FEIRA FORUM HOSPITALAR 2012
22 a 25 de Maio
S. PAULO – BRASIL

· EMPRESA
A Zbit - Software, Lda, foi constituida a 25-Jun-1999 com o objectivo da
conceção e desenvolvimento de Software para corporações e agências
governamentais no sector da Saúde, Alimentar, Águas, Exploração Mineira e Biodiesel de forma que o nosso Software adicione Valor e Qualidade
ao negócio dos nossos clientes, tornando mais fácil para eles se familiarizem e prestarem serviços aos seus clientes e utentes, com soluções
normalizadas e centradas no cliente.
As nossas soluções de usabilidade simples, adicionam qualidade aos
dados, de acordo com as normas internacionais ISO 17025 e ISO 15189,
para Laboratórios de Ensaio e Laboratórios Clínicos Acreditados, com codificação, gestão de ocorrências integrada, business intelligence, análise preventiva, gerenciamento de comunicações e eficácia de correspondência aos complicados fluxos de trabalho de relacionamento internos e
com o cliente.

· PRODUTOS
“zLab – Quality Lab”, aplicação desktop Java Swing, permite a Gestão
Técnica de Laboratórios, com funcionalidades integradas como
Digitalização de pedidos, Controlo de Qualidade Interno com estudo de
Séries de Controlo com gráficos Levey-Jennings, Validação Lógica, API
para ligação online a Equipamentos, Gestão de Laudos em PDF, Avaliação
Externa de Qualidade, cálculo de Erros Total e Métrica Sigma, correndo
o mesmo executável em Windows, Linux e Mac OS, suportando também
multi-empresa, notificações por SMS e Email.
· “eLab – Document Lab”, aplicação web PHP que com um interface XMLRPC permite Gestão Documental em Laboratórios e a publicação de
Ocorrências, com estudos de causa/efeito por gráficos Pareto.
· “xLab – Statistics Lab”, aplicação web PHP que permite a Gestão de
Reporting em Laboratórios.

· OBJETIVOS DE PARTICIPAÇÃO
Pretende-se encontrar um Parceiro para a comercialização e desenvolvimento local de adaptação dos nossos Produtos ao mercado Brasileiro.

· PERFIL DO CLIENTE
Empresa de desenvolvimento de Software com equipa comercial e técnica
e com expressão relevante no território Brasileiro.

· CONTACTOS

ZBIT – SOFTWARE, LDA.
Pessoa de Contacto: José Chambino
Morada: Rua Ponte de Pau, 19 – R/C · Portugal
T: +351 232 429 749 · M: +351 966 395 577 · F: +351 238 951 139
E: zbit.geral@gmail.com · W: www.zbit.pt

