
HiDoctor® Mobile

O HiDoctor® Mobile é um aplicativo que 
permite importar para seu celular ou tablet 
os compromissos agendados e as fichas dos 
pacientes para você consultar em qualquer 
lugar e a qualquer hora, mesmo quando não 
houver conexão com a internet.

Utilizando o HiDoctor® Mobile

O HiDoctor® Mobile é um aplicativo 
de consulta. Através da tela inicial você 
tem acesso a todas as funcionalidades 
do aplicativo. Consulte a agenda, veja o 
prontuário dos pacientes que possuem 
compromissos agendados, acesse as 
configurações do aplicativo e acesse o 
HiDoctor® NET com facilidade, tudo na 
palma da sua mão.

Agenda mais interativa

Agora você vê diretamente na Agenda 
do HiDoctor® quando uma solicitação de 
compromisso é feita pela internet.

Você identifica facilmente na agenda 
quando um novo compromisso é solicitado 
pela agenda online. Em poucos passos, você 
confirma o compromisso e o paciente fica 
sabendo que o horário está marcado.

Agora além dos ícones acima dos 
compromissos do dia que indicam o status 
da sua agenda online, os compromissos 
pendentes terão um ícone de status diferente 
irão receber destaque laranja na agenda do 
HiDoctor®. Selecionando o compromisso 
no lado direito da agenda será informado 
que o compromisso foi solicitado online e 
basta clicar em Responder solicitação para 
confirmar a consulta.

Os compromissos que foram solicitados 
online e já foram confirmados receberão um 
ícone com o logo da agenda online.

No calendário você vê em destaque as datas 
que contêm compromissos pendentes.

Atualize seu HiDoctor®

Saiba mais:

. Novidades do HiDoctor® 8.0.17

Agenda

  . Assista ao vídeo: Nova agenda HiDoctor®

  . O que saber sobre a agenda online

  . Recebi uma marcação de consulta online.        
    E agora?

HiDoctor® Mobile

  . Assista ao vídeo: HiDoctor® Mobile

  . Seus prontuários e agenda na palma da 
    sua mão

  . Baixe o aplicativo em seu Android

Novo HiDoctor® (8.0.17)

Solicitações online em destaque na agenda e aplicativo HiDoctor® Mobile
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Você baixa e instala 
o HiDoctor® Mobile 
gratuitamente em seu 
Android ou iOS (em 
breve) e faz a conexão 
com o HiDoctor® via 
wifi para transferir 
os dados e deixá-
los disponíveis para 
consulta em seu 
celular ou tablet.

http://docs.cx/novidades_hi8017
https://hidoctor.com.br/p/AgendaInterativaS
http://docs.cx/agendamedtools
http://docs.cx/agendamedconfirmar
http://docs.cx/agendamedconfirmar
https://hidoctor.com.br/p/HiDoctorMobileS
http://docs.cx/mobile
http://docs.cx/mobile
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.centralx.hidoctormobile
http://hidoctor.com.br
https://hidoctor.com.br/fmfiles/index.asp/::hidoctor::/site/hidoctor/hidoctor-news/img/mobile01.png
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.centralx.hidoctormobile
https://hidoctor.com.br/fmfiles/index.asp/::hidoctor::/site/hidoctor/hidoctor-news/img/mobile02.png
https://hidoctor.com.br/fmfiles/index.asp/::hidoctor::/site/hidoctor/hidoctor-news/img/agenda01.png
https://hidoctor.com.br/fmfiles/index.asp/::hidoctor::/site/hidoctor/hidoctor-news/img/agenda02.png
https://hidoctor.com.br/fmfiles/index.asp/::hidoctor::/site/hidoctor/hidoctor-news/img/agenda03.png
http://docs.cx/atualize_hi8017

