
Otimização da agenda

A agenda do HiDoctor® vem sendo 
aprimorada nas últimas atualizações, 
recebendo novas funções para melhorar sua 
performance no uso diário, proporcionando 
mais rapidez, estabilidade e interação mais 
fluida.

Confirmação em destaque na agenda do 
dia

É possível visualizar em destaque nos 
compromissos do dia quais já foram 
confirmados pelos pacientes. A informação 
aparece junto ao ícone de status do 
compromisso: as consultas confirmadas são 
aquelas com um check ao lado.

O paciente pode confirmar o compromisso 
através da resposta à mensagem do 
XSMS ou então pelo contato via Fila de 
confirmação de compromissos. Assim que o 
compromisso for confirmado, a situação do 
compromisso é atualizada na agenda.

HiDoctor® Mobile

A última atualização do HiDoctor® vem 
integrada ao HiDoctor® Mobile 2.0. A nova 
versão do aplicativo apresenta otimizações e 
está disponível também para iOS, podendo 
ser baixada através da App Store em seu 
iPhone ou iPad.

Com o aplicativo HiDoctor® Mobile, você 
transfere para seu smartphone ou tablet os 
compromissos da agenda e os prontuários 
completos dos seus pacientes do HiDoctor® 
e pode acessá-los a qualquer momento sem 
a necessidade de estar conectado à internet.

Faça o download da nova versão do 
aplicativo:

Importância do processo de confirmação

Muitos consultórios têm problemas com 
pacientes que não comparecem às consultas 
marcadas, deixando horários ociosos na 
agenda. O processo de confirmação de 
consultas evita ausências inesperadas e 
amplia a produtividade de seu consultório. 

O HiDoctor® otimiza este processo oferecendo 
tanto o modelo tradicional de confirmação 
pelo telefone, com registro prático dos 
contatos realizados, quanto oferece uma 
opção mais prática, que é a confirmação 
através do envio de sms. A mensagem é 
encaminhada informando o dia e horário da 
consulta e apresenta um link que o paciente 
acessa para responder se irá comparecer ou 
se deseja remarcar. Saiba mais.

Atualize seu HiDoctor®

Saiba mais:

. Novidades do HiDoctor 8.0.19

HiDoctor Mobile:

  . Configurações iniciais
  . Prontuários e agenda na palma de sua mão

Agenda

  . Confirmações em destaque

Obs:
Atualizações do HiDoctor® são gratuitas para 
usuários do Pacote Office. Se você ainda não 
possui este pacote, ligue para 0800 979 0400 ou 
ative agora.

Acesso offline pelo Android ou iOS
Além do Mobile 2.0, a nova versão traz confirmações em destaque na agenda
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