SOFTWARE DE FATURAÇÃO,
GESTÃO E MARKETING
PARA ESPECIALIDADES MÉDICAS

https://inventore.pt

FATURAÇÃO

Fichas completas de cliente
Gestão de clientes em espera e em atendimento
Consulta e prescrição de fisioterapia
Gestão de pacotes de sessões
Criação de packs de serviços e produtos
Gestão de conta corrente
Emissão do SAF-T na versão mais atual
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GESTÃO

Fichas técnicas para especialidades médicas
Antecedentes clínicos
Revisão por órgãos e sistemas
Exames médicos e registo de intensidade de dor
Gestão de follow-ups
Agenda inteligente
Análises e estatísticas detalhadas
Cálculo de comissões
Gestão de stocks e SAF-T anual de inventários
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MARKETING

Segmentação de clientes
Fidelização de clientes
Campanhas promocionais
SMS Marketing (em massa, aniversário, agenda...)
Implementação de pontos, vales e vouchers
Agenda online para os seus clientes
Inclusão da agenda online no Portal Agenda24.pt
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notas
Ficha técnica é um registo específico da área de negócio, onde
consta o histórico dos serviços que realiza a um determinado cliente
Follow-ups é um registo e sistema de alerta para estar sempre a par
dos contactos que faz
Grupos de clientes podem servir para criar automatismos de
promoções
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Software multiplataforma

O gicnet é compatível com os sistemas operativos Windows, Mac OSX e Ubuntu.
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Perguntas frequentes
O gicnet pode ser instalado em que dispositivos?
O software gicnet pode ser instalado em computadores All-in-One, torres e portáteis.
Recomendamos mais de 120GB armazenamento de disco, e memória RAM superior a 2GB.
A resolução mínima do monitor deverá ser de 1024x720px.
Com o gicnet na Cloud posso aceder à base de dados através de qualquer dispositivo?
O gicnet pode utilizar a base de dados localmente (instalada no computador) ou em cloud
(instalada num servidor da inventore na internet), sendo que, nas duas opções é sempre
necessária a instalação da aplicação no dispositivo. Cada dispositivo deverá ter uma licença
agregada.
Existem soluções BackOffice e gestão à distância?
Sim. A licença gicnet BackOffice permite-lhe gerir todo o negócio à distância. O gicnet
BackOffice pode funcionar ligado à mesma rede da localização da base de dados, ou,
quando fora da rede, pode funcionar com um serviço de DNS ou em Cloud.
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Existe algum limite de faturas no gicnet?
Não, poderá emitir faturas ou qualquer outro documento no software gicnet sem qualquer
restrição.
Posso enviar SMS através do software gicnet?
O software gicnet é pensado para o marketing da sua empresa. Pode enviar SMS em massa
ou criar automatismos de envio, tais como lembretes de marcaçao em agenda e SMS de
aniversário. Os pacotes de SMS são um serviço cobrado à parte que poderá consultar aqui.
Existe algum plano de formação de software?
Sim. A formação visa a otimização dos seus conhecimentos em relação a todas as
funcionalidades do software gicnet. Cada formação pode ser dada a vários elementos da
sua equipa de trabalho e com a duração de até 3 horas. Estas formações e o seu custo são
mencionadas em todos os orçamentos que enviamos.
O que é a modalidade SaaS?
SaaS significa software as a service, ou seja, está a utilizar o software gicnet como um
serviço.
Nesta modalidade tem acesso a todas as atualizações, upgrades do gicnet e suporte por
telefone, e-mail e assistência remota, de segunda a sexta-feira, das 9:30 às 13:00 e das 14:30
às 18:30.
Beneficia também de descontos exclusivos de assistências presenciais.
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Sobre nós
A inventore : oficina de software é uma empresa portuguesa que desenvolve
soluções de software de faturação, gestão e marketing para as áreas de
Cabeleireiro, Estética, Spa, Nutrição, Especialidades Médicas, Veterinária e
Lavandaria.
Nasceu em 2006 com o propósito de responder às necessidades de pequenas,
médias e grandes empresas que pretendiam uma solução completa de gestão
do seu negócio.
Atualmente desenvolve o software gicnet, bem presente no mercado
português, com o propósito de expandir as áreas de negócio e a
internacionalização da marca.
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Fale connosco

geral@inventore.pt
+351 226 181 557
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