
A VYX Technologies é uma empresa que atua na Gestão, Planejamento
Estratégico e Fornecimento de Soluções de Tecnologia da Informação,
focadas nas necessidades das empresas, transformando tecnologia e
conhecimento em soluções de alto valor agregado.

Nossa missão é criar soluções pioneiras e inovadoras para nossos clientes
através da pesquisa e aplicação de novas Tecnologias, gerando um
diferencial competitivo a custos reduzidos, e maximizando o retorno sobre
o investimento realizado.

Realizamos o gerenciamento e implantação de projetos de Tecnologia da
Informação.

Atuamos no desenvolvimento de aplicações de acordo com as
necessidades específicas de nossos clientes .

Atuamos na gestão profissional de Tecnologia da Informação com
Segurança, Confiabilidade, Flexibilidade e Produtividade, desde a definição
de estratégias a serem adotadas até a sua efetiva implementação e
suporte.

A Empresa

Missão

Serviços

Soluções de tecnologia para o seu negócio
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Desenvolvemos e Gerenciamos a implantação de Planos Estratégicos de
Tecnologia da Informação utilizando tecnologias e inovações aplicadas ao
negócio específico de cada cliente, maximizando o retorno de investimento.
Desenvolvemos o Plano Diretor em várias etapas, objetivando diluir os
investimentos a serem realizados; apresentamos um diagnóstico através de
estudos de casos, bem como ações por criticidades e na seqüência
desenvolvemos o planejamento tecnológico de curto, médio e longo prazos,
apresentando os benefícios a serem alcançados.

Planos

Diretores

Soluções A VYX fornece soluções que utilizam tecnologia de ponta e altamente
aderentes aos processos de negócios de nossos clientes.



Realizamos o diagnóstico e implementação de melhorias de Processos e
de Gestão na área da saúde de Municípios com o objetivo de
instrumentalizar o gestor local na construção de um Sistema Local de
Saúde, estruturado dentro dos princípios do SUS de regionalização,
descentralização e hierarquização dos serviços, segundo graus de
complexidade crescente, de modo a alcançar a universalidade, a
integralidade e a equidade de uma assistência acessível a toda população,
princípios estes estabelecidos nas Leis Orgânicas da Saúde, Normas
Operacionais e consolidados no Pacto pela Saúde, Pacto pela Vida e Pacto

de Gestão do Ministério da Saúde.

Serviços

Todo o sistema de informação das Unidades de Saúde (Atenção Básica,
Especialidades e Apoio Diagnóstico e Hospitalar) deverá estar integrado
utilizando recursos tecnológicos de última geração, permitindo a
construção e a disponibilização de indicadores de saúde e de gestão,
subsidiando a definição de estratégias e políticas a serem implementadas.

REORGANIZAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE: IMPLEME NTAÇÃO DE 

MELHORIAS DE PROCESSOS E DE GESTÃO NA ÁREA DE SAÚDE  PÚBLICA.

Resultados

Integração

A implantação do projeto , ao seu final,  trará resultados 
positivos, dentre eles  destacamos:
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Atividades • Reuniões:
• Com Secretária Municipal da Saúde e equipe;
• Profissionais indicados pela Secretária.

• Entrevistas com as pessoas designadas pela Administração;
• Levantamento de dados documentais estruturais, demográficos, 
epidemiológicos; sanitários, operacionais, gerenciais, estatísticos e 
mapas;
• Levantamento em campo : visita às unidades de saúde;
• Avaliação de processos /  rotinas de trabalho;
• Elaboração de relatório diagnóstico;
• Estabelecer novos fluxos e rotinas;
• Transferir o conhecimento para que a implementação de melhorias 
propostas seja promovida pelos líderes designados pela SMS;
• Entrega de documentações.

positivos, dentre eles  destacamos:
• Melhoria da qualidade do atendimento ao munícipe;
• Maior agilidade do atendimento ;
• Redução dos custos operacionais;
• Melhoria de processos assistenciais e administrativos;
• Informações para a gestão – decisão e conhecimento ;
• Integração entre os diversos serviços;  
• Modelo Assistencial definido; 
• Sistema de Saúde organizado e integrado com outros 
sistemas   sociais e ao SUS.



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA
INFRA-ESTRUTURA DE REDE E COMUNICAÇÃO,
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE GESTÃO DAS
UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO SUA
IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E
MANUTENÇÃO, PARA O SISTEMA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO.

Município

.

INFRA-ESTRUTURA DE REDE E COMUNICAÇÃO, EQUIPAMENTOS  E 
SISTEMA DE GESTÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE.

Objetivo

•Help Desk;
•Correio Eletrônico;
•Solução para acompanhamento do Projeto;
•Instalação de Infra-estrutura de Elétrica e Dados e Comunicação;
•Instalação de Equipamentos;
•Treinamentos;
•Implantação Assistida;
•Manutenção.

Serviços
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Unidades 

de Saúde
 



Fornecemos toda a linha de PDAs, Coletores, Leitores e soluções de
Rádio-Frequência.

Somos revenda autorizada MOTOROLA / SYMBOL e, portanto,
oferecemos soluções de mobilidade completas e desenvolvidas de acordo
com a necessidade de cada cliente.

PDAs

Coletores

PDAs com os recursos de captura de dados,
telefonia de voz, bateria inteligente e as opções
sem fio e de segurança. Os profissionais que
precisam de mobilidade são capacitados a
entrar e obter dados para tomada de decisões.
Esse prático computador móvel oferece
funcionalidade de classe empresarial, incluindo
suporte para e-mail, telefone,
programação/calendário, automação da equipe
de vendas e outras aplicações empresariais.

Os Coletores fazem o trabalho de
coleta de dados em ambientes
diversos. Com características de

Soluções MOTOROLA / SYMBOL

www.VYX.com.br

Leitores

Rádio -

Frequência

diversos. Com características de
terminais handheld, atendem à
produtividade das mais diferentes e
inovadoras indústrias.

Leitores que oferecem recursos de alto
desempenho, ergonômicos e adequados a
cada tipo de aplicação. Desempenho, conforto
e confiabilidade para aplicações de varejo e
comerciais.



PACS é um sistema de arquivamento, disponibilização e
distribuição de imagens médicas digitais utilizando tecnologias
de comunicação.

Aquisição de 
Imagens

Tomografia
Ressonância

Magnética

Cineangio-
coronariografiaRadiologia

Medicina
Nuclear Ultra-sonografiaMamografia

O que é

o PACS?

Modelo

Solução na área de Saúde - PACS

Com a implementação do PACS o hospital terá um diferencial
competitivo com a entrega de Laudos e Imagens através de CD.

A implantação do PACS permitirá a redução de custos de filmes ,
aumento de produtividade dos médicos, melhoria de qualidad e
diagnóstica e disponibilização de imagens na rede interna e I nternet.

O uso do PACS proporciona no médio e longo prazos excelente
relação Custo x Benefício com alto valor agregado.

A contratação da consultoria especializada visa economizar etapas no
processo de aquisição desta solução, tendo em vista nossos
profissionais possuirem experiência comprovada em projet os desta
natureza, bem como o conhecimento das soluções existentes n o
mercado.

Porquê

Implantar

o PACS?
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Armazenamento - PACS Sala de Laudos
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