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Para ambientes de alta produtividade, do agendamento à consulta, do faturamento ao rateio entre prestadores
de serviços, o Centralx Clinic possui recursos que atendem ao ciclo completo de funcionamento de clínicas e
consultórios com grande movimento. Integra o trabalho dos diversos profissionais envolvidos nos processos de
agendamento, atendimento clínico, finanças e administração. O sistema possui 4 módulos:

Módulo
Agendamento

Módulo
Clínico

Módulo
Estoque

Módulo
Faturamento

Agendamento
Agilize o processo de marcação de consultas, cadas-
tramento de pacientes e gerenciamento da sala de 
espera. O Centralx Clinic conduz as atividades de 
recepção e agendamento a um novo patamar de 
qualidade e gestão do tempo.

Prontuários multimédico e multimídia
Integre os profissionais através de uma ferramenta
de apoio poderosa. Os prontuários de cada médico
podem ser compartilhados de acordo com a confi-
guração das permissões de acesso. Além de texto,
estes prontuários podem receber imagens, sons e
vídeos.

Controle de estoque
Mantenha controle da entrada e saída de todos os
materiais e medicamentos utilizados na clínica, com
registro automático no controle ao inserir materiais
e medicamentos nas contas dos pacientes.

Faturamento, rateio e conciliação integra-
dos
Torne prático e organizado o processo de fatura-
mento da clínica. Atividades como a conciliação 
para controle de glosas, rateio entre os profissio-
nais e refaturamento, no caso de procedimentos 
não pagos, são apenas algu mas das atividades que 
o Centralx Clinic controla.

Gerenciamento de resultados
Gerencie os resultados da clínica através de relató-
rios e gráficos sintéticos ou analíticos. Identifique, 
sem perder tempo, os convênios mais atendidos, os 
prestadores de serviços mais ativos e os procedi-
mentos mais realizados, dentre outros relatórios 
disponíveis.
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Facilite a organização das atividades de recepção e marcação de consultas na clínica. Agilize o
processo de cadastramento dos pacientes, configure a grade de horários de cada médico e ofereça às
suas recepcionistas uma ferramenta eficaz de gerenciamento da recepção.

Criação de agendas
No momento de cadastrar os usuários do Centralx 
Clinic no programa, dentre as configurações e 
permissões que devem ser informadas para cada 
um está a possibilidade de marcar se o usuário 
possui ou não agenda. Marcando esta opção uma 
agenda com o nome do usuário é automaticamente 
criada e poderá ser acessada quando ele acessar o 
programa e também por aqueles que ele conceder 
permissão de acesso.

Programação de horários
É possível personalizar a grade de horários das
agendas de acordo com a rotina de atendimento
diário dos médicos. A recepcionista alterna entre
as agendas, com apenas um clique, e só os horários
previamente configurados ficam disponíveis para
a marcação de atendimentos. Além disso, cada
médico pode possuir uma lista de telefones,
organizados por categorias.

Utilização da Agenda
A utilização da agenda é muito simples, compreen-
dendo o registro de informações, sua alteração 
quando necessário, e a consulta a estas infor-
mações. As atividades diárias dos profissionais da 
clínica são facilitadas e tornam o atendimento aos 
pacientes muito mais eficientes.

Gerenciamento da recepção
A opções de status auxiliam as atendentes da
clínica no gerenciamento da recepção. Através
desta ferramenta, elas podem controlar quais
pacientes já foram atendidos, os que não
compareceram e os que já estão aguardando. O
médico, de dentro do consultório, acessa a agenda,
vê qual é o próximo paciente a ser atendido e
rapidamente localiza sua ficha.

Criação de
agendas

Programação
de horários Agendamento Gerenciamento

da recepção
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Gerencie os prontuários eletrônicos com fichas de pacientes, divididas em fichas de dados pessoais,
anamneses, consultas e retornos, textos do paciente, imagens e vídeos. Projetado para facilitar e
aperfeiçoar a coleta de informações durante a consulta, essas fichas armazenam os dados do paciente,
proporcionando um cadastro completo e organizado.

Início da
consulta

Cadastro do
paciente

Inserção de
anotações,
imagens e
vídeos no
prontuário

Prescrição

Emissão de
textos como

receitas e
atestados

Atenda com qualidade
Com praticidade no acesso a informações e
agilidade na prescrição, ofereça um atendimento
personalizado aos pacientes.

Garanta sigilo das informações
Configure as permissões de compartilhamento de
informações do prontuário de modo que
recepcionistas e médicos tenham acesso apenas
aos registros autorizados.

Cadastre medicamentos e fórmulas
O cadastro individualizado de medicamentos e
fórmulas, disponível para todos os médicos
usuários deste módulo, possibilita o registro
ilimitado de informações úteis ao processo de
prescrição. Os dados podem ser adicionados, com
apenas um clique, à receita do paciente.

Ofereça diferentes tipos de textos
Ofereça a seus médicos a possibilidade de
organizar uma biblioteca particular de textos e
fichas com modelos de pedidos de exame,
atestados, receitas, declarações e pedidos de
procedimentos.

Personalize os impressos
Cada médico pode ter seu layout personalizado
para cabeçalho, rodapé, fundo de texto e carimbo
para todos os seus impressos.

Análise estatística
Com base nas palavras-chave cadastradas nos
prontuários, é possível levantar informações
estatísticas por amostragem, em forma de
relatórios ou gráficos, sobre a incidência de
determinado sintoma ou doença entre os pacientes
cadastrados.
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O Módulo de Estoque do Centralx Clinic traz precisão e praticidade para o controle de entrada e saída de 
materiais e medicamentos na clínica. Para cada registro de entrada e saída você informa data, fornecedor ou 
responsável, número da nota fiscal, quantidade e valor da unidade, gerando um registro completo e organizado.

O programa ainda possui a impressão de relatórios de estoque de modo que toda a movimentação do estoque 
pode ser controlada e analisada de acordo com diferentes parâmetros.

Registro de
entrada de
materiais e

medicamentos

Baixa automática
de materiais
incuídos em

contas

Registro de saída
de mateirais

e medicamentos

Relatórios de
posição e

movimentação
do estoque

Movimentação do estoque
Acessando a movimentação do estoque é possível 
visualizar os registros de acordo com o material ou 
medicamento, de acordo com a data de lança-
mento e ainda apenas entradas, apenas saídas ou 
ambos os registros. É na movimentação do estoque 
também que são informadas novas entradas e 
saídas, e aquelas já registradas podem ser editadas 
e/ou apagadas.

Baixa automática
Basta que seja marcada uma opção no cadastro do 
material/medicamento e então sempre que ele for 
incluído em uma conta automaticamente é gerado 
um registro de saída na movimentação do estoque. 
No cadastro de cada material/medicamento você 
visualiza ainda a quantidade do mesmo em 
estoque, calculada com base nos registros.

Relatórios
Os relatórios do estoque são gerados com apenas 
um clique. Você pode visualizar relatórios da 
posição do estoque ou da movimentação do 
mesmo.

• O relatório de Posição do estoque informa a 
quantidade em estoque de todos os materiais e 
medicamentos cadastrados na tabela escolhida.

• Os relatórios da Movimentação do estoque exibe 
todas as entradas e saídas de materiais e medica-
mentos da tabela desejada.
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A execução de todas as etapas do ciclo de faturamento da clínica são aprimoradas através do Módulo
Faturamento. Operações como lançamento de contas, conciliação de pagamentos, refaturamento de
glosas e rateio entre profissionais tornam-se operações mais fáceis quando organizadas por um
sistema eficiente e completo.

Abertura de
conta particular
ou fatura para

convênio

Fechamento
das contas do

paciente

Faturamento e
envio de

fatura para o
convênio

Conciliação e
refaturamento

Repasse aos
prestadores
de serviço

Controle as contas dos pacientes
As contas do paciente, sejam elas particulares ou
enviadas por faturas para os convênios, são
facilmente controladas pelo Módulo Faturamento,
com lançamento de procedimentos, materiais, 
medicamentos e taxas.

Organize o envio das faturas
As relações da clínica com os convênios atendidos
são administradas pelo Módulo Faturamento.
Envie as faturas na data certa e receba o
pagamento de todas as contas dos pacientes.

Estabeleça controle de glosas
Receba corretamente os pagamentos por todos os
serviços prestados. Durante a conciliação, é
possível identificar os valores glosados e cobrálos
em uma nova fatura para o convênio.

Administre o rateio
Configure o rateio entre os prestadores de serviços
e a clínica em ilimitadas situações e garanta o
repasse correto de pagamentos para os profissio-
nais.

Gerencie a produtividade
Os diversos relatórios e gráficos do Módulo Fatura-
mento possibilitam o controle de resultados através 
de informações precisas sobre os convênios mais 
atendidos, os procedimentos mais realizados e os 
profissionais mais ativos, dentre outros.


