tecnologias de informação e comunicação
ADMINSAÚDE, LDA. – SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, INFORMÁTICA E FORMAÇÃO EM SAÚDE, LDA.

Gesmanth – sistema de manutenção hospitalar
O Gesmanth – sistema de manutenção hospitalar foi lançado
em Janeiro de 2008 e é uma
aplicação que permite cobrir as
necessidades dos Serviços de
Instalações e Equipamentos.
Tem como objectivo a simplici-

dade de tratamento de todo o parque de equipamentos e infraestruturas físicas, englobando as classes de equipamentos, as infraestruturas hospitalares, os fornecedores, os calendários de manutenção preventiva, curativa e externas, assim como as requisições
de serviços e o controlo de custos.
Estão incluídos no Gesmanth os módulos de plano de manutenções,
folhas de obra, outputs e estatísticas e gestão de transportes e viaturas.

Morada: Avenida Defensores de Chaves, 23 – 3º esquerdo. 1000-110 Lisboa
Tel.: +351 218 888 187 . Fax: +351 218 888 187 . E-mail: geral@adminsaude.com . Site: www.adminsaude.com
Responsável pelo produto: André Seco Tel.: +351 918 170 820 . E-mail: andre.seco@adminsaude.com

BULLET SOLUTIONS – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.

Bullet TimeTabler Medical
O Bullet TimeT
eTabler Medical é um software inovador de geração de escalas médicas, totalmente
automático e optimizado, direccionado para o sector da saúde.
Este produto ﬂexível e de fácil manuseamento é uma mais-valia para o sector, visto melhorar
consideravelmente as escalas médicas produzidas, promover o bem-estar dos intervenientes, a
optimização de processos e a canalização de recursos para onde são efectivamente necessários.
Lançado no mercado em Março de 2008, possui algoritmos de pesquisa que permitem encontrar soluções realmente optimizadas em curtos espaços de tempo.
Morada: Rua da Saudade, 59, 1º andar, sala 16, 4050-570 Porto
Tel.: +351 226 099 612 . Fax:+351 220 167 048 . E-mail: geral@bulletsolutions.com . Site: www.bulletsolutions.com
Responsável pelo produto: Luís Moreira . Tel.: +351 226 099 612 . E-mail: luis.moreira@bulletsolutions.com

BURÓTICA, S.A.

AM - Asset Management, gestão e controlo de bens
O Asset Management (AM) permite realizar o inventário dos
bens e o controlo e actualização
periódica das suas localizações.
Em cada bem é colocada uma
etiqueta especíﬁca com código

de barras, para posteriormente se realizar facilmente a leitura dos
bens pertencentes ao respectivo centro de custo.
O AM disponibiliza posteriormente todas as transacções para serem
integradas no sistema de informação existente no hospital para realização das respectivas correcções e relatórios necessários.

Morada (sede): Edifício Empresarial, Alameda António Sérgio, 7, 2799-532 Linda-a-Velha
Tel.: +351 214 152 200 . Fax: +351 214 152 290 . E-mail: marketing@pt.zetes.com . Site: www.zetes.com/pt . Coordenadas GPS: 38°42’49.37”N; 9°13’57.24”O
Responsável pelo produto: Luís Santos Garcia . Tel.: +351 214 152 200 . E-mail: marketing@pt.zetes.com

IBERDATA EQUIPAMENTOS, S.A.

Ensemble PACS 3D CDP
É uma solução modular e robusta de PAC
P S. Apresenta capacidades 3D integradas, suporte
de multimodalidades, ferramenta avançada de PET/
T CT,
T cliente
Web com a totalidade das fer-

ramentas disponíveis, imagens com qualidade de diagnóstico em
qualquer das conﬁgurações, envio/recepção de imagens DICOM,
arquivo online e ofﬂine de elevada capacidade, incluindo gravação
automática em DVD, arquitectura de alta disponibilidade, arquivo
automático diário, routeamento automático baseado em regras prédeﬁnidas e worklist. Suporta todos os formatos usados.

Morada: Rua Dr. Ricardo Jorge, 4, Venda-Nova, 2700-301 Amadora
Tel.: +351 214 768 170 . Fax: +351 214 768 179 . E-mail: iberdata@iberdata.pt . Site: www.iberdata.pt
Responsável pelo produto: Dept. Sistemas de Saúde . Tel.: +351 214 768 170 . E-mail: iberdata@iberdata.pt
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