A Mobilidade como
driver de Inovação
no setor da Saúde

A EMPRESA
O Grupo Luz Saúde foi fundado no ano 2000 e é, atualmente, um dos maiores grupos de prestação de cuidados de saúde a atuar no
mercado português. Detém 30 unidades, que se dividem entre 14 hospitais privados, um hospital a funcionar em regime de parceria
público-privada, 13 clínicas e 2 residências séniores.
As unidades encontram-se espalhadas pelas regiões Norte, Centro, Centro-sul e Região Autónoma da Madeira, o que faz dos Hospitais
da Luz a rede de cuidados de saúde privada mais abrangente a nível territorial.
Com a inovação e a excelência como focos principais no processo de crescimento, o desenvolvimento de uma aplicação móvel foi um passo
natural, mas muito importante para continuar a garantir a qualidade de atendimento aos utentes e suas famílias.

o desafio
Desenvolver uma plataforma que facilitasse a marcação de
consultas e exames por parte dos utentes e que
possibilitasse o acesso aos resultados de exames e serviços
disponibilizados pelos vários Hospitais do Grupo

Utilizar a proximidade do canal mobile para reduzir
significativamente a carga administrativa inerente a toda
a gestão de consultas e exames

Reduzir os custos inerentes às comunicações efetuadas
através de chamadas telefónicas

Criar um meio facilitador da comunicação entre o utente
e o Hospital ou Clínica selecionados

A prioridade era aproximar os utentes das unidades de saúde e facilitar
a comunicação através do canal mobile

a solução
Criar uma aplicação móvel que funcionasse
como plataforma agregadora para todos os
serviços úteis ao cliente

Pesquisa textual
Pesquisa por médicos, especialidades e unidades

Garantir maior autonomia aos utentes através da
possibilidade de marcação e gestão de consultas
e exames

Pedido de marcação
Início de sessão no Portal do Cliente

Desenhar uma interface simples, intuitiva, mas
atual, que facilitasse a utilização da app por parte
de clientes em todas as faixas etárias

Secção de notícias / conteúdos sugeridos

Construir uma nova forma de comunicação entre
os utentes da Luz Saúde e a marca, através da
área de notícias

Ecrã Principal

Escolha do médico e
marcação da consulta

Perfil do cliente

Menu de navegação

Acesso a resultados
de exames

Acesso a lista de
faturas e detalhes
da faturação

tecnologias
Esta aplicação, por ser especificamente desenvolvida para uma
empresa a atuar na área da saúde, exigia tecnologia capaz de
garantir tanto o armazenamento dos milhares de dados que as
ações permitidas geram, como a segurança dos dados pessoais
dos clientes. Foi por isso que a Xpand IT recorreua tecnologia
inovadora, com o objetivo de criar um produto de valor para a
Luz Saúde mas, principalmente, para os utilizadores da app:

A gestão de API Microsoft desempenha um papel fundamental
neste projeto, funcionando como um balanceador de gestão de
acessos. Atua como um gestor dos serviços de backend
existentes, protegendo-os de algum tipo de sobre utilização
que prejudique a sua performance.

Xamarin permite a criação de aplicações multiplataforma para
Android, iOS e Windows. Através da utilização de tecnologia
Microsoft no desenvolvimento das apps, é possível garantir
tudo o que caracteriza uma app nativa: usabilidade, performance
e acesso a todas as API’s dos vários Sistemas Operativos.
Permite ainda reduzir o Time-to-Market e o Total Cost of
Ownership das soluções.

Todo o backend deste projeto, bem como os mecanismos de
integração com os sistemas centrais da Luz Saúde foram
implementados com recurso a vários componentes do Azure,
a plataforma Cloud da Microsoft para implementação e gestão
de aplicações. Além disso, a utilização de Azure permite
garantir que a solução está ajustada à carga, em termos de
utilizadores, que a solução venha a ter.

benefícios
Reforço do posicionamento da Luz Saúde
enquanto empresa que aposta na inovação

Redução de custos com as comunicações e
infraestrutura de apoio ao cliente

Redução de esforço administrativo

Aumento da autonomia do cliente

Reforço da ligação entre o utente
e o Hospital

Partilha de artigos sobre vários temas
relacionados com a indústria da saúde

www.xpand-it.com

Portugal

Reino Unido

EUA

