
Caltec Med é uma plataforma concebida e 

desenvolvida 100% pela Caltec que visa a 

simplificação, consolidação, automatização 

do tratamento de informação estratégica 

para as clinicas médicas e medicina do 

trabalho.

Administre os dados clínicos de uma   forma mais 

eficaz, eficiente e segura. Qualquer clínica tem a 

necessidade vital de guardar, armazenar, utilizar 

dados e transformá-los em informação inteligente 

para a gestão do dia-a-dia: automatize o 

tratamento de dados sobre pacientes; consultas; 

médicos; enfermeiros; técnicos; equipamentos; 

fornecedores; utilização de salas e informações.

Visualize relatórios LIVE de dados estratégicos, 

tais como níveis de stock, ou a utilização de 

equipamentos e receba alertas automáticos de 

eventuais desvios fora do normal, antes que se 

tornem problemas de maior severidade.

Opte pela gestão de informação sem 

esforço, com Caltec Med!
T 351 214539815 
e: info@caltec.pt

Solução para Clínicas
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Obtenha respostas
rapidamente em qualquer lugar
  Saber o que se passa na sua clínica e com os seus pacientes 
em qualquer hora, em qualquer lugar promove a eficiência, 
reduz custos e melhora a qualidade das suas decisões.
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CALTEC Med - DECIDE BETTER, DECIDE FASTER



Reduza custos operacionais, 
aumente a produtividade e 
seja mais competitivo

Automatize e optimize 
processos do dia a dia, numa 
solução integrada para toda a 

empresa. Poupe tempo, ao 
eliminar tarefas redundantes 
enquanto minimiza o risco de 
erros que podem prejudicar a 

sua competitividade.

Solução de alta 
rentabilidade e flexível

Soluções modulares, flexíveis e 
que podem ser adaptadas às 

suas necessidades específicas de 
hoje e amanhã, permitindo-lhes 
ter um longo ciclo de vida e 

acompanhar a evolução da sua 
organização.

Pronta para qualquer 
plataforma

A tecnologia FileMaker garante 
total funcionamento no PC, 

Mac, iPad, iPhone e na web.

Obtenha segurança máxima 
com controle de acessos e 
perfis diferenciados

A sua informação está protegida 
com os níveis de padrão de 
segurança da indústria, com 

total privacidade de dados e 
com diferentes perfis de 
utilizadores. Sempre 
potenciados pela tecnologia 

FileMaker.

Solução simplificada ao 
pormenor para facilitar o 
seu dia a dia

Os nossos interfaces, altamente 
ergonómicos, são rápidos e 

fáceis de utilizar, 
proporcionando uma 
aprendizagem acelerada.

Uma visão ecológica e 
sustentável

Reduza custos e proteja o meio 
ambiente, com a adopção de 
ferramentas e processos digitais 
de trabalho.

Aceda à sua informação a 
qualquer hora, em qualquer 
lugar

Aceda remotamente aos seus 
dados directamente, a partir de 
qualquer lugar do mundo, a 

qualquer hora, com total 
segurança, através de uma 
simples ligação à internet.

Melhore as suas decisões 
estratégicas com controle 
total
Uma visão global e integrada 

dos indicadores estratégicos de 
todas as áreas da organização 
numa só plataforma, permite ao 

gestor uma estratégia muito 
mais eficaz.

Implementação ultra rápida!

Implementação ultra rápida, 

significa que poderá começar a 
beneficiar do seu novo sistema 
mais rapidamente, garantindo 
um excelente "ROI".

CALTEC Med - DECIDE BETTER, DECIDE FASTER

Benefícios competitivos para a sua organização!

T 351 214539815 

e: info@caltec.pt

www.caltec.pt
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Este documento é fornecido unicamente para efeitos informativos. A informação disponibilizada, que a Caltec acredita ser precisa à data da sua publicação, está sujeita a alteração sem aviso 
prévio, dada a evolução constante do produto.  A Caltec não se responsabiliza por qualquer eventual erro ou omissão neste documento, nem estará sujeita a qualquer obrigação baseada na 
informação que contém, como resultado da sua publicação e disponibilização.
As imagens de écran contidas neste documento estão sujeitas a direito de autor e não podem ser copiadas nem reproduzidas.
Todas as outras marcas mencionadas são propriedade dos seus respectivos proprietários. Caltec - Serviços e Sistemas de Informação, Lda. © 2013 - Todos os direitos reservados.

Sobre a Caltec 

Caltec é uma IT company 
portuguesa que utiliza a Plataforma 
FileMaker  para desenvolver 

soluções profissionais com rapidez, 
inovação e de fácil utilização para 
Mac, Windows PC, iPad, iPhone, iOS 
e Web.  

Sendo a única empresa portuguesa 
membro da FileMaker Business 
Alliance e com a experiência de mais 

de 10 anos, a Caltec construiu e 
implementou cerca de 60 tipos de 
soluções para as mais variadas áreas 

de negócio em Portugal e em Angola.

Membro da FileMaker 
Business Alliance 

Membros da FileMaker Business 
Alliance, são empresas que 
desenvolvem soluções profissionais 

com o alto nível de excelência 
exigido pela FileMaker International.

Ao escolher algum membro da 

FileMaker Business Alliance, 
certamente terá a melhor solução 
para as suas necessidades.
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