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Health Tools
O Health Tools – Sistema Integrado de Assistência Médica é um software de gestão completo para operadoras
de plano de saúde, que funciona na plataforma web e que engloba todas as áreas do seu negócio. Ele oferece
gerenciamentos distribuídos com diversos pontos de presença (filiais ou colaboradores), ideal para empresas
que desejam agregar recursos avançados de administração hospitalar, fornecendo informações gerenciais e
comparativas, com a demonstração do resultado de cada negócio.

Objetivo
O sistema Health Tools tem como objetivo principal, automatizar as operações do plano de saúde e fornecer
informações qualificadas que permitam o monitoramento e controle destas operações. Em outras palavras, o
sistema possibilita que a gestão seja feita da forma mais eficiente e precisa, gerando ganhos diretos em
função da otimização de processos, entre outros benefícios.

Redução de custos
Saber para onde o seu dinheiro está indo é o primeiro passo para reduzir seus custos. O Health Tools permite
que você gerencie seus custos em todas as áreas e tome, de forma antecipada, decisões sobre o
comportamento da sua empresa em relação a assistência médico-hospitalar, Integração com ANS, gestão de
vendas, gestão administrativa e financeira, gestão de apoio administrativo, informações gerenciais e muito

mais. Desta forma, o sistema torna-se uma ferramenta importante, evitando aplicações erradas dos seus
recursos com base em dados diários, mensais, anuais ou da forma que seus negócios exigirem.

Aumento da produtividade dos processos
Através da automação de várias funções administrativas e eliminação dos erros em tarefas básicas, como
duplicação de informações e falhas humanas, o Health Tools eleva o desempenho dos processos e
consequentemente dos seus resultados.

Visão total dos negócios
Informação é a chave para o sucesso. Com informações operacionais, gerenciais e estratégicas do seu negócio
através de relatórios, indicadores de desempenho e do painel de controle, você é capaz de tomar decisões
quando e onde necessário, de forma mais precisa, rápida e direcionada para o aumento de resultados.

Conhecimento em software e práticas de gestão
Não basta entender de sistemas, é preciso também entender de gestão de negócios. Isso significa que além de
uma equipe de ponta em desenvolvimento de software, implantação, treinamento e atendimento, a Aptools
possui profissionais com conhecimento de gestão em saúde, capazes de analisar processos e estabelecer as
soluções corretas para cada tipo de negócio.

Infraestrutura em tecnologia e gestão
Ter produtos e serviços Aptools na sua empresa significa ter uma infraestrutura de tecnologia da informação
qualificada, com especialistas trabalhando constantemente para o sucesso dos seus negócios. Isto torna sua
empresa mais forte, mais competitiva e mais preparada para o futuro.
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