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SOLUÇÕES DIGITAIS À MEDIDA DA SUA CLÍNICA



A Imaginasoft atua há mais de 23 anos na área dos sistemas de informação e 
imagem digital para clínicas médicas e dentárias.

A sua missão é proporcionar às clínicas ferramentas de gestão e diagnóstico 
por imagem digital, assim como contribuir para o melhor atendimento e tra-
tamento dos seus pacientes.

Atualmente, a Imaginasoft colabora com mais de 1500 clínicas e com os 
mais reconhecidos estabelecimentos de ensino de Medicina Dentária em  
Portugal. Estes especialistas confiam na nossa capacidade de apresentar 
soluções personalizadas e inovadoras na área das tecnologias para a saúde.

Saiba mais sobre nós em www.imaginasoft.pt

A Imaginasoft
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ORTOPANTOMÓGRAFOS

Ortopantomógrafo IMAX 2D / Conebeam Imax 3D

- Compacto e robusto (apenas 66 Kg)
- 2D / 3D - Multi FOV 5x5 a 12x10 cm
- 18 Programas Panorâmicos 2D e 3D
- HD 87 microns
- CAD / CAM Ready
- Digitalização direta de moldes

Simplicidade de utilização e todo o poder da tecnologia de ponta

5 ANOS DE GARANTIA / FOV 12x10 cm
+ Computador tátil ou Workstation

+ OFERTA

As promoções apresentadas são válidas até 31 de dezembro de 2020.
* A todos os valores acresce o IVA. Condições de financiamento GRENKE - 20% entrada e 60 meses.

Consulte-nos para mais informações - 707 200 457 ou info@imaginasoft.pt

CONDIÇÕES ESPECIAIS DESDE

ou 10.990,00€180€*
/mês

Até

- 3000€*

DESCONTO EXCECIONAL
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Ortos com Telerradiografia IMAX 2D / 3D CEPH

- Com Telerradiografia
- Ecrâ LCD de controlo
- 2D / 3D - Multi FOV  5x5 a 12x10 cm
- 18 Programas Panorâmicos e 3D
- 9 Programas Cefalométricos
- HD 87 microns
- CAD / CAM Ready
- Digitalização direta de moldes

As promoções apresentadas são válidas até 31 de dezembro de 2020.
* A todos os valores acresce o IVA. Condições de financiamento GRENKE - 20% entrada e 60 meses.

Consulte-nos para mais informações - 707 200 457 ou info@imaginasoft.pt

+ OFERTA

5 ANOS DE GARANTIA / FOV 12x10 cm
+ Computador tátil ou Workstation

Raio-X de Parede Owandy RX-DC + Sensor Intraoral Owandy OPTEO

- Gerador de alta frequência
- Menos 25% de radiação
- CMOS - 23,6 pl/mm

3.990,00€
4.680,00€

VALOR PROMOCIONAL

ORTOPANTOMÓGRAFOS

RAIO-X E SENSOR INTRAORAL

CONDIÇÕES ESPECIAIS DESDE

ou 17.990,00€295€*
/mês

DESCONTO EXCECIONAL

Até

- 5000€*
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SCANNER INTRAORAL 3D

Scanner Intraoral LAUNCA DL-200 / 200P

- Cores reais
- Resolução de 15 a 25 microns
- Aquisição ultra rápida
- Open system com exportação .STL e .PLY
- Envio de requisição e ficheiro para o laboratório

Únicos a garantir o upgrade do seu scanner intraoral 3D

As promoções apresentadas são válidas até 31 de dezembro de 2020.
* A todos os valores acresce o IVA. Condições de financiamento GRENKE - 20% entrada e 60 meses.

Consulte-nos para mais informações - 707 200 457 ou info@imaginasoft.pt

ou 12.990,00€

CONDIÇÕES ESPECIAIS DESDE

213€*
/mês

DESCONTO EXCECIONAL

Até

- 4000€*



Soluções de
SOFTWARE
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SOFTWARE NEWSOFT DS

Aumente a produtividade da sua clínica e a qualidade no atendimento

VERSÕES

FIRST BUSINESS PROFISSIONAL

- Limite de 2 Postos;
- 2 Médicos;
- Funcionalidades básicas de 
Processo Clínico;
- Odontograma;
- Faturação (SAF-T);
- PEM RSP.

- Processo Clínico; 
- Odontograma;
- Faturação (SAF-T);
- PEM RSP;
- Nº ilimitado de médicos;
- Possibilidade de aquisição de mais 
postos;
- Gestão de convénios e seguros;
- Gestão de orçamentos ao paciente.

- Processo Clínico; 
- Odontograma;
- Faturação (SAF-T);
- PEM RSP;
- Nº ilimitado de médicos;
- Possibilidade de aquisição de mais 
postos;
- Gestão de convénios e seguros;
- Gestão de orçamentos ao paciente;
- Vasto leque de relatórios;
- Painel de bordo e estatísticas;
- Cálculo automático de honorários;
- Módulos clínicos de Periodontia, 
Ortodontia e Clínica Geral;
- Gestão de trabalhos de laboratório;
- Multi Especialidade;
- Multi Empresa e Multi Centro.

Condições válidas até 31 de dezembro de 2020.
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NEWSOFT DS - AQUISIÇÃO
PLANO VALOR PROMOCIONAL CONDIÇÕES ESPECIAIS

Newsoft DS First* 650€ 65€ x 10

Newsoft DS Business* 1.100€ 110€ x 10

Newsoft DS Profissional* 1.600€ 160€ x 10

Newsoft DS Business (Posto Adicional) +300€ +30€ x 10

Newsoft DS Profissional (Posto Adicional) +350€ +35€ x 10

NEWSOFT DS - MODELO DE ALUGUER
PLANO VALOR SETUP VALOR MENSAL

Newsoft DS First** 290€    190€ 30€

Newsoft DS Business** 390€    290€ 45€

Newsoft DS Profissional** 590€    390€ 60€

* O plano inclui licenciamento para Receção + 1 gabinete + formação inicial + 10 meses de suporte e atualiza-
ções. Após os 10 meses, caso queira manter o suporte, manutenção e atualizações, o valor mensal por plano é 
o seguinte: First - 20€ / Business - 30€ / Profissional - 35€. Quanto aos postos adicionais, acresce um valor de 
+5€ por cada posto. 

** O plano de aluguer inclui 2 postos e não tem compromisso de fidelização. Consulte-nos para outras configu-
rações e serviços.

Condições válidas até 31 de dezembro de 2020.
* A todos os valores acresce o IVA.  Consulte-nos para mais informações - 707 200 457 ou info@imaginasoft.pt

+ OFERTA
DENTALMASTER
No valor de 300€

Na aquisição do Software Newsoft DS, oferecemos, durante 1 ano, o acesso ao portal DentalMaster, 
com 400 vídeos 3D de patologias e tratamentos.

49€*
/mês
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PREMIUM PACK NEWSOFT DS

Aproveite todas as funcionalidades do seu software de gestão clínica, agora excecio-
nalmente por um valor irrecusável.

As promoções apresentadas são válidas até 31 de dezembro de 2020.
* A todos os valores acresce o IVA. Consulte-nos para mais informações - 707 200 457 ou info@imaginasoft.pt

DASHBOARD

FATURA ELETRÓNICA

APP MÉDICOS

APP TABLET

+ OFERTA
SETUP DOS SERVIÇOS
No valor de 800€

DENTALMASTER
1 Anuidade no
valor de 300€

+
ou 490€ p/ano

VALOR PROMOCIONAL

49€*
/mês

SMS

Valor setup (instalação) Pack anual SMS

0€ 360€ (500 SMS x12)

Valor setup (instalação) Valor anual (manutenção)

250€ 50€

Valor setup (instalação) Valor anual (manutenção)

100€ 50€

Valor setup (instalação) Valor anual (manutenção)

200€ 50€ (5 médicos)

Valor setup (instalação) Valor anual (manutenção)

250€ 0€

Total setup (instalação) Total anual

800€ 510€
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Na aquisição do Newsoft DS ou na subscrição anual do Pack Premium, oferecemos 
o acesso ao portal de animações tridimensionais DentalMaster durante 1 ano.

DENTALMASTER

As promoções apresentadas são válidas até 31 de dezembro de 2020.
* A todos os valores acresce o IVA. Consulte-nos para mais informações - 707 200 457 ou info@imaginasoft.pt

Neste portal tem acesso a 400 vídeos 3D ilustrativos de patologias, procedimentos, cuidados e trata-
mentos, criados com todo o rigor científico.

Pode utilizar estes vídeos para fazer demonstrações aos seus pacientes e explicar-lhes de forma sim-
ples e eficaz os procedimentos, convertendo mais facilmente os planos de tratamento em aprovações. 
Aproveite já!

OFERTA DE 1 ANO
No valor de 300€

VALOR DA SUBSCRIÇÃO
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+ADD-ONS NEWSOFT DS
Conheça em detalhe todos os serviços extra que complementam o seu NewSoft DS e 
facilitam ainda mais a gestão da sua clínica.

DASHBOARD

FATURA ELETRÓNICA

APP MÉDICOS
APP TABLET

SMS
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A utilização de SMS como complemento do sistema de gestão clínico NewSoft DS pode ser uma excelente 
ferramenta integrada na estratégia de Comunicação e Marketing da sua clínica. Este serviço permite o envio 
de mensagens de texto para os seus pacientes, de forma a garantir uma comunicação mais rápida, assertiva 
e eficaz. 

Com a disponibilização mensal de 500 créditos, pode maximizar a rentabilidade da sua clínica, diminuindo os 
no-shows, oferecendo aos seus pacientes um serviço de comunicação personalizado e de qualidade.  

No caso de necessitar de mais créditos, a clínica pode adicionar um dos seguintes Packs de SMS’s disponíveis:

- 1.000 unidades (0.060€) 
- 5.000 unidades (0.045€) 
- 20.000 unidades (0.040€) 

    Vantagens do serviço

Além de ter imenso potencial de utilização, este serviço tem várias vantagens, das quais destacamos as 
seguintes:

1. Redução da taxa de pacientes no-show em 60%, uma vez que o esquecimento da marcação é o principal 
motivo pelo qual os pacientes faltam às consultas;
2. Rapidez na entrega da mensagem, que demora menos de 7 segundos;
3. Maior probabilidade de sucesso na leitura da mensagem, já que 90% das pessoas abre a mensagem nos 
primeiros 3 minutos após a receção;
4. Maior taxa de abertura (97%) do que um e-mail (22%);
5. Redução de gastos ao centralizar a comunicação entre clínica e paciente no NEWSOFT DS;
6. Desenvolvimento de uma comunicação mais direta e personalizada com o paciente;
7. Maximização da produtividade interna, ao libertar tempo dos assistentes para outras tarefas;
8.  Aumento da notoriedade da clínica, que é percecionada como inovadora e a par das tendências.

8

SMS REMINDER / COMUNICAÇÃO
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Resposta do paciente ao SMS (canal bidirecional)

No envio de mensagens para relembrar o agendamento da  consulta, o sistema do NewSoft DS per-
mite que o paciente possa responder ao SMS, confirmando ou cancelando a sua presença.  

Por sua vez, o software regista a resposta e faz uma gestão em tempo real da agenda da clínica. No caso 
de o paciente desmarcar a presença, a clínica sabe atempadamente dessa vaga e pode preenchê-la com 
outro paciente, diminuindo, assim, a taxa de no-show dos pacientes e garantindo a rentabilização do tempo 
e custos.

Tipos de utilização

A ativação de SMS’s permite inúmeras utilizações, entre elas:

• Relembrar o paciente da data e horário da sua próxima consulta;
• Felicitar o paciente pelo seu aniversário;
• Informar o paciente sobre campanhas promocionais;
• Parabenizar os pacientes pelo sucesso dos seus tratamentos;
• Agradecer a pacientes referenciadores;
• Relembrar pacientes devedores;
• Alertar os pacientes pelo número de faltas atingidas;
• Comunicar as consultas de controlo (necessidade de controlo ou continuidade de tratamentos);
• Convidar o paciente a responder a inquéritos de satisfação, enviando-lhe o URL do mesmo, etc.

Além do envio de SMS Reminder, o NewSoft DS também permite a captação da resposta do paciente, quer no 
lembrete da consulta, quer nos inquéritos de satisfação. 

Esta funcionalidade implica a ativação adicional de um canal bidirecional*, de forma a permitir ao paciente 
responder diretamente à mensagem, alterando automaticamente o estado de consulta no NewSoft DS. O 
aluguer deste canal bidirecional de SMS tem uma mensalidade associada, uma vez que requer manutenção 
contínua e permanente.

Inquéritos de satisfação (canal bidirecional)

Através do canal bidirecional também pode criar inquéritos de satisfação dos serviços prestados pela clíni-
ca. Após a realização da consulta, o paciente recebe, via SMS, um inquérito de satisfação onde pode respon-
der às diferentes questões de acordo com as opções disponibilizadas. 

Os relatórios estatísticos com a análise dessas informações ajudam a clínica a perceber a qualidade dos 
seus serviços, continuando a investir na melhoria dos mesmos. 

*Canal bidirecional não incluído no Pack Premium. Consulte-nos para mais informações.

SMS REMINDER / COMUNICAÇÃO
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O envio de mensagens de texto (SMS) pode ser complementado por mecanismos que permitem o envio 
de mensagens de voz (Voice Messaging) ou e-mail.

[Complementos do Serviço de SMS]: 

Voice Messaging* + SMS

Exemplo de utilização do serviço:

Cerca de 48h antes da sua consulta, o paciente recebe, de forma automática, uma mensagem de voz envia-
da através de um serviço de Voice Messaging (IVR). Esta mensagem é personalizada para conter informa-
ções relativas à data e hora da consulta, médico designado e respetivo local. 

Esta chamada telefónica permite ao paciente, em tempo real, confirmar a sua presença, solicitar a desmar-
cação da consulta ou entrar em contacto telefónico com a clínica para obtenção de mais informações.

Caso não exista uma resposta por parte do paciente dentro do período de tempo configurado, é ativado o 
serviço de envio de mensagens de texto (SMS) para alertar o paciente da sua marcação, 24 horas antes da 
mesma. 

E-mail* + SMS
Exemplo de utilização do serviço:

Caso pretenda relembrar a consulta através do envio de um e-mail, pode criar um lembrete associado dire-
tamente à agenda eletrónica do paciente (Gmail ou Outlook no telemóvel). 

Para tal, a clínica deve solicitar a ativação do serviço de envio de e-mails, usufruindo de 2000 e-mails por 
cada pack adquirido. Este serviço utiliza mecanismos especiais de controlo anti-SPAM que garantem a efi-
cácia da receção, ao contrário de um serviço normal de e-mail.

*Carregamentos de 1000 minutos cada, não incluídos no Pack Premium. Consulte-nos para mais informações.

*Serviço adicional não incluído no Pack Premium. Consulte-nos para mais informações.



17

O módulo Dashboard é uma ferramenta de apoio à gestão clínica que, através de KPIs  de informação, permi-
te controlar vários aspetos do ambiente empresarial, nomeadamente: 

• Taxas de aprovação de orçamentos para o período de tempo indicado;
• Totais de consultas realizadas, desmarcadas, canceladas, confirmadas, entre outras;
• Taxas de faltas;
• Número de novos pacientes, pacientes perdidos, inativos, reativos e ativos (com e sem marcação);
• Tempo médio de espera e tempo médio de duração da consulta;
• Identificação dos diferentes referenciadores;
• Consulta da faturação por pacientes e convenções (diária, semanal ou mensal);
• Saldo em dívida com discriminação dos devedores;
• Produção média por consulta e/ou especialidade;
• Outras informações primordiais.

A consulta de toda a informação é controlado por meio de um login de acesso e pesquisa centralizada nos 
filtros aplicados pelo utilizador (centro de custo, médico, especialidade, tipo de consulta, entre outros).

Em alternativa à emissão da fatura em papel, a sua clínica pode enviar a 
fatura de forma eletrónica por e-mail. Esta fatura cumpre todos os re-
quisitos fiscais, tratando-se de um documento certificado digitalmente 
e com validade legal.

Além de reduzir os custos em papel, o formato digital permite o fácil arquivo, consulta e impressão por parte 
do paciente. 

DASHBOARD

FATURA ELETRÓNICA
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A App Médicos é uma aplicação móvel, que permite a consulta das marcações existentes na agenda do 
NewSoft DS. A app pode ser instalada em smartphones com sistema operativo Android e/ou IOS.

A consulta da agenda permite aos utilizadores (administradores, médicos e/ou assistentes  dentárias) a 
consulta, agendamento e desmarcação de consultas diretamente na agenda do NewSoft DS. A consulta do 
histórico de tratamentos já realizados pelo paciente, assim como o acesso aos dados do mesmo* são outras 
funcionalidades disponíveis.

Os valores da App Médicos consideram a utilização da mesma por 5 médicos. A configuração da app para 
mais médicos, tem um custo extra.

Administrador Médico Equipa

- Acesso à agenda (de todos os 
médicos);
- Pedidos de marcação;
- Pedidos de desmarcação;
- Estatísticas (de todos os 
médicos);
- Dashboard financeiro (de todos os 
médicos);
- Acesso ao histórico e anamnese do 
paciente.

- Acesso à sua agenda, estatísticas 
e relatórios;
- Pedidos de marcação;
- Pedidos de desmarcação;
- Acesso ao histórico e anamnese do 
paciente.

- Acesso à agenda (de todos os 
médicos);
- Pedidos de marcação;
- Pedidos de desmarcação;
- Estatísticas (de todos os médicos).

O sistema oferece todas as garantias de segurança e o controle e/ou revogação imediata de acessos a utili-
zadores por parte do administrador. 

A criação de novos pacientes é influenciada pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). Por esse motivo, as 
fichas de novos pacientes devem ser primeiramente criadas no NewSoft DS, para que seja feito o registo das autori-
zações e, posteriormente, os dados sejam sincronizados na aplicação. A partir desse momento, pode usar os dados do 
paciente para efetuar marcações de uma nova consulta através da aplicação móvel. 

APP MÉDICOS
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O serviço App Tablet engloba funcionalidades como o preenchimento de questionários da anamnese e con-
sentimentos informados no tablet, assim como o preenchimento de outros inquéritos por parte do paciente. 

Estes questionários podem abordar vários temas, como por exemplo, triagem Covid-19,  questionários sobre 
o grau de satisfação pelos serviços prestados pela clínica, entre outros assuntos. 

Desta forma, e para rentabilizar o tempo da clínica, garantir a segurança dos dados e minimizar o desperdício 
de papel com impressões, a clínica pode usufruir do tablet para a realização deste trabalho. Assim sendo, é o 
próprio paciente a preencher estas informações, enquanto aguarda pela consulta na sala de espera.

As questões apresentadas no questionário da anamnese são pré-configuradas pela clínica através do 
NewSoft DS e são depois disponibilizadas por meio de um URL (endereço configurado) no tablet. 

No tablet, o paciente tem a possibilidade de clicar nas várias opções de autorização (SIM, NÃO ou NÃO SABE), 
responder a questões e assinar digitalmente o documento*. No final, é gerado um PDF com essa informação, 
que fica automaticamente guardada na ficha do paciente na opção de “Consentimentos/Anamnese” desen-
volvida para o efeito. Todos os documentos são alojados no servidor da clínica em formato PDF. 

*Com a implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), as clínicas têm necessariamente de so-
licitar autorização aos pacientes para recolherem os seus dados pessoais e outro tipo de informações para efeitos de 
comunicação.

APP TABLET
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