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Para os serviços de saúde



O gerenciamento de todas as particularidades das 

comunicações transacionais tem sido considerado 

tradicionalmente uma tarefa complexa - mas isso não deveria 

ser assim. A Objectif Lune possui as ferramentas de que 

você precisa para analizar as massas de dados dentro das 

organizações e oferecer processos novos e aprimorados, 

baseados em melhores comunicações e eficiência. Quer você 

precise gerenciar faturas, atualizar notificações de clientes, 

ou digitalizar declarações de membros, há uma solução para 

cada etapa do ciclo de vida do seu documento. Com um único 

conjunto de ferramentas inovadoras, a Objectif Lune está 

ajudando as organizações a ampliar os seus negócios, eliminar 

custos significativos e alavancar novos canais de comunicação.

Portfólio da OL - ajudando a 
transformar os negócios
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Globalmente, os sistemas de saúde, os governos e os 
consumidores estão envolvidos em um difícil e infindável 
combate entre as prioridades: atender à demanda 
crescente por serviços de saúde e reduzir o custo cada 
vez maior desses serviços. 

Embora o aumento dos custos com os serviços 
de saúde esteja associado a situações negativas, 
como desperdícios administrativos e cuidados 
demasiadamente caros para doenças crônicas – o 
aumento dos custos também pode estar indicando a 
evolução positiva e a inovação tecnológica. 

Um item que é fundamental para se lutar contra os 
custos do setor é a necessidade de maior automação 
da administração e comunicação com o paciente, de 
um modo geral. No que se refere aos registros médicos, 

entrada de dados e correspondência com os pacientes, 
a eliminação da demasiada  intervenção manual vem 
mostrando excelentes retornos. 

A Objectif Lune está posicionada de modo único para 
melhorar os processos existentes através da automação. 
Ao fornecer soluções que permitem que o setor de 
Saúde se mantenha à frente na era digital, as soluções 
da Objectif Lune ajudam a modernizar e otimizar suas 
atuais operações comerciais e comunicações.

Objectif Lune
Soluções:

Fatores comerciais

Reduzindo os custos  
e melhorando a assistência.

As soluções da Objectif Lune são projetadas para 
reduzir o tempo de processamento dos documentos 
e aumentar a produtividade, e podem ajudar o setor 
de Saúde a automatizar a produção de formulários 
previamente preenchidos, personalizar grandes volumes 
de documentação e garantir que a informação certa 
chegue às pessoas certas.

Com formulários que contêm dados cruciais do paciente, 
garantir a precisão na captura desses dados é algo 
crítico para a eliminação de erros e complicações. Os 
formulários podem incluir: formulários de admissão, 
etiquetas de pulso, formulários de seguro saúde, 
formulários de laboratório, etc. 

1 “New Approaches To Revenue-Cycle Management Are Helping Attract Healthcare Administrators Sleep Better” - Cincom
2 “Identity Crisis” – Rand Corporation Report 2008
3 “An Aging World: 2015“ – United States Census Bureau 2016

Por que a Objectif Lune?

Os prestadores de serviços de saúde perdem US$ 60 
bilhões por ano devido apenas a erros de registro1

Banco de dados de registros de pacientes custam 
aos grandes hospitais mais de um milhão de dólares 
por ano2

Custos elevados são associados à manutenção de 
papéis, impressoras, máquinas de fax, toners, etc.

Pacientes preenchendo informações redundantes em 
vários formulários para pacotes de admissão

Maior necessidade de melhorar os sistemas de 
saúde devido ao envelhecimento da população. Os 
mercados emergentes contarão com 80% dos idosos 
do mundo em 20503
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As soluções da OL possibilitam a produção e o 
gerenciamento simples de formulários. Os campos dos 
formulários podem ser preenchidos automaticamente, 
e os formulários incluem gráficos e permitem o 
rastreamento do código de barras. A OL possibilita 
ao setor de saúde o acesso remoto a todos os seus 
formulários, e a possibilidade de atualizá-los facilmente, 
conforme necessário. 

Como a população mundial está envelhecendo e cada 
vez há mais doentes, nunca foi tão importante entregar 
atualizações sobre a área de saúde assim como 
correspondências médicas por meio de canais mais 
apropriados. 

A OL aborda esses problemas e fornece uma solução 
que captura os dados do sistema host, prepara 
o documento, encaminha-o adequadamente e 
distribui a correspondência aos pacientes por meio 
de vários canais selecionados. Esses canais podem 
ser correspondência física, e-mails, SMS e web. Com 
a captura e entrega automatizada dos dados, os 
pacientes são contactados por canais de comunicação 

de suas preferências, e isso melhora e moderniza a 
experiência vivida pelos pacientes. 

Ao remover as ineficiências e diminuir os custos 
relacionados à administração do paciente, os 
provedores de serviços de saúde podem, no final das 
contas, concentrar mais recursos para melhorar o 
atendimento ao paciente.

Benefícios:

Melhoria da produtividade: A captura 
e automação de documentos substitui 
tarefas manualmente intensivas, 
permitindo que os provedores de serviços 
de saúde concentrem seus esforços no 
conhecimento clínico que eles possuem.  

Melhoria da qualidade e da consistência: 
Garante que os erros sejam eliminados, 
para fornecer um melhor nível de serviços. 
O estudo descobriu que uma maior 
automação nas áreas de registros médicos, 
entrada de pedidos e suporte à decisões 
resulta em uma redução no número de 
mortes, complicações e custos. 
 
Desperdícios reduzidos: A transição para o 
digital permite a eliminação do papel.  

Compreensões baseadas em dados: A 
tecnologia utilizada para automatizar os 
processos também pode fornecer uma 
grande quantidade de dados que podem 
ser usados para aprimorar e otimizar o 
desempenho.

Por que a Objectif Lune?
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Perguntas a serem feitas:

Como você se comunica atualmente com 
os seus pacientes? Documentos impressos 
ou e-mail?

Sua equipe está produzindo esse conteúdo 
manualmente?
 
Você deseja utilizar a distribuição 
multicanal?  

Qual o volume de correspondências que 
você envia atualmente?

Quais são as medidas em vigor para 
garantir a integridade dos documentos?
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Um provedor de serviços de saúde em Queensland, Austrália, 

que fornece vários serviços comunitários e de saúde a 

milhares de pessoas, percebeu que seus serviços nem sempre 

eram eficientes ou oferecidos facilmente. Por exemplo, 

etiquetas incorretas eram impressas para as pulseiras dos 

pacientes hospitalares, e os formulários eram impressos com 

informações incorretas ou usavam formatos inconsistentes. 

Os membros da equipe também tiveram que classificar 

manualmente os grandes volumes de resultados de testes para 

entregar o resultado certo para a pessoa certa.

Os membros da equipe sabiam que os programas do 

provedor de serviços de saúde não estavam funcionando, e 

tiveram que recorrer a papéis para concluir as tarefas, e isso 

poderia resultar em riscos de erros humanos. No entanto, 

a organização lida com informações altamente sensíveis e 

significativas, e os erros podem ser extremamente prejudiciais 

para a saúde dos seus clientes.

A Objectif Lune trabalhou com o provedor de Cuidados de 

saúde para automatizar a produção de etiquetas e formulários, 

de modo a aumentar a precisão, consistência e eficiência 

do processo. Nós também nos certificamos que os sistemas 

eram flexíveis e de fácil utilização, e assim os membros da 

equipe se sentiram confortáveis ao modificar os modelos de 

acordo com as suas necessidades. Da admissão do paciente 

até a distribuição de uma grande quantidade de resultados de 

patologia, o provedor de Cuidados de saúde conta agora com 

sistemas para fornecer informações precisas e personalizadas, 

automaticamente.

Provedor de serviços comunitários 
e de saúde de Queensland

Estudo de caso
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O Breast Screen Victoria queria usar a tecnologia para 

incentivar as mulheres a comparecerem em consultas para o 

rastreamento do câncer de mama. A organização sabia que 

motivar as mulheres a comparecer exigia o fornecimento de 

comunicações e lembretes personalizados, e um processo 

simples de agendamento. 

Para isso, a Objectif Lune criou comunicações impressas 

personalizadas, incorporando formulários de fácil 

preenchimento, com dados previamente fornecidos. 

Nesse momento, a Breast Screen Victoria percebeu o 

potencial da tecnologia para ajudar a organização. Para 

ajudar, automatizamos a distribuição de e-mails em HTML 

personalizados, notificações de SMS e lembretes de consultas, 

e simplificamos a reserva online. 

As mudanças tiveram muito sucesso. Agora a Breast Screen 

Victoria tem taxas mais elevadas de mulheres comprometidas 

com as consultas de rastreamento, e um sistema de saída 

multicanal perfeito para auxiliar o processo.

Breast Screen Victoria

Estudo de caso
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Soluções da Objectif Lune

Comunicaciones  
multicanal

O cenário
Até 2017, 70% das comunicações com os clientes serão 
digitais e consumidas sob demanda por vários canais 
incluindo web, dispositivos móveis e redes sociais. Com 
pouco tempo para captar a atenção dos clientes, as 
empresas precisam ser suficientemente flexíveis para 
enviar correspondências para qualquer lugar, plataforma 
ou dispositivo. 

Automatização de 
processos de negócios
 
O cenário
A transição dos sistemas baseados em papel para 
sistemas eletrônicos propiciou a formação de processos 
novos e simplificados, e assim os dados podem ser 
facilmente compartilhados e armazenados. Atualmente, 
as indústrias estão fazendo mudanças novamente 
para gerenciar o afluxo de dados, e estão colaborando 
efetivamente, priorizando o tempo gasto em projetos e, 
como resultado, maximizando a eficiência. 

Desafios
Uma quantidade de dados cada vez maior está 
espalhada por bancos de dados não organizados, 
criando dificuldades para comerciantes e TI.

A conexão de vários sistemas pode ser dispendiosa e 
requer recursos que não podem ser proporcionados 
por algumas organizações.

As comunicações isoladas podem resultar em 
clientes que recebem informações desnecessárias, 
ou que são enviadas para o destino incorreto, e isso 
reduz o interesse por elas e a sua fidelidade.

A OL para comunicação multicanal
As soluções multicanais da Objectif Lune são produzidas 
para liberar as organizações que usam sistemas de TI 
inflexíveis, e também para ajudar a liberar dados dos 
sistemas que as mantêm reféns. Ao desbloquear e 
integrar dados, as organizações podem efetivamente 
criar, personalizar e entregar comunicações por meio 
de múltiplas saídas, automaticamente. Nossas soluções 
respondem às necessidades dos clientes de impressão 
tradicional, e criam documentos ricos, interativos, 
equipados com faturamento personalizado, hiperlinks, 
botões de ação e gráficos interativos. Além disso, nossas 
soluções são produzidas para se adaptar ao ambiente 
existente - e não o contrário – e garantem que você 
possa receber um sistema de comunicação de baixo 
custo, seguro, fácil de usar e que se conecta com os 
clientes, quando e onde eles estiverem.  

Desafios

A OL para automação de processos  
A maioria das empresas tem um bom sistema de ERP 
que depende de processos manuais. A solução de 
composição e automação de documentos da Objectif 
Lune não foi criada para substituir esses sistemas. 
Em vez disso, ela automatiza os processos usando 
tecnologias existentes para reduzir os custos, o tempo e 
o esforço envolvidos na produção de documentos, para 
que os funcionários possam se concentrar em outros 
projetos. Quer se trate de arquivar um documento, 
fazer uma cópia em um servidor remoto ou enviar 
confirmações de e-mail em grupo, as organizações 
podem facilmente configurar suas próprias regras 
para automatizar qualquer tarefa. Cada nova regra as 
aproxima de uma força de trabalho em tempo real.

A cada ano, os provedores de serviços de saúde 
enfrentam altos custos associados aos erros de 
registro.

Há atualmente um alto nível de intervenção manual 
envolvido na atualização de formulários.

Fazer alterações nos modelos existentes é algo caro 
e complicado.
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Automatização de 
processos comerciais 
O cenário
A transição dos sistemas baseados em papel para 
sistemas eletrônicos propiciou a formação de processos 
novos e simplificados, e assim os dados podem ser 
facilmente compartilhados e armazenados. Atualmente, 
as indústrias estão fazendo mudanças novamente 
para gerenciar o afluxo de dados, e estão colaborando 
efetivamente, priorizando o tempo gasto em projetos e, 
como resultado, maximizando a eficiência. 

Desafios

Movilidad
El escenario
El sector de los servicios de salud se enfrenta a diversos 
retos que incluyen el aumento de costos, la disminución 
de la rentabilidad y la ineficiencia generalizada. La 
presión por mejorar la calidad de la atención, la 
seguridad de los pacientes y el acceso a la información 
impulsa cambios en el sector. Nuevas tecnologías sirven 
de catalizador para numerosos cambios positivos. 
En particular, las soluciones móviles pueden ayudar a 
agilizar los procesos que los profesionales de la salud 
emplean para introducir, compartir y acceder a datos, 
con el propósito de mejorar la atención médica  y 
reducir los costos.

OL para mobilidade 
A solução da Objectif Lune substitui os processos 
manuais, processos em papel propensos a erros, e 
converte-os em formulários eletrônicos acessíveis a 
qualquer momento e em qualquer lugar, por meio de um 
dispositivo móvel. Com a solução de formulários móveis, 
os médicos e provedores de serviços de saúde são 
capazes de gerenciar, enviar e acessar grandes volumes 
de dados do paciente de forma segura, e com confiança 
- sabendo que todos os dados do paciente estão 
automatizados para o sistema apropriado. Isso permite 
que os clientes operem completamente sem papel ao 
lidar com documentos transacionais. Isso inclui todos 
os documentos que exigem assinaturas, alterações ou 
finalização, como formulários e relatórios médicos.

A OL para automação de processos
A maioria das empresas tem um bom sistema de ERP 
que depende de processos manuais. A solução de 
composição e automação de documentos da Objectif 
Lune não foi criada para substituir esses sistemas. 
Em vez disso, ela automatiza os processos usando 
tecnologias existentes para reduzir os custos, o tempo e 
o esforço envolvidos na produção de documentos, para 
que os funcionários possam se concentrar em outros 
projetos. Quer se trate de arquivar um documento, 
fazer uma cópia em um servidor remoto ou enviar 
confirmações de e-mail em grupo, as organizações 
podem facilmente configurar suas próprias regras 
para automatizar qualquer tarefa. Cada nova regra as 
aproxima de uma força de trabalho em tempo real.

Desafios
Custos elevados são associados à manutenção de 
papéis, impressoras, máquinas de fax, toners, etc. 

A necessidade de melhorar a interação entre os 
profissionais de saúde, para ajudar a melhorar as 
suas atividades

A capacidade de permitir que os tomadores de 
decisão obtenham as informações certas, no 
momento certo, para melhorar o atendimento ao 
paciente

Muitas empresas lutam para entender seus próprios 
procedimentos internos para o processamento de 
documentos.

Talvez a matriz e os escritórios de campo não 
estejam implementando fluxos de trabalho 
uniformes. 

Coordenar as equipes de TI, negócios e marketing 
pode ser difícil quando as comunicações 
empresariais são isoladas.  
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