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Notícias
MicroStrategy apoia Bionexo a
aumentar eficiência operacional

Como a TI pode ajudar a garantir o
futuro da saúde no Brasil

A Bionexo, empresa pioneira no
desenvolvimento de soluções web para ecommerce hospitalar, tem apostado na
inteligência analítica para aprimorar a
qualidade das informações e com isso
suportar seu comprometimento com a
transparência e ética nas relações
comerciais na indústria da saúde.

O envelhecimento da população
combinado com o aumento de doenças
crônicas está criando uma pressão
implacável nos sistemas de saúde globais,
especialmente quando as expectativas
dos usuários têm aumentado. Para
resolver este problema, diferentes países
ao redor do mundo têm procurado
explorar a tecnologia da informação para
ajudá-los a inovar os cuidados de saúde.
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Healthcare IT vê Q1 robusta, com US $
1,4 bilhão em financiamento de Capital
de Risco
A H3Mercom Capital Group, uma empresa
global de comunicação e de pesquisa,
divulgou seu relatório sobre a atividade do
financiamento e as fusões e aquisições
para o Healthcare Information Technology
(IT) setor/Saúde Digital, para o primeiro
trimestre de 2016.
(página em inglês)

Ministério da Saúde estabelece normas
para melhoria no SUS
O Ministério da Saúde, por meio da
Portaria nº 761, estabeleceu sobre o
Plano Anual de Atividades do
Departamento Nacional de Auditoria do
Sistema Único de Saúde – PAA/Denasus.
Serão elaborados planos, metas,
objetivos, programas e políticas do SUS,
bem como a força de trabalho e os
recursos orçamentários disponíveis no
Denasus.
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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.

Pesquisa Bionexo
Mais um dado muito importante apontado na pesquisa realizada com nossos clientes para
avaliar os impactos da crise econômica.
81% dos entrevistados apontam que identificar pontos de melhora no processo da cadeia
de suprimentos é uma das ações que esperam da Bionexo.
Presencia é um produto desenvolvido pela Bionexo que, em conjunto com a instituição,
proporciona a incorporação de um fluxo de trabalho com foco em resultado e na melhoria
contínua dos processos. Alinhada com a estratégia e políticas internas, oferece um modelo de
gestão para a cadeia de suprimentos, com a internalização de uma cultura de qualidade e
gerenciamento de resultados.

Bionexo está de cara nova
O logotipo da Bionexo mudou.
Essa nova versão é fruto de um extenso trabalho de nossa equipe de Experiência do Usuário,
que pesquisou as principais tendências do mercado nacional e internacional sobre “branding
innovation”.
O resultado é um logo mais clean, mais moderno e mais voltado ao que a Bionexo reflete no
mercado onde atua, ou seja, uma empresa que não para no tempo e está sempre buscando se
movimentar em direção à inovação.
Em breve você saberá mais sobre este tema.

whizHealth na Hospitalar 2016
Já temos a localização do estande da whizHealth na Hospitalar 2016: Pavilhão Verde - Rua G,
88/90, onde estaremos na área voltada a empresas de Tecnologia.
A iniciativa inovadora da whizHealth já despertou a atenção de hospitais da comunidade
Bionexo, que já demonstraram interesse em apoiar o projeto.
Aguardem mais notícias sobre esta que será uma das maiores inovações da Hospitalar 2016.
Conheça a Rotamed , mais uma empresa que faz parte do portifólio whizHealth

Case de Sucesso
Hospital Santa Virgínia - SP
O Hospital Santa Virgínia buscava uma maneira de reduzir custos na compra de seus materiais.
“Posso afirmar que conseguimos o que procurávamos, pois percebemos que com a Bionexo
conseguimos abastecer nosso estoque, comprar mais com um gasto menor”, conta o Gerente
de Compras. Ele também ressalta a transparência na hora de fechar contrato com fornecedores
de todo o país pela plataforma BIOnexo.
Instituto de Olhos de Goiânia – GO
“Com certeza a tecnologia é uma aliada da gestão na área da saúde, principalmente quando
falamos de rapidez e economia”, diz José Rodrigues, Gestor de Compras do Instituto de Olhos
de Goiânia, que começou a utilizar a solução Exacta recentemente. Ele conta que conheceu a
Bionexo por experiência de outras instituições e buscaram o serviço principalmente pelo amplo
leque de fornecedores que a plataforma oferece. Além disso, ele ressalta que foram muito bem
orientados na hora da implementação do produto do começo ao fim e receberam todo o suporte
que precisavam.
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