
SOFTWARE DE
GESTÃO DE SEGUROS
DE SAÚDE



FILOSOFIA
É um programa user-friendly numa arquitectura 
cliente-servidor para a gestão dos seguros de saúde, 
incluindo neste as apólices, os sinistros e as assistências 
e a ligação à rede médica e hospitalar via Internet. 
Parametrizado num nível elevado está estruturado para 
uma base de dados, aberta e relacional. 

User-friendly em ambiente Cliente-Servidor

PROJECTO
O projecto baseou-se na análise funcional efectuada pela Actuarial – Consultadoria, entidade 
de prestação de serviços de consultadoria especializada na actividade seguradora e em planos 
de pensões. A programação e comercialização é feita pela EXTREMOS - Software, a área de 
engenharia de software do Grupo Actuarial e também especializada no sector segurador e de 
pensões.

MÓDULOS
O programa inclui três módulos. A aplicação de gestão de apólices, que permite a emissão, 
consulta, alteração, anulação e demais operações necessárias à administração de propostas e 
apólices de seguros de seguros de saúde. A aplicação de sinistros e assistências, destinada à 
administração de tudo o que respeite às prestações, sejam esta indemnizatórias, de reembolso 
ou de assistência. E a plataforma de gestão dos médicos e hospitais via Internet.

PARAMETRIZAÇÃO
Todo o software é altamente parametrizado. Com relativa facilidade são criados novos produtos, 
sub-produtos e mini-produtos por um utilizador com autorização para o efeito. Subcrição de 
negócio, questionários médidos, impostos e uma série de outros parâmetros da gestão podem 
ser alterados com toda a facilidade sem os habituais custos de programação. 

GESTÃO DE APÓLICES
Todo o processo de proposta e aceitação de negócio está digitalizado. A emissão de apólices é 
feita de uma forma rápida e muito facilitada, dispensando as tradicionais formações 
dispendiosas para qualquer organização. O mesmo acontece com a vida subsequente do 
contrato até à sua eventual extinção. 

GESTÃO DE SINISTROS E ASSISTÊNCIAS
Os sinistros e as assistências estão completamente integrados de uma forma sequencial desde 
o momento em que chega a participação do sinistro até à extinção da assistência. Todos os 
cálculos de reservas estão automatizados de acordo com a parameterização efectuada. De uma 
forma amigável e aberta as janelas permitem uma gestão integrada de cada cliente com o 
registo de todas as fases do processo. Este registo é feito nos campos disponíveis para o efeito.

GESTÃO DA REDE MÉDICA
De forma a evitar que cada médico, clínica e hospital tenha de possuir o tradicional POS, caro e 
de difícil manutenção, o sistema baseia-se na rede Internet, podendo eventualmente 
restringir-se a uma Intranet. A rede médica apenas precisa de um computador com ligação à 
internet para trabalhar com a sua companhia. De forma económica e em tempo real tem o 
controle total da sua rede médica, podendo comunicar com a mesma sempre que entender e 
sem restrições.

Especialistas em Tecnologia de Seguros e Pensões

Apólices, Sinistros, Assistências e Rede Médica via Internet
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O Cliente no centro do desenho

Gestão Integrada de Sinistros e Assistências

Via Internet sem Custos e com maior Controle
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