TELECARDIOLOGIA

Thundera
Elevando a telecardiologia a
um novo patamar
Mobilidade e liberdade para emissão de
laudos à distância – Centrais em notebooks
Geração de relatórios • Estatísticas de produtividade • Tabela financeira • Gestão técnica – Exclusiva plataforma administrativa online,
com ferramentas adicionais de gestão
Emissão de laudos de ECG através de qualquer plataforma e sistema operacional,
com acesso a internet, podendo utilizar
Notebooks, SmartPhones e Tablets – Função
Laudo Web
Ampla modalidade de Laudos via
Telecardiologia – Compatível com HOLTER,
MAPA e ECG
Envio de exame e recebimento de laudo de
forma automática – Softwares integrados com
a Telecardiologia

Permite emissão de laudos com maior exatidão e fidelidade ao exame – Mantém a qualidade da imagem na transmissão
Permite acesso quando necessário, com segurança das informações – Exames e laudos
salvos na nuvem
Facilidade de download e Impressão de laudos em qualquer computador com acesso
a internet, com controle de login e senha –
Função Remoto Web
Integração entre worklist, Telecardiologia e
prontuário do paciente (PACS) – DICOM +
Telecardiologia para HOLTER, MAPA e ECG

Sistema inteligente de controle de fluxo de exames
e retorno de laudos em nuvem



Todos os laudos são automaticamente enviados para o ponto remoto que gerou os exames;

Atualização automática tanto do software que fica no Ponto Central, quanto do software que
fica no ponto remoto, com redução de custos de TI;


O sistema é capaz de enviar exames e laudos de HOLTER, MAPA e ECG
utilizando apenas um software;

O Thundera Web que permite total administração dos exames e laudos do seu serviço.
A necessidade de contratação de pessoal administrativo é reduzida comparativamente a outros
sistemas de Telecardiologia;






Emissão de relatórios gerenciais por cruzamento de dados que podem ser exportados em
PDF ou XLS (Tabela do Excel);

Permite que seu serviço envie mensagens para todos ou alguns pontos selecionados, diminuindo
custos com ligações;



Relatório de pagamento de remuneração por tipo de exame e por período;

Estatísticas de exames a repetir por ponto remoto e por motivo. Facilita a tomada de decisões
tanto por parte da Central quanto dos pontos remotos.
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