Automação para Laboratórios de Análises Clínicas

O SOFTWARE COMPLETO
PARA O SEU LABORATÓRIO
Agilidade no atendimento
Segurança nas informações
Rotinas que facilitam a gestão
de sua empresa

Este documento foi desenvolvido pela LifeSys Informática,
cuja a distribuição e comercialização é proibida e todos os direitos são reservados.

Mais
de

730
unidades
em todo Brasil.

Estados onde o Autolac está presente

TUDO O QUE SEU LABORATÓRIO PRECISA EM UM SÓ LUGAR

RECEPÇÃO

IMPRESSÄO DE ETIQUETAS

Cadastre seus pacientes
e solicitações de exames
de forma ágil e segura.

Identifique as amostras
dos pacientes garantindo
a segurança das informações.

FATURAMENTO COMPLETO
Faturamento padronizado nas
versões TISS e disponibilização
de históricos de todas as
faturas já realizadas.

ENVIO PARA LAB. DE APOIO

INTERFACEAMENTO
DE EQUIPAMENTOS
Realize a análise das amostras
e envie os resultados do
equipamento para o sistema

IMPRESSÃO DE LAUDOS
OU ENVIO PARA INTERNET
Você pode imprimir seus
laudos e/ou enviá-los para Internet.
Proporcionando mais conforto
para seus pacientes na entrega
dos resultados.

Integração com os
principais Laboratórios
de Apoio do Brasil

CONFERÊNCIA
Conferência minuciosa
dos resultados
digitados e interfaceados.

ROTINAS COMPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO ONLINE

ROTINAS INCLUSAS
Cadastro de pacientes ilimitado;
Cadastro de requisições de exames ilimitado;

Facilita a pesquisa dos tipos de exames e utiliza as plataformas Polimed, Proteus e Fácil. Com
busca rápida e segura, ela otimiza os atendimentos sem gerar fila de espera em sua empresa.

INTERFACEAMENTO DE EQUIPAMENTOS
Comunica os equipamentos do laboratório e o Software Autolac. Evita retrabalho, erros na digitação de resultados, e ainda, economiza tempo e agiliza a entrega dos resultados.

Cadastro de usuários ilimitado;

AUTORIZAÇÃO IPSEMG

Controle de grade e soroteca;

Atualiza o convênio em tempo real, facilitando assim a confirmação dos dados do paciente. Isso
possibilita que o paciente seja atendido mais rápido e não precise aguardar para agendar seus
exames.

Envio de laudos por e-mail;
Faturamento de convênios e SUS;
Impressão de etiquetas;
Personalização de rotinas de acordo com a
necessidade do laboratório;
Relatórios diversos.

INTEGRAÇÃO COM LAB. DE APOIO
Rotina que possibilita a comunicação direta com os grandes laboratórios de apoio do Brasil, eliminando o retrabalho de sua equipe e agilizando o envio das amostras e recebimento dos resultados.

LIFESYS LAUDOS
Com esta nova ferramenta, os laudos são enviados automaticamente para a internet após a liberação, sendo assim, o paciente pode acessar o laudo, baixar, imprimir ou enviar para o e-mail.

ASSINATURA DIGITAL
Rotina que permite assinatura digital nos laudos enviados para Internet de forma automática, atendendo a determinação da ANVISA pela RDC 30 de 24 de julho de 2015. Disponível apenas para
usuários do aplicativo LifeSys Laudos.

MÓDULOS COMPLEMENTARES
DO AUTOLAC

FINANCEIRO
Através deste módulo o gestor terá acesso a todas as informações essenciais para o funcionamento do setor financeiro de seu Laboratório, de
forma simples e objetiva.

Rotinas do Módulo Financeiro
Contas a pagar e receber;
Cobranças e Recebimentos;
Agenda de pagamentos;
Movimentação de caixa e bancos;
Tesouraria e Fluxo de Caixa;
Cálculo Automático de Juros;
Administração e Impressão de cheques;
Registro de duplicatas e posição geral de contas;
Cubos de Decisão (ferramenta de análise de informações
para tomada de decisões);
Controle de Desconto de Duplicatas e tarifas bancárias.

Simulação de Fluxo de Caixa;
Sistema de Busca;
Relatórios;
Controle da Origem das entradas e saídas de recursos
da empresa por tipo de receita e despesa;
Acompanhamento do histórico de clientes através de
ficha financeira, com detalhamento de valores;
Gráfico Financeiro;
Nota Fiscal Eletrônica;
Auditoria de Movimentação bancária;
Controle efetivo de retenções (PIS, COFINS, CSLL);

ESTOQUE
Com ele sua empresa terá sempre à mão o inventário atualizado de todos os itens em
estoque, além de poder controlar as quantidades e custos dos produtos por locais de
estocagem, grupos e lotes de produtos.

Rotinas do Módulo Estoque
Controle de custos por apurações mensais ou instantâneas, permitindo total flexibilidade de recálculos;
Controle de lotes (data de fabricação e prazo de validade);
Controle de transferências de produtos;
Controle do Inventário;
Controle de estoque mínimo e ponto de reposição;
Controle de materiais consignados e devolução;
Saída e Entrada de produtos por código de barras;
Estrutura de Locais de Estocagem para localização de
produtos e mercadorias;

Saldos atualizados a cada transação;
Curva ABC (parametrizada);
Prescrição por Paciente;
Requisição por Centro de Custo;
Solicitação de Compras;
Controle de Cotação de Pedidos de Compras;
Rateio do frete para composição do preço de custo;
Integração de informações com o Módulo Financeiro;
Análise de ressuprimento de estoque por tempo de reposição, consumo médio e quantidade máxima e mínima;
Diminuição do retrabalho e fim da papelada.

REQUISITOS MÍNIMOS •

INSTALAÇÃO DO SISTEMA E MÓDULOS

ESTAÇÕES DE TRABALHO

SERVIDOR
Ítens

Config. Recomendadas

Config. Mínimas

Ítens

Config. Recomendadas

Config. Mínimas

Processador
Memória RAM

Superior à 2.0 GigaHertz
4 Gigabytes

2.0 GigaHertz
2 Gigabytes

Processador
Memória RAM

Superior à 2.0 GigaHertz
2 Gigabytes

1.3 GigaHertz
1 Gigabyte

Hard Disk (HD)

500 Gigabytes
1024x768

250 Gigabytes
1024 x 768

Hard Disk (HD)

250 Gigabytes

80 Gigabytes

Windows Server 2008 ou superior

Windows 7

Resolução de vídeo
Sistema Operacional

1024x768 (ou superior)
Windows 7 (ou superior)

1024 x 768
Windows 7

Mídias externas (CD/DVD, Pendrive, HD Externo)

CD/DVD

Resolução de vídeo
Sistema Operacional
Rotina de Backup

CONFIGURAÇÕES DE REDE

CONFIG. DE INTERNET E BANCO

Ítens

Config. Recomendadas

Ítens

Config. Recomendadas

Tipo de Rede

Rede Windows

Tipo de Internet

Banda Larga. Ex: Velox, Speed, etc.

Placas de Rede
Hub ou Switch

10/100 mpbs ou superior
100 mbps

Banco de Dados

SQL Server 2008 R2

Tipos de rede: Rede Windows
Placas de Rede: 10/100 mbits
Hub ou Switch: 100
Internet: Banda Larga. Ex: Velox, Speed, etc.

Para mais detalhes sobre os módulos
complementares, fale conosco.

(37)2102-5532

NOSSOS SERVIÇOS
IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO

CHAT ONLINE

Processo de instalação, configuração inicial e treinamento
poderá ser realizado remotamente. Caso prefira disponibilizamos um técnico para ir até sua empresa para realizar
instalação e treinamento de toda a equipe de forma personalizada de acordo com suas necessidades.

Ao acessar o chat Online, você terá uma equipe qualificada de profissionais para lhe ajudar em tempo real, facilitando o esclarecimento de dúvidas, agilizando seus serviços e diminuindo custos, garantindo sua satisfação ao final
do atendimento. Através deste canal você pode conversar
com profissionais de nossos setores: comercial, financeiro, implantação e ouvidoria.

PÓS IMPLANTAÇÃO
Nossos consultores acompanham você desde o levantamento de suas necessidades, instalação de nossos produtos, configurações adequadas para sua realidade de trabalho, treinamento para toda a sua equipe e acompanhamento dedicado até que sua empresa esteja utilizando
nossos produtos de forma efetiva.

OUVIDORIA
Temos um canal exclusivo de ouvidoria, no qual a atendente realiza pesquisas de satisfação todos os meses com
nossos clientes, além de estar sempre pronta para ouvir
suas necessidades. Fale com Flaviane pelo telefone
(37)2102-5532 ou pelo Chat Online.

SUPORTE
De segunda à sexta, atendimento emergencial de 7h às
8h, regular de 8h às 18h. Aos sábados atendimento emergencial de 9h às 12. Nossos clientes contam com uma
equipe especializada de consultores, preparados para esclarecer todas as dúvidas e ajudá-los a utilizar mais e
melhor os sistemas Lifesys.

MINHA CONTA
Este portal será seu painel de acompanhamento dos produtos e serviços oferecidos pela Lifesys. Com ele, você
poderá contratar e acompanhar o uso do Lifesys Laudos.

