Benner Gestão de Saúde

Saúde Pública de Barueri
Fornecimento de software e serviços de consultoria, treinamento e implantação de sistema de gestão de Saúde
Pública. Barueri é um Município que pertence a região metropolitana de São Paulo, localizada a 26 quilômetros do
marco zero da capital paulista, possui uma população estivada em 245.652 habitantes (IBGE / 2012). O Município
é um dos principais centros financeiros do estado de São Paulo, e um dos polos empresariais mais famosos do
Brasil. A cidade é a 14ª mais rica do Brasil, com um produto interno bruto superior a 18 capitais estaduais e grandes
cidades do interior do país, sendo o sexto maior do estado de São Paulo. O grande problema do município estava
em organizar os processos na área da Saúde, a escolha da solução Benner, proporcionou ao Município uma efetiva gestão dos processos de atendimento, suprimentos e faturamento SUS em suas mais diversas unidades de
Saúde (UBS, Pronto Atendimento, Ambulatório de Especialidades, Centro de Fisioterapia, Laboratório, Central de
Suprimentos dentre outras), possibilitando a criação de processos regulatórios no intuito de melhor atendimento e
obter otimização dos recursos.
| SOLUÇÃO
•
•
•
•
•
•

Sistema de Gestão de Saúde Pública
Equipe Consultoria em processos
Capacitação de Servidores em sistema
Implantação
Gerenciamento projeto
Serviços de manutenção evolutiva

| PROJETO
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•
•
•
•
•
•

Implantação de software de Gestão de Saúde Pública integrando as unidades do município
32 UBS – Unidades Básicas de Saúde
4 Unidades Especializadas
4 Pronto Socorros
2 Laboratórios
1 Central de Suprimentos
1 Central de Regulação

| BENNER
A Benner, pioneira no mercado de software de gestão empresarial no Brasil, destaca-se pelo atendimento personalizado aos clientes e pela oferta de soluções inovadoras de gestão empresarial, que proporcionam resultados
efetivos aos negócios nas verticais de Saúde Hospitalar e Suplementar, Logística, Governança Jurídica e Contratos,
Gestão de Viagens Corporativas, Governo, além de ERP, RH, BI, ofertas nos modelos BPO, Cloud Computing,
EaaS e SaaS.
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