
A plataforma HiDoctor tem em seu núcleo 
o HiDoctor para Desktop (software para 
Windows). A partir dele você pode sincroni-
zar seus dados em mais de um computa-
dor, mantendo no(s) consultório(s), na sua 
casa e no hospital, bancos de dados atu-
alizados através da tecnologia MedSync, 
exclusiva da Centralx.

Mobilidade total
A sincronização do seu banco de dados é 
feita através do Data Center da Centralx. 
Além de você manter seus computadores 
Windows atualizados em poucos minutos, 
a Centralx disponibiliza também interfaces 
customizadas para os mais 
novos equipamentos de 
acesso à web.

A partir de qualquer ponto 
com acesso à internet você 
pode acessar seus dados 
com segurança, de compu-
tadores ligados à internet 
ou de equipamentos como 
celulares e tablets.

Poder extrair o máximo 
da alta capacidade de pro-
cessamento dos equipa-
mentos Windows e ainda 
aproveitar todas as novi-
dades em celulares e tab-
lets é uma exclusividade da 

HiDoctorNET: Todas as possibilidades

Desde 2004, quando foi lançado, o 
HiDoctor NET permite que médicos de 
referência no Brasil acessem e utilizem 
normalmente os dados do HiDoctor a 
qualquer hora e de qualquer lugar que dis-
ponha de acesso à internet. Veja alguns 
exemplos de uso.

Prontuários sempre à mão: Você 
atende o telefone e precisa consultar 
uma informação em um prontuário. Basta 
conectar-se à internet e consultar o seu 
banco de dados de onde estiver.

Agenda Online atualizada: Você está 
em casa e quer saber quais consultas sua 
secretária marcou para amanhã. Basta 
conectar-se à internet e consultar sua 
agenda.

Computadores sincronizados: Se 
você atende em dois ou mais consultóri-
os, ou em duas cidades diferentes, é pos-
sível manter todos os computadores que 
utiliza atualizados e com todos os dados 
de seus pacientes.

www.hidoctor.com.br/hidoctornet

Acesso e edição de onde você estiver
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plataforma HiDoctor, porque só a Centralx 
tem a tecnologia MedSync.

A Centralx acompanha de perto, e em pri-
meira mão, os principais lançamentos em 
tecnologia com potencial real de ampliar 
ainda mais as possibilidades para sua atu-
ação médica. E todas as novidades você 
vai ver aqui.

Em desktops, notebooks ou netbooks
O HiDoctor NET possibilita não apenas o 
acesso, mas também, e principalmente, a 
edição completa das informações do pron-
tuário e da agenda via internet onde quer 
que você esteja. 

Por exemplo, no com-
putador conectado do hos-
pital, ou em seu notebook/
netbook, basta acessar o 
HiDoctor NET para usar a 
versão online do HiDoctor 
com total segurança.

Em smartphones
A interface do HiDoctor 
NET é preparada para uti-
lização em smartphones 
com acesso à internet. 

O mais importante é 
que, mesmo através des-
tes aparelhos, a edição e 
inserção de novas informa-

ções é completa. 
A sincronização funciona da mesma for-

ma. Você utiliza o HiDoctor NET onde quer 
que esteja e, ao retornar ao consultório, sin-
croniza as informações para que os dados 
sejam atualizados em todos os computado-
res que possuam o HiDoctor instalado.

Em tablets
Os tablets são a principal promessa para 
a mobilidade na atuação médica. Após o 
sucesso do iPad, da Apple, diversos con-
correntes estão chegando ao mercado. 

A interface do HiDoctor NET também está 
preparada para estes dispositivos, carac-
terizados como uma prancheta eletrônica, 
com tela sensível ao toque e acesso à inter-
net via Wi-Fi ou 3G.

Como me torno usuário do HiDoctor 
NET?
O HiDoctor NET é um dos benefícios do 
Pacote HiDoctor Office. Se você ainda não 
é usuário do HiDoctor, pode adquirir o siste-
ma no site (www.hidoctor.com.br), baixá-lo 
e instalá-lo imediatamente. 

Caso já seja cliente HiDoctor, fale com 
nossos consultores no 0800 979 0400 e 
conheça as condições especiais para a 
adoção do Pacote HiDoctor Office, além 
dos outros benefícios que você passará a 
ter à sua disposição.


