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Notícias
O CEO da Zomm+ fala sobre os desafios
de criar um sistema de saúde controlado
pelo seu telefone. (página em inglês)

Pesquisa: Os consumidores querem
ferramentas simples de seus planos de
saúde e não tecnologias
pirotécnicas. (página em inglês)
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Muitos acreditam que as empresas
médicas, inovações tecnológicas e
regulamentações governamentais estão
impulsionando a era digital na área da
saúde - na realidade, a indústria está
simplesmente lutando para acompanhar a
demanda do consumidor. (página em
inglês)

O paciente de hoje respira e vive em um
clima digitalmente disruptivo. Armado com
aplicativos e tele-serviços para todas as
suas necessidades, incluindo bancos,
check-in em companhias aéreas e
serviços de táxis, eles não esperam
menos de seus provedores de planos de
saúde. (página em inglês)
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*As páginas em inglês podem ser traduzidas ao português. No computador, basta clicar com o botão direito
sobre a página e há a opção para a tradução.

Nova plataforma Bionexo Fornecedores
A Bionexo lança a nova plataforma para Fornecedores. Um projeto que envolveu toda a
empresa em diversas frentes de trabalho e que é o pontapé inicial para a mudança que também
será trazida aos hospitais em 2017. Veja o vídeo.

Projeto Compras Conjuntas
A Bionexo desenvolveu um projeto de Compras Conjuntas para um grupo de hospitais da
Unimed Federação do Rio de Janeiro e os resultados foram surpreendentes. Dr. Carlos César
Alves, Assessor Médico da entidade fala a respeito do projeto. Veja aqui.

Case de Sucesso
Hospital Divina Providência
Além de realizarem suas compras individuais uma vez por semana com as Soluções
Bionexo, 04 vezes por mês os hospitais da Rede Sulina Divina Providência participam do
processo de compras conjuntas que a plataforma oferece. “Nós compramos em conjunto
os mesmos produtos, então, como a quantidade é maior, existe uma diminuição
significativa dos preços e ainda podemos fazer boas negociações”, explica o coordenador
de uma das instituições.
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