Benner Gestão de Saúde

Hospital Municipal Dr. Francisco Moran
Implantação de solução Hospitalar Benner no Hospital Municipal Dr. Francisco Moran, proporcionando uma gestão
efetiva dos processos. O Hospital Municipal Francisco Moran tem 311 leitos e conta com uma equipe de mais de
1.400 colaboradores que realizam 6 mil consultas em 36 especialidades, 9 mil exames e 900 internações por mês.
Inaugurado em 2008, o atendimento é prioritariamente realizado para pacientes do Sistema Único de Saúde, em
instalações com mais de 24 mil metros quadrados. A administração do Hospital é realizada por uma Organização
Social de Saúde que necessita apresentar metas e resultados para sua manutenção e recebimento de recursos
provenientes da prefeitura. As principais dificuldades da administração eram, obter informação para garantir os resultados e o cumprimento de metas além da necessidade de uma gestão efetiva de áreas administrativas, clínica,
financeiras e suprimentos. A solução Benner proporcionou ao Hospital e sua administração controle dos processos
em toda a cadeia de eventos entre as assistenciais e administrativas fornecendo subsídios de informação para a
tomada de decisão, além da redução de custos e melhoria da qualidade, produtividade, agilidade no atendimento
com simplicidade operacional.
| SOLUÇÃO
•
•
•
•
•

Sistema de Gestão Hospitalar Benner
Capacitação de Servidores
Implantação
Gerenciamento projeto
Serviços de manutenção evolutiva

| PROJETO
Implantação do software de Gestão Hospitalar proporcionando controle eficaz sobre todos os processos de atendimento à pacientes nos setores de Ambulatório, Pronto Socorro, Internação e SADT sistematizando todas as ações
existentes dos diversos tipos de atendimentos (consultas, registros, prescrições, internações, prontuário eletrônico
e terapias), integrando os processos administrativos, custos, faturamento, suprimentos e financeiro..
| 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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