GESTÃO DE
SÓCIOS, IRMÃOS,
BENFEITORES
Contempla toda a componente de gestão administrativa
dos Sócios / Irmãos / Benfeitores da Instituição,
permitindo simplificar e agilizar um sem número de
operações nesta área.
Fichas completas de sócios com possibilidade de anexar documentos;
Geração e emissão de quotas (por período);
Recibos de quotas e recibos gerais;
Fatura/Recibo ou Recibo de atividades;
SEPA;
Gestão de cobradores;
Emissão de etiquetas para correspondência;
Pagamento Automático de quotas (leitura ótica);
Pagamento de valores extra de sócios;
Registo de incobráveis;
Cobrança postal;
Cartões de sócios;
Controlo de convocatórias e presenças;
Geração dos Modelos 25, 37, 45, 46 e 47;
Envio de SMS´s.

OUTRAS FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS:
Navegador: acessos rápidos a opções das soluções,
documentos do Office, Websites, etc;
Filtros e ordenações dinâmicas nas principais grelhas;
Integração ativa com Word e Excel;
Exportação de mapas para *.pdf, etc.

PROCESSO INTEGRADO UTENTE

MÓDULO DE COBRANÇAS MOBILE
A solução Cobranças Mobile permite a cobrança
das quotas de sócio fora dos espaços da
instituição. Este equipamento, que interliga
com o software de Gestão de Sócios, vai
permitir que o cobrador receba e emita o
respetivo documento de cobrança no momento
e em qualquer local, sem obrigar à presença do
sócio na instituição. A solução inclui ainda a
possibilidade de organizar cobranças por
cobrador ou por grupo, analisar as já efetuadas
e gerir ocorrências e avisos.

SÓCIOS

UTENTES

PROCESSO
CLÍNICO
E SOCIAL

RECURSOS
HUMANOS

CONTABILID ADE

STOCKS,
ECONOMATOS
COZINHAS E
LAVANDARIAS

CLÍNICA

ESCALAS DE
SERVIÇOS

TESOURARIA

SALÁRIOS

UNIDADES DE
CUIDADOS
CONTINUADOS

INTERNAMENTO

APOIO
DOMICILIÁRIO

VIATURAS

MAILING

PRESCRIÇÃO
ELETRÓNICA

BLOCO
OPERATÓRIO

IMOBILIZADO

REGISTO DE
ATIVIDADES
DIÁRIAS

ÁREA DA SAÚDE

MÓDULO DE CONTROLODE SUBSÍDIOS

Fichas de
sócios por
cobrador

Manutenção de Subsídios;
Fecho de Subsídios;
Emissão de Subsídios e de fecho.

Cobranças e
emissão de
quotas

Análise das
cobranças
efetuadas
e por efetuar

Gestão de
ocorrências e
avisos

Parametrização
de quotas
de cobrança
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