
 



 

 

A EQUIPE POR TRÁS DO 1TISS 

O Sistema 1TISS foi desenvolvido pela equipe da Central On-Line, empresa 

especializada em Tecnologia da Informação, que atua há mais de 15 anos com 

conectividade e soluções modulares para prestadores de serviços de saúde e tem 

relacionamento com as principais operadoras de planos de saúde suplementar do 

Brasil.  

A SOLUÇÃO 1TISS É MODULAR E COMPLETA:  

 

     O sucesso do Sistema 1TISS é comprovado com números expressivos:  

 22000   9000     100 

 
Profissionais de Saúde 

com a Solução. 

Usuários cadastrados 

no Sistema. 

Operadoras de Saúde 

recebendo arquivos. 



 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

SISTEMA INTEGRADO MEDICINA OCUPACIONAL 

 

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO. 

                                                      

 

 

2. VANTAGENS DO SISTEMA INTEGRADO.  

 

2.1. Agenda. 

A Agenda Médica foi elaborada especialmente para consultórios e clínicas com 

base no que os profissionais de saúde e secretárias pediram para uma agenda ideal. 

 

Integração de 

informações eletrônicas 

para atender ao eSocial 

com certificação padrão 

ICP Brasil. 

Agilidade e 

redução de custos 

administrativos. 

Prevenção de 

passivos trabalhistas 

para os clientes. 

Fidelização 

dos clientes. 

Médicos podem 

visualizar suas agendas 

em diferentes unidades 

com o mesmo login. 

Secretárias podem 

administrar a agenda 

de múltiplos médicos 

com o mesmo login. 

Elimine a agenda 

de papel e controle 

seus atendimentos de 

forma prática e fácil. 

Acesso Mobile para 

acessar a agenda e 

consultar a sua escala 

de onde estiver. 

Integração da 

sua agenda com 

o RH das Empresas 

e pessoas Físicas. 

Integração da 

Agenda Médica com o 

Prontuário Saúde para 

profissionais de saúde. 

100 SMS gratuitos 

para confirmar as 

consultas dos seus 

pacientes, reduzindo 

as faltas. 

Seus pacientes 

poderão confirmar ou 

desmarcar consultas 

por SMS. 



 

Com isso você tem uma agenda completa com ferramentas que, além de 

ajudar na sua organização, te ajudam a aumentar a receita, reduzindo faltas e 

controlando melhor o seu tempo. 

 

2.2. Faturamento.  

O melhor Sistema de Faturamento do Brasil! O próprio sistema Netclínica 

envia o arquivo de faturamento para mais de 150 convênios e disponibiliza os 

arquivos de retorno em sua área restrita e em seu e-mail cadastrado. 

Centralize seu faturamento em um único ambiente e economize tempo.  

 

Para atendendimento os requisitos de sua clinica, nossa fábrica de software  

se dispõe para customização do ASO de acordo com as suas necessidades.  

 

 

 

 

Receba um relatório 

diário por e-mail dos 

pacientes cancelados 

ou confirmados. 

Transforme os seus 

agendamentos em 

ASOS para o 

faturamento para 

Empresas e Planos de 

Saúde. 

Maior controle 

de fila de espera, 

atendimentos imediatos 

e encaixes. 

Facilidade em 

bloquear horários, 

remarcar atendimentos 

e marcar retornos. 



 

 

 

2.3. Assinatura Digital. 

O Certificado Digital no padrão ICP-Brasil é um documento eletrônico que 

garante a autenticidade, confidencialidade e integridade às operações realizadas por 

meio dele em ambiente virtual. Documentos assinados digitalmente com o Certificado 

Digital ICP-Brasil tem a mesma validade que os documentos assinados em papel.  

Atender a Legislação Vigente utilizando a Assinatura Digital no Padrão ICP 

Brasil elimina a necessidade de armazenamento de Prontuário em papel por parte 

das Empresas por 20 anos.  

 

3. ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO. 
 

Você decide qual Módulo deseja implantar!  

 

3.1. Unificação 

Integração com perfil do cliente – RH e Contabilidade para que não tendo 

como objetivo evitar inconsistência e falha de informações entre as partes. 

    Custo: Gratuito  

 

3.2. Assinatura Digital  

• Integração com CRM-Digital, E-saúde e Padrão ICP Brasil 

• Redução do uso do papel com meta de eliminação 

Assine e envie os seus 

documentos de forma 

rápida, economizando 

tempo no envio. 

Economize papel 

e reduza os gastos 

com a impressão de 

documentos. 

Use a Assinatura Digital 

e ajude na redução do 

uso de recursos para a 

produção do papel. 

Elimine a necessidade 

de armazenar o 

Prontuário de papel  

por 20 anos. 

Ambiente seguro 

onde somente os 

envolvidos tem acesso 

a todos dados. 

Se adeque às normas 

do eSocial com uma 

solução 100% digital. 

A assinatura digital usa 

dados criptografados, 

evitando assinaturas 

falsificadas. 



 

• Envio de Aso assinado digitalmente para seus clientes 

• Guarda de documentos assinados e não assinados. 

• Suporte Assiantes (E-mail, Telefone e Chat). 

• Acesso 100% Online 

• Solução para dificuldade na busca e perda de documentos 

• Solução para desorganização de documentos 

• Solução para custo e excesso de papel 

• Importação em extensão PDF.  

              Custo: R$ 50,00 / Mês 

 

 

3.3. Agenda. 

• Configurar escala da Agenda. 

• Realizar teste com a(o) recepcionista. 

• Ajustes necessários na Agenda. 

• Integração com agendas do RH das Empresas.  

           Custo: R$ 80,00 / Mês 

  

3.4. Sistema Completo 

3.4.1 Prontuário Eletrônico. 

• Implementar ASOS Eletrônico, Resultados de Exames e demais documentos 

emitidos pela Medicina Trabalho (PCMSO). 

• Perfil Médico na especialidade de Medicina Ocupacional. 

• Testes de Homologação Perfil Médico.  

3.4.2 Faturamento.  

• Relatório de Faturamento.  

3.4.3 Integração com Clientes Empresas.  

• Resultado dos Exames digital com Certificação ICP Brasil. 

• Gestão de Atestados. 

• Informações para o eSocial.  

3.4.4 Agenda  

3.4.5 Unificação  

3.4.6 Assinatura Digital dos Asos Eletrônicos  

Custo: R$ 570,00 / Mês (Custo Manutenção) 



 

4 CONCESSÃO DE USO DE INFRAESTRUTURA E SOFTWARE. 

 

 

• Infraestrutura de Data Center, Servidores, Licenciamentos e Backups. 

• Número ilimitado de usuários simultâneos. 

• Todos os módulos, funcionalidades e novas versões disponíveis continuamente, 

sem custo adicional.  

 

 

4.4 Requisitos para Implantação.  

   

 

 

Implantação e Suporte Online: 

Computador com acesso à internet rápida, áudio e vídeo. 

• Realizar as atividades propostas ao longo da capacitação em ambiente virtual. 

• Interagir com o instrutor durante as conexões, por meio do chat, áudio  

ou e-mail. 

 

4.5 Metodologia:  

 

   

 

Entre as inúmeras vantagens que o Sistema 

oferece, uma delas é que não é necessário ter 

um servidor para acessá-lo.  

Este é um sistema 100% online e digital, 

permitindo que você o acesse de onde estiver e 

quando quiser.  

O usuário deverá ter acesso continuado à Internet, bem como 

possuir PDF instalado.  



 

   

 

 

 

4.6 Prazos. 

                                                               

 

•   Prazo de implantação Agenda: 7 dias (Equipe Suporte), clínica deverá 

informar as escalas de atendimento para configuração da Agenda.  

•   Prazo de implantação Unificação Informações: 7 dias (Equipe Suporte), 

clínica deverá informar os dados dos clientes para inserção das informações. 

•   Prazo de implantação Assiantura Digital: Após confirmação de assinatura 3 

dias. 

•  Prazo de implantação sistema completo: A definir com o cliente, entretanto 

o sistema é implantado seguindo as etapas de implantação, a após envio das 

informações agenda e unificação de informações podem ser disponibilizadas no 

prazo de 7 dias, as demais fucnionalidades são definidas com cliente.  

 

 

 

 

O acesso à central de ajuda, disponibilização dos vídeos ficam disponíveis 

para os usuários. Portanto os vídeos de capacitação poderão ser acessados 

quantas vezes forem necessárias.  

 

O usuário deverá seguir e participar das atividades propostas pela 

CONTRATADA. É de inteira responsabilidade do usuário a conclusão das 

atividades propostas pela CONTRATADA, dentro do período determinado.  

 

 

O tempo de duração 

para capacitação começa 

a ser contabilizado após 

o primeiro acesso (login) 

efetuado pelo usuário. 

Após a conclusão do 

período de capacitação, o 

usuário continuará com 

acesso normalmente. 

Após a implantação, todo 

e qualquer suporte será 

realizado pela nossa 

equipe de Help Desk. 



 

4.7 Manutenção Mensal.  

• Manutenção e Evolução Automática do software e hardware Netclínica. 

• Disponibilidade e Performance dos servidores dentro do nível 

de serviço contratados. 

• Monitoramento 24h X 07 dias por semana. 

• Manutenção de Data Center, Link de Comunicação e Suporte Técnico. 

• Backups diários dos servidores.  

   Custo de Manutenção 

(R$) 

Franquia 

Armazenamento 

Código de 

Pagamento 

Custo Adicional 

Franquia 

Armazenamento por 

Giga (R$) 

570,00 10GB Mensal 10,00 

 

5 CUSTO DE IMPLANTAÇÃO.  

Total Horas para Implantação com 12 

horas de customização tecnologica  
10.000 Vidas 

Total : 2.000,00 

 

Condição de Pagamento Valor (R$) 

Parcelado 4X 500,00 

 

 Custo de customizações adicionais  R$ 120,00 / hora.  

 

         

 

 

 

 

 

 

 



 

APROVAÇÃO E AUTORIDADE 

 

Aprovamos o projeto como descrito acima e autorizamos a equipe a prosseguir. 

Nome Título Data 

   

   

   

 

      

Aprovado por    Data  

 
 
 
 
      

Aprovado por    Data  

 

 

 


