
HiDoctor
Consultórios Médicos Inteligentes

Fácil e ágil, a interface do HiDoctor foi projetada  
para privilegiar a praticidade.

Segurança extra

Praticidade

Além da cópia de segurança que você deve fazer 
dos seus dados, o HiDoctor oferece a sincroni- 
zação com o datacenter da Centralx na internet. 
Isso confere segurança extra, permitindo ainda 
que você mantenha vários computadores com 
uma cópia dos dados sem precisar copiar todo o 
banco de dados de uma só vez.

Horários especiais de atendimento
Das 8h30 às 21h30, em dias úteis, e plantão aos 
sábados, das 8h às 20h, para sua comodidade. 

Implantação assistida
Ao comprar você pode agendar o acompanha- 
mento da instalação, que pode ser feita por você, 
ou remotamente por nossos técnicos.

Importação de dados
É possível migrar seus registros para o HiDoctor 
a partir da maioria dos softwares. 

Confiabilidade
A Centralx, líder nacional em sistemas para con- 
sultórios e clinicas, constrói junto com você uma 
história de produtos e serviços inovadores em 
tecnologia da informação para a área médica.

Compre online 24 horas em 
www.hidoctor.com.br ou 
pelo televendas 0800 979 0400

Controle financeiro
Controle suas contas bancárias 
e as contas a pagar e receber 
com praticidade.

Relatórios e gráficos
Avalie a produtividade, os 
resultados financeiros e 
informações sobre a saúde de 
seus pacientes.

Faturamento e TISS
Imprima fatura simples para o 
convênio ou gere os arquivos 
pelo Central TISS integrado ao 
HiDoctor.

Impressos
Imprima com facilidade 
prescrições, pedidos de exames 
e procedimentos, atestados e 
demais impressos.

Bulas completas
Acesse rapidamente as bulas 
dos medicamentos com preços 
atualizados no bulário do 
HiDoctor.

Fichas personalizadas
Agilize as anotações, utilize 
fichas prontas por especialidade 
ou construa seus próprios 
formulários.

Prontuário
Anote com praticidade, em 
textos livres, as anamneses e 
evoluções. Prescreva e imprima 
com agilidade.

Chat médico
Comunique-se 
instantaneamente via chat com a 
secretária e agilize a troca de 
informações.

Sala de espera
Visualize a sala de espera, os 
clientes que estão aguardando e 
o tempo de espera de cada um.

Agenda
Gerencie com praticidade 
compromissos, confirmações e 
adiantamento de pacientes.

Centralx

As características descritas neste folheto referem-se à versão mais completa do HiDoctor, com todos os opcionais disponíveis. O HiDoctor é um produto cuja utilização 
é regida pelo contrato de licenciamento conforme previsão da Lei 9.609/98, Lei do Software. Ao adquirir qualquer software leia atentamente seu termo de licenciamento.

*O suporte a eventuais falhas do produto é gratuito. Veja os detalhes no termo de licenciamento.


