
CONHEÇA O SOFTWARE DE BUSINESS INTELLIGENCE QUE 
ESTÁ REVOLUCIONANDO O MERCADO DA SAÚDE NO BRASIL.

GOSTARIA DE TER UM BI COM MAIS DE 
1 3 0 0  I N D I C A D O R E S  P R O N TO S 

PARA FUNCIONAR NO PHILIPS TASY?



Indicadores com 

acesso via mobile.

Alertas via sms, e-mail e 

aplicativo de mensagens.

O weKnow é um software de Business Intelligence desenvolvido para contribuir diretamente na gestão 

estratégica de instituições de saúde.

Uma ferramenta ágil que se conecta em tempo real aos diversos sistemas e bancos de dados utilizados 

pela instituição, integrando e transformando todas as informações obtidas em indicadores de fácil 

entendimento.

As informações são apresentadas através de painéis que realmente atendem a realidade diária dos 

gestores, dando todo o embasamento e foco para a tomada de decisões cada vez mais rápidas e 

precisas.

Possuir indicadores previamente construídos, principalmente para clientes que usam Philips Tasy, torna 

o weKnow uma ferramenta de alto valor agregado, proporcionando resultados logo após sua instalação.
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Nossos clientes visualizam resultados já no primeiro dia de projeto. Temos uma gama 

de indicadores prontos para usar com visões estratégicas para instituições que 

utilizam os principais softwares de gestão em saúde do Brasil. No primeiro dia de uso, 

tenha mais de 1300 indicadores prontos para o Philips Tasy, por exemplo, já 

mostrando os dados reais de sua instituição.

RESULTADOS IMEDIATOS

COMPETITIVIDADE FINANCEIRA

Custo e condições muito mais acessíveis, com baixo investimento inicial. Não é 

necessário comprar licenças de software, comece a usar pagando apenas uma 

mensalidade.

• Em apenas 2 horas em média, o weKnow está instalado e pronto para usar.

• Projetos de implantação com duração média entre 1 a 2 semanas apenas.

• A expertise de nossos consultores nos ramos da saúde e tecnologia garantem a 

aplicação de indicadores muito mais assertivos que tragam resultados ao negócio.

IMPLANTAÇÃO DIFERENCIADA

No momento que precisar tenha informações em tempo real com fácil acesso aos 

indicadores através de dispositivos conectados à internet (Smartphones, Tablets, 

Notebooks, etc). Utilize o weKnow também em TV's espalhadas pela instituição para 

mostrar os indicadores com os status e metas de cada setor a serem atingidas.

ACESSO VIA WEB/MOBILE

A informação vai até você! Receba notificações automaticamente por e-mail, sms ou 

aplicativo de mensagens nos horários que desejar ou quando o sistema detectar 

informações configuradas como relevantes para você e sua equipe. Desta forma o 

weKnow se torna um importante gerenciador dos processos, informando sempre 

que algum processo fugir do padrão, por exemplo.

RECEBIMENTO DE ALERTAS

O weKnow se conecta simultaneamente aos diversos sistemas, planilhas em Excel e 

arquivos TXT/CSV utilizados pela instituição, transformando tudo em gráficos 

gerenciais de fácil compreensão além de possibilitar que sejam visualizados em um 

mesmo dashboard/tela.

INFORMAÇÕES EM UM ÚNICO LOCAL



Queremos possibilitar que você consiga tirar o máximo de proveito do nosso 

sistema de BI. Aos clientes, oferecemos um treinamento on-line que acelera a 

aprendizagem e reforça todo o potencial oferecido pelo weKnow. 

Treinamentos remotos garantem agilidade e permitem flexibilidade no 

horário de estudo das equipes envolvidas. Abaixo listamos alguns dos 

benefícios para a sua instituição:

Ÿ Ao iniciar um treinamento online é possível realizá-lo em horários flexíveis, 

não tendo gastos com deslocamento e horas disponíveis de consultor.
c

Ÿ O ritmo do curso é definido de acordo com a necessidade do aluno.
c

Ÿ São realizados exercícios de fixação ao final de cada capítulo para que o 

aluno tenha parâmetros de quanto está absorvendo o aprendizado.
c

Ÿ No curso são apresentadas seções para ensino, questionários para 

fixação do aprendizado, avaliação final e certificado.

TREINAMENTOS  ONLINE - EAD WEKNOW

CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Temos um time de consultores com experiência em 

Inteligência de Negócios aplicada a saúde, garantindo 

mais eficiência no atendimento das necessidades das 

organizações para aperfeiçoar processos, diminuir 

custos, aumentar receitas além de outros desafios que o 

mercado apresenta.

Atualmente, para os clientes weKnow prestamos três 

tipos de consultoria:

1 – Implantação de Indicadores

Verificamos se os pacotes de indicadores já montados 

previamente por nós atendem todas as necessidades da 

instituição. Esta modalidade de consultoria é realizada 

em conjunto com o cliente, na fase de implantação, 

onde também são realizados ajustes, homologação de 

dados e repasse para utilização máxima de todos os 

painéis que serão construídos.

2 – Customização de Indicadores

Se a instituição desejar que um de nossos consultores 

desenvolva  novos  indicadores  para  atender 

necessidades específicas, oferecemos esta consultoria 

adicional.

 3 – Consultoria Técnica

Damos todo o embasamento e auxílio para que o 

próprio cliente (geralmente equipe de TI) possa criar e 

realizar alterações dos indicadores.

“Em 2016 iniciamos um processo de avaliação de solução de BI no mercado onde o 

grande desafio era encontrar uma solução robusta, ágil e de fácil implementação. 

Após diversas provas de conceito, optamos pelo weKnow na Rede Moriah e Grupo 

Life Saúde. Os resultados vieram de forma rápida devido ao grande diferencial da 

solução.”

Daniel Rodrigues da Cunha
Diretor de Tecnologia da Informação

Rede Moriah e Grupo Life Saúde - São Paulo/SP

“A facilidade de uso e produtividade do weKnow tem nos ajudado a atingir os 

objetivos da instituição. O uso do weKnow na instituição tem permitido centralizar 

todos os indicadores e monitores de processo em uma única ferramenta. 

Gerencialmente todos estão vendo as mesmas informações e irão fazer a tomada 

de decisão com base nas mesmas informações. ”

Weberson R. Correa Bento
Gerente de Tecnologia da Informação

Rede Moriah e Grupo Life Saúde - São Paulo/SP

“O weKnow possibilitou unificar os indicadores que eram apresentados por diversas 

áreas da instituição, hoje temos todos em uma única plataforma de modo acessível 

a quem precisar consultá-los.”

Regina M. dos Reis Sanches
Gerente de Tecnologia da Informação

Hospital Santa Cruz - São Paulo/SP

“No centro cirúrgico temos todos os indicadores necessários para a administração, 

como tempo de sala, tempo de arrumação de salas e tempo de cirurgia por 

exemplo. Então cada setor faz a sua administração através dos dados que são 

inseridos no sistema e o weKnow mostra de forma instantânea tudo o que está 

acontecendo.”

Domingos A. Fernandes
Diretor Clínico

Hospital Santa Cruz - São Paulo/SP

“O weKnow é um produto com design bastante moderno e que trouxe para nós uma  

uma flexibilidade muito grande. Hoje recebemos as informações nos nossos e-mails 

diariamente, o que nos traz rapidez e  precisão na informação.”

Maciel Costa
Superintendente Geral

Hospital Santa Catarina de Blumenau - Blumenau/SC

“Antes do uso da solução weKnow, alguns dados demandados para controladoria 

eram apurados em planilhas ou relatórios separados, e precisavam ser agrupados 

manualmente, para fins de análise, comparação e cruzamento de informações. A 

possibilidade de desenvolver dashboards internamente, conforme necessidade 

personalizada de cada área ou gestor, representou um ganho relevante na 

apuração de informações. ”

Volnei Willemann
Supervisor de Controladoria

Hospital Santa Catarina de Blumenau - Blumenau/SC

DEPOIMENTOS
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