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Linhas de serviço everis Health

Principais línhas de ação
Cobrimos os principais processos …

… tendo em conta todos os stakeholders do sistema…

Políticas, Planeamento e Saúde Pública
Cuidados Primários

Profissional

Cidadão

Cuidados Especializados
Cuidados Socio-sanitários e Saúde Mental

Saúde Pública
e Privada

Urgências
Serviços Departamentais: Imagem Médica Digital e Laboratório

Gestor

Novos Modelos Assistenciais
Processos de Suporte
… com o focus em …
Interoperabilidade
Sustentabilidade económica

Autoridade
Reguladora

Referências Everis Health

Algumas das nossas referências
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Hotelaria
Experiências práticas da everis

Turismo
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Hotelaria
Lessons Learned - Metodologia

Mapa Funcional Cliente Canal



Força de Vendas
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Gestão de Iteração com os
clientes:
• Visitas
• Contatos
• Documentação enviada/
recebida
Gestão de oportunidades
com os clientes
Reporting Básico
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2
Gestão da
relação com os
Clientes

Contratação
•

Negociação e
Gestão de
Contratos /
Cotizações /
Acordos

•
•

•
•

4
Gestão de Informação de Clientes
• Gestão de Grandes Contas de
Férias
• Gestão de Redes de Agencias
de Viagens
• Gestão Empresas
Estruturas hierárquicas e
relações
Gestão de Contactos Chave
Gestão de Prospetos (abertura
novos mercados, ex.: Asia)
Dados Comerciais Cliente
Etc.

Gestão de Contratos,
Cotizações Grupos.
Acordos com Grandes
Empresas
Acordos com Redes de
Agencias de Viagens

•

1
Relatórios de
Analítica

Gestão de
Clientes e
Contactos

•
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•

Cliente único

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Cliente único

Integração com Property
Management System
Unificação corporativa de
clientes
Analítica avançada com vários
sistemas
Otimização funcionamento PMS

5
Marketing e
Fidelização



Ações por comercial e
direção
Oportunidades por hotel,
região
Informação analítica de
contratos
Ocupação e permanência
Quotas
% Cumprimento de quotas
Room Nights
MICE; CCI, grupos, …
Seguimento de acordos e
revisão de cumprimento
Seguimento de
Comercialização Empresas

Marketing
•
•
•
•
•

Marketing Digital
Gestão campanhas de
marketing
Marketing Local
Projetos de Marketing
Marketing Analítico

Hotelaria
Lessons Learned - Metodologia

Mapa Funcional Cliente Hóspede


•

•
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Gestão de reservas
• Informação básica
• Datas
• Quartos reservados
• Pontos de consumo
• Outros serviços
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Tratamento automático de
informação acerca de:
• clientes
• Reservas
• Satisfação
• incidências
• Inquéritos
• Email e click thorugh



Gestão
incidências

1



•

Gestão incidências múltiplas
• Reclamações
• Felicitações
• Sugestões
• Tipificação

•

Gestão incidências simples
• Dados gerais
• Datas
• Posições
• Anexos
• Ações seguintes

Cliente Visão 360º
•

Experiencias de
hóspedes
• Histórico
• Dados gerais
• Inquéritos

Análises
•
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Booking

•

Visão Comercial global
com dados comerciais:
• Informação básica
• Reservas
• Inquéritos de
satisfação
• Experiências do
hóspede
• Atributos de
marketing
Integração dados
financeiros através de
sistemas de informação.
• Resumo económico
• Satisfação global do
hóspede por hotel
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Marketing
•
•
•
•
•

Segmentação com base em múltiplas
fontes de dados
Desenho de inquéritos e ofertas
personalizados
Planos de marketing
Execução, automatização e
seguimento de campanhas de
marketing
Marketing Digital

Hotelaria
Lessons Learned - aplicabilidade às Unidades de Saúde

Operação / Informação

Cliente Prescritor (“Canal”)
• Visão de única da entidade
• Hierarquia de entidade / canal
• Registo das interações com as entidades,
independentemente do canal (telefone, web,
móvel, email, etc.)
• Gestão de oportunidades (maximização
capacidade instalada - Produção)
• Gestão de camas / quartos / enfermarias
• Gestão de acordos / tarifas / protocolos
• Gestão de contratos
• Rendibilidade por entidade / canal
• Fidelização da entidade

Cliente final (“Paciente”)
• Visão única do paciente, independentemente da
sua origem (Internacional, SNS, protocolo, seguro,
individual ou outro canal)
• Conhecimento do paciente e do seu historial na
unidade de Saúde (Privacidade de Informação)
• Atributos de marketing para segmentação
• Gestão de Reservas e Marcações
• Registos de check in/out, questionários de
satisfação
• Registo de serviços e consumos para faturação
individualizada
• Registo de pedidos, reclamações e sugestões
• Análises da rendibilidade e de satisfação

TIC

Fontes de Dados
•
•
•
•

Sistema administrativo, SONHO ou equivalente
Financeira
Consumos
Outras (Gestão de atendimento)

Desafios
•
•
•
•

Marketing Digital (Redes Sociais, Site Web)
Ferramentas (CRM, faturação, integração)
Mobilidade (BYOD)
TV Corporativa (Disponibilização de conteúdos)
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Indicadores
Experiências práticas da everis

Produção de indicadores

Implementação
do Data Warehouse Corporativo
Implementação
de solução de BAM

Banco Santan
Espan

Resultados
Resultados
Análise,
implementação
e apoio à produção de
um Data
 Especif
icação
de Requisitos
 Implementação de solução
de desenho,
Business Activity
Monitoring (BAM)
Análise
Funcional, incluindo levantamento
e análise
dos processos
de
Warehouse
do Banco
em 14 países: Espanha
e
América
para monitorização em
real-time doCorporativo
estado de 10 serviços
prestados
Gestão global
projecto
negócio, def inição de KPI relevantese segmentações
de de
análise
a
pelo cliente, através Latina
da medição e avaliação da perf ormance dos KPIs
aplicar, desenho dos dashboards e identif
icação dos
sources
 Desenho
dedata
metodologia
à medida
identif icados para cada um dos serviços
 eDesenvolvimento
de processos
 Gestão da implementação da solução
validação/ teste da solução
 Desenvolvimento de três Data Marts
 Análise do Data Warehouse

Objectivos

Objectivos

SIBS
Portugal

Indicadores
Dimensões de análise
Fontes de informação e modelo de análise aplicado à realidade da actividade hospitalar.

Actividade da rede
hospitalar
Actividade por
hospital

Económica
Sócio-demográfica
Satisfação

Qualidade / Segurança

Produção / Eficiência

Comparação e avaliação
internacional
Saúde, satisfação e condições da população

RH / Produtividade

Posicionamento das principais
fontes de informação

Capacidade

Dimensões verticais associadas
às actividades core hospitalares

Benefícios
 Visão mais abrangente
sobre a actividade das
unidades de saúde
 Maior diversificação de
informação permite
responder às necessidades
específicas de cada agente
 Melhor base para identificar
e definir novas acções de
melhoria, …

Listas de Espera
Gestão de Reclamações

Dimensões transversais
decorrentes das actividades core

Indicadores
Proposta de indicadores a disponibilizar ao público em geral
Dado os objectivos e o respectivo foco de informação para os Pacientes e Público em geral
Produção/ Eficiência

Internamento

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doentes saídos
Doentes saídos cirúrgicos
Doentes saídos médicos
Doentes saídos de cuidados intermédios
Doentes saídos de cuidados intensivos
Demora Média
Demora média cirúrgica
Demora média médica
Demora média de cuidados intermédios
Demora média de cuidados intensivos
% internamentos com demora superior a 30
dias
Mediana de tempo de sinalização para a rede
de cuidados continuados integrados
% reinternamentos em 5 dias
% reinternamentos em 30 dias
% reinternamentos entre 31-180 dias

Cirurgia

• Número de intervenções cirúrgicas
• % ambulatorização cirúrgicas
• % de partos por cesariana

Consulta
Externa

• Número total de consultas médicas
• % 1as consultas no total de consultas
• % de doentes atendidos em tempo adequado

Hospital de
Dia
Urgência

MCDT

• Número de Sessões
• Número total de atendimentos
• % de atendimentos urgentes com
internamento

Produção/ Eficiência

“Qual a melhor
altura para
agendar a
consulta?”
“Quanto tempo
vou ficar
internado?”

“Existe
disponibilidade
para o
equipamento que
eu necessito?”

Pacientes

•
•
•
•

Domicílios

• Visitas de pessoal médico
• Visitas de pessoal enfermeiro

“Qual o volume
de consultas do
Hospital?”

por dia
de manhã
de tarde
de noite

Equipamentos

• Nº de exames de Ressonância Magnética/ Nº
de equipamentos RM
• Nº de exames de Tomografia Computorizada /
Nº de equipamentos TC
• Nº de exames de Hemodiálise / Nº de
equipamentos Hemodiálise

Procedimentos
programados

• Nº de consultas por gabinete por dia
• Cirurgias programadas por sala/mês
• Proporção das Cirurgias realizadas em relação
às programadas
• Proporção das Consultas realizadas em
relação às programadas
• Proporção das Cirurgias realizadas em relação
às programadas
• Proporção das Cirurgias em Ambulatório face
ao total de Cirurgias
• Proporção de ausências de pacientes em
relação a procedimentos programados

Paciente (ou potenciais
Pacientes)
População em geral
…
“O Hospital
costuma cumprir
as datas
programadas?”

Nº médio de pacientes
Nº médio de pacientes
Nº médio de pacientes
Nº médio de pacientes

Hospital de
Dia

• Taxa de utilização do Hospital de Dia

• Número de MCDT realizados (ponderados)
 Indicadores já existentes actualmente

Indicadores
Proposta de indicadores a disponibilizar ao público em geral
Informação que pode levar o Paciente a escolher de forma fundamentada a unidade de saúde.

Qualidade/ Segurança

Qualidade

• Qualidade na Prevenção1 (AHRQ)
• Qualidade no Tratamento2 (AHRQ)
• Proporção de internamentos por complicações
pós-cirúrgicas no total de procedimentos
cirúrgicos
• Proporção de internamentos por outros
eventos derivados de tratamentos realizados

Segurança

•
•
•
•
•

Segurança nos Tratamentos3 (AHRQ)
Taxa bruta de mortalidade hospitalar
Taxa de mortalidade no serviço de urgência
Taxa de mortalidade cirúrgica (até 72 horas)
Taxa de casos de “Mortalidade evitável”

Satisfação
Qualidade do
atendimento

Tempos de
espera

Infraestruturas

• Qualidade do atendimento – Médicos
• Qualidade do atendimento – Enfermeiros
• Qualidade do atendimento – Resto do Pessoal
• Tempo de espera para registo
• Tempo de espera para atendimento
• Tempo de atendimento / tratamentos
• Acessibilidade
• Instalações
• Localização

Listas de Espera

“Quanto tempo
vou esperar para
ser chamado para
a Cirurgia?”

“Vou receber
tratamento de
qualidade?”

“Vou estar seguro
no meu
tratamento?”

“Existe
disponibilidade
para o
equipamento que
eu necessito?”

Tempo de
Espera

•
•
•
•
•

Média de dias de espera por internamento
Média de dias de espera por consulta
Média de dias de espera por cirurgia
Média de dias de espera por MCDTs
% de casos com espera > 180 dias

Dimensão
das listas
de espera

•
•
•
•

Nº de pacientes / episódios para internamento
Nº de pacientes / episódios para consulta
Nº de pacientes / episódios para cirurgia
Nº de pacientes / episódios para MCDTs

Paciente (ou potenciais
Pacientes)
População em geral
…
“O pessoal
preocupa-se com o
atendimento?”
“Será que vou
esperar muito?”
“As instalações
serão adequadas?”

“Tem havido
reclamações
sobre o Serviço?”
“A opinião dos
Utentes é levada
em conta?”

Gestão de Reclamações

Reclamações

•
•
•
•
•
•
•

Tratamento de
reclamações

• Média de dias para resposta a reclamações
• Proporção de reclamações reabertas
• Taxa de resolução de reclamações

Número de reclamações efectuadas
% reclamações em Consulta externa
% reclamações em Cirurgia
% reclamações em Internamento
% reclamações em Hospital de Dia
% reclamações em Urgências
% reclamações em MCDTs

 Indicadores já existentes actualmente
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Mobilidade
Experiências práticas da everis

Mobilidade

Mobilidade
Enquadramento
A implementação de uma estratégia de Mobilidade tem muito maior alcance do que uma simples transposição dos
conteúdos das Páginas Web das Organizações para os Telemóveis dos utilizadores…

Business - to Employee
(B2E)

• Maior rapidez na execução das
actividades;
• Utilização de novas
tecnologias;
• Melhoria da comunicação entre
Colaboradores e/ou Parceiros;
• Maior grau de satisfação dos
Colaboradores e/ ou Parceiros;
• …

• Maior grau de interacção dos
Clientes com a organização;
• Permite ao Cliente ser
“ouvido”;
• Facilita o acesso a produtos
e serviços da organização;
• Melhoria de imagem da
marca da organização;
• …

Business - toCustomer
(B2C)

Business - to Business
(B2B)

…implica uma nova forma de trabalhar para os Colaboradores
e/ ou Parceiros e uma nova forma de relacionamento com os
Clientes…

…cujos resultados se materializam principalmente em dois vectores:

Aumento da Eficiência
Interna

Melhor relacionamento com
os Clientes

Mobilidade
Casos de sucesso e aplicabilidade no Sector da Saúde

 Diminuição/ Racionalização dos
custos
de
Manutenção

Operação

e

Paciente

 Foco em actividades de maior
valor acrescentado

 Maior rapidez na resolução de

Localização
Segurança
LWOT
Pulseira / ID
BYOD
…

Pessoal assistente

Pessoal clínico

incidências

•
•
•
•
•
•

 Melhoria na qualidade global do
•
•
•
•
•
•

serviço prestado

 Melhoria da capacidade de
cumprimento dos
serviço obrigatórios

níveis

de

 Aumento da segurança para os

Registo ato clínicos
Historial do paciente
Prontuário
Rondas de visita
Alertas e notificações
….

colaboradores

Pessoal de suporte
•
•
•
•
•
•

Registo de intervenções
Manutenção preventiva
Registo de incidências
Registo de sintoma/causa
Alertas e notificações
….

•
•
•
•
•
•
•

Registo intervenções efetuadas
Historial do paciente
Rondas de visita
Instruções de prescrição
Validação de paciente / prescrição
Alertas e notificações
….

Material circulante
• Localização e Registo de
mudança de local
• Programação de Intervenções
• Receções de material
• Distribuição de material clínico e
não clínico
• ….

everis
Miguel Caria Peixoto
Health Care

contactos

3º lugar e Prémios Especiais:
- Melhor consultora
- Melhor empresa para executivos

miguel.peixoto@everis.com
+351 91 974 24 84
+351 21 330 10 20

