MANUTENÇÃO HOSPITALAR

é uma aplicação que permite cobrir as necessidades dos
Serviços/Departamentos de Instalações e Equipamentos.

OBJECTIVOS
Tem como objectivo a simplicidade de tratamento de todo o parque de equipamentos
e infra-estruturas físicas, englobando:
classes de equipamentos;

intervenções de manutenção curativa;

infra-estruturas hospitalares;

manutenções externas;

fornecedores;

requisições de serviços;

calendários de manutenção preventiva;

controlo de custos: mão de obra e de materiais consumidos.

O QUE FAZ
O Gesmanth é uma avançada ferramenta informática que permite inúmeras operações.
Identificação de Equipamentos através de fichas individuais que incluem:
classes;

marca;

números de série;

modelo;

localização física;

fabricante;

centro de custo;

garantia, etc.

FOLHAS DE OBRA:
UM NOVO PASSO DE GESTÃO!
Registo da actividade do Serviço de Instalações e Equipamentos – Assistencia e
Manutenção:
A indicação e ajuste de datas de intervenção;
A definição dos responsáveis pela execução da intervenção;
A possibilidade de requisição de materiais aos armazéns;
A classificação das folhas de trabalho como internas ou externas possibilitando assim a
indicação de um fornecedor e respectiva nota de encomenda dos serviços/guia de reparação.

Registo das intervenções de manutenção, quer previstas (com base numa ordem
folhas de obra) ou intervenções curativas.

GERIR O PLANO DE MANUTENÇÃO:
PLANO DE MANUTENÇÃO PLANEADA
Registo de intervenções previstas para cada equipamento com identificação de
tempos de intervenção, da mão-de-obra e materiais necessários;
Criação do calendário de manutenção global ou por equipamento.

SOLUÇÕES AVANÇADAS:
GESTÃO DE ASSISTÊNCIAS
A gestão de Assistencias permite a elaboração de Requisições de Trabalho “on line”
efectuadas pelos diversos serviços do Hospital.
O serviços de Instalações e Equipamentos tem a possibilidade de identificar os pedidos de intervenção (automaticamente) e de ficar com o registo imediato do equipamento que necessita de intervenção e do centro de custo associado.
O serviço requisitante pode acompanhar on-line a evolução do seu pedido evitando o
contacto directo com o Serviço de Instalações e Equipamentos.
Automatizam-se vários procedimentos permitindo ganhos importantes de eficiencia!

OUTPUTS E ESTATÍSTICAS
AINDA MAIS FUNCIONALIDADES:
Obtenção de listagens do inventário;

Estatísticas de reparação por equipamento/serviço;

Listagens de intervenções e verificações;

Custos associados a cada episódio.
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