
Pesquisa nos campos de texto

Localize rapidamente as informações nos 
campos de texto da ficha do paciente, seja 
por palavra ou estilo de formatação: clique 
no ícone     para abrir o texto em uma 
janela ampliada, depois clique no botão de 
pesquisa e localize a informação que desejar.

Você pode definir marcadores específicos 
para localizar rapidamente informações 
relevantes nas fichas de texto. Por exemplo, 
se aplicar a cor vermelha a informações 
importantes, ou se usar itálico nos resultados 
de exames, basta marcar a formatação que 
deseja buscar e o programa mostrará todos 
os textos que possuem o estilo aplicado.

Destaque das novidades e documentos de 
ajuda

Sempre que um novo post é adicionado aos 
documentos online do HiDoctor®, você é 
notificado através do ícone de novidades na 
tela principal do HiDoctor® e na Agenda.

Você recebe notificações das atualizações e 
dicas de utilização do programa. Na Agenda, 
você verá apenas postagens referentes ao 
agendamento, enquanto na tela principal do 
HiDoctor® você receberá informações gerais 
do programa.

XSMS 2.0

Com apenas um clique você envia SMS 
para confirmar todos os pacientes. A nova 
versão do XSMS inclui ainda resposta de 
confirmação: o programa envia um sms 
para lembrar o paciente da consulta e, 
na mensagem, é encaminhado um link 
para o paciente acessar e responder se 
comparecerá ao compromisso.

A secretária recebe a resposta na tela 
do computador e você tem um relatório 
mostrando todos os pacientes que já 
confirmaram e os que desejam remarcar.

HiDoctor® Capture

O aplicativo HiDoctor® Capture torna 
simples a tarefa de importar imagens para o 
prontuário do paciente: utilize seu celular 
ou tablet (Android ou iOS) para fotografar 
o que deseja incluir na ficha do paciente.

Atualize seu HiDoctor®

Saiba mais:

. Novidades do HiDoctor® 8.0.16 

. Baixe a versão em áudio

XSMS

   . Assista ao vídeo: XSMS 2.0

   . Assista ao vídeo: Apresentando XSMS

   . Como ativar o XSMS

   . Conheça os pacotes de mensagens

   . Tutoriais 

HiDoctor® Capture

   . Assista ao vídeo: HiDoctor® Capture

  . Capture imagens com seu smartphone 
diretamente para seu HiDoctor®

   . Baixe o aplicativo em seu Android

   . Baixe o aplicativo em seu iPhone ou iPad

Novo HiDoctor® 
(8.0.16)

Novidades da última versão, incluindo XSMS 2.0 e HiDoctor® Capture
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* Clique sobre as imagens para visualizá-las ampliadas.

Não é necessário 
utilizar cabos para fazer 
a transferência: apenas 
faça a conexão na rede 
wifi do consultório, 
acesse o aplicativo no 
celular e, dentro do seu 
HiDoctor®, importe as 
imagens da sua galeria 
ou fotografe na hora o 
que desejar. As imagens 
serão importadas e 
incluídas na ficha do 
paciente.
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