMS. O cliente
responde Sim ou Não sem
nenhum custo.
➢ A mensagem respondida é
atualizada diretamente na
agenda facilitando conferir quem
confirmou e quem não confirmou
➢ Enviamos mensagem
personalizada de parabéns no
aniversário do seu paciente.

CADASTRO DE PACIENTES
➢ Cadastro completo de pacientes
com histórico de atendimentos e
prontuário;
➢ Possibilidade de anexar arquivos
a ficha do cliente, como
radiografias, imagens, anamnese
entre outros.
➢ Realize orçamento dos serviços
e procedimentos para o paciente
com opção de impressão e
fechamento.

CONTROLE FINANCEIRO

➢ Controle e emissão de
orçamentos com geração do
contas a receber.
➢ Possibilidade de gerar o contas a
receber através da confirmação
do atendimento;
➢ Gestão do contas a pagar com
lembretes de pagamento por
push no celular.

TECNOLOGIA DE PONTA

➢ Todas as informações ficam
armazenadas na nuvem na
Amazon um dos melhores e
mais seguros servidores do
mundo.
➢ Não necessita instalação ou
técnico, você pode acessar os
dados do seu consultório de
qualquer lugar, com o seu
usuário e senha.
➢ Garantimos o backup das
informações inseridas no
sistema;
➢ Reduzimos o custo de
infraestrutura, backup e
atualização de softwares.

SUPORTE E TREINAMENTO

➢ Oferecemos suporte telefônico e
por chat no aplicativo.
➢ Temos material de apoio e
suporte em
http://suporte.oiana.com.br
➢ Podemos fazer treinamentos por
web conference ou ainda tirar
suas dúvidas.

AUTOMATIZA O CONSULTÓRIO

➢ Tarefas antes
realizadas pelo
profissional ou
assistente, passam
agora para o
aplicativo e cliente.
➢ Mais tempo onde
realmente importa.

MAIS ATENDIMENTOS COM O MENOR CUSTO

É muito comum médicos, dentistas e psicólogos trabalharem em dois ou
três locais e quase 20% desses profissionais têm até cinco empregos
diferentes, de acordo com o Conselho Federal de Medicina. Nesse
cenário, optar por tecnologias e ferramentas que facilitem o seu dia a dia
e integre todas as informações dos pacientes em um único banco de
dados é fundamental. Para isso conte com a OIANA!

CLIQUE AQUI PARA EXPERIMENTAR GRATUITAMENTE

Um jeito fácil de cuidar dos seus clientes
facebook.com/oiana.io
@oiana_io
youtube.com/c/OianaBr
edson@oiana.com.br | +55 (41) 99127-2662 -> (41) 3020-2784

