Welch Allyn
Contratos de suporte Partners in Care
para Sistema de Vigilância Clínica Connex®
SM

Protegemos o seu investimento com planos de serviço e de suporte que o ajudam a manter
o Sistema de Vigilância Clínica Connex operacional. Oferecemos uma variedade de planos para
permitir que tenha o software e o hardware mais atuais, bem como opções de manutenção
proativas—tudo a um preço acessível. Na qualidade de equipa de apoio, cuidaremos de todas
as suas necessidades em termos de suporte, permitindo que o seu pessoal se concentre
naquilo que é mais importante—na qualidade do tratamento dos pacientes e nos resultados.

Os contratos de suporte Welch Allyn oferecem:
Custos previsíveis: 	Todos os custos do seu contrato de suporte são discutidos previamente e clarificados
para que não haja futuras surpresas.
Suporte simplificado:	Não tem de se preocupar com o Sistema de Vigilância Clínica Connex—se necessitar
de apoio, basta contactar-nos que trataremos de resolver os problemas para o ajudar
a garantir que o sistema está disponível quando precisa dele, melhorando a eficiência.
Proteção do investimento:	Sabemos que os orçamentos são mais apertados do que nunca e que, ao fazer um
investimento, espera-se que este dure. É por esta razão que adaptamos a nossa
cobertura às suas soluções e software atuais, bem como às futuras versões, de modo
a garantir que os seus investimentos tecnológicos evoluem à medida que as suas
necessidades mudam.
Parceria: 	Todos os profissionais de suporte Welch Allyn são contratados diretamente pela
Welch Allyn, pelo que não há qualquer envolvimento de terceiros. Colaboramos com
a sua equipa interna em cada fase do processo e nunca tentamos “controlar” os seus
procedimentos ou departamentos.

Seguem-se os contratos de suporte oferecidos para o Sistema de Vigilância Clínica Connex. Compare
o que está incluído em cada um e determine qual é o melhor para as suas instalações e equipa.
CONTRATO DE SUPORTE BÁSICO: Para manutenção de software Welch Allyn com integração RME
CONTRATO DE SUPORTE COMPLETO: Para instalações que requerem serviço de suporte em sistemas autónomos sem integração RME
CONTRATO DE SUPORTE PREMIUM: Para instalações que requerem manutenção e integração do sistema RME

CONTRATO
DE SUPORTE
BÁSICO

CONTRATO
DE SUPORTE
COMPLETO

CONTRATO
DE SUPORTE
PREMIUM

Acesso direto ao centro de suporte Partners
in Care

X

X

X

Diagnóstico e reparação remotos

X

X

X

X

X

X

X

Empréstimos/Troca

X

X

Mão de obra e peças incluídas

X

X

Serviços de envio rápido

X

X

FUNCIONALIDADES

Telefone e serviço remoto

Connex Service Dashboard
Suporte técnico das 9h às 17h (CET)* nos dias úteis

Serviços de suporte para
hardware

X

Suporte no local

X

Formação inicial
Formação de utilizadores

Formação técnica
e certificação

Suporte para software/
sistemas

X

Pacotes de educação clínica adicionais: Pacote
de 2/5/10/20 dias

Ajudas de custo para formação técnica

X

X

5% de desconto—
Pacote de
5/10/20 dias

5% de desconto—
Pacote de
5/10/20 dias

2 técnicos/ano

2 técnicos/ano

Manutenção de software incorporada

X

X

X

Atualizações de software

X

X

X

3%

5%

Duas vezes
por ano

Duas vezes
por ano

Duas vezes
por ano

X

X

Descontos em funcionalidades sujeitas a licença
com atualizações
Alterações no mapa da interface RME
Suporte para servidores de armário

Funcionalidades adicionais
Suporte para servidores de teste e de reserva

*As horas de expediente podem variar consoante a região. Confirme com o seu distribuidor local da Welch Allyn.

X

O Connex® Service Dashboard
está incluído com os contratos de Suporte
Completo e Premium do Sistema de Vigilância
Clínica Connex. Este portal baseado na Web
permite que os técnicos façam a gestão e
monitorização proativas de todos os dispositivos,
estações centrais e servidores Connex na rede
do hospital, de modo a maximizar o tempo
operacional e proteger o investimento efetuado.

SISTEMA WELCH ALLYN

INSTALAÇÕES DO CLIENTE

CONNEX DASHBOARD
PARTNERCONNECT

ENG. BIOMÉDICO

SUPORTE TÉCNICO

MONITORIZAÇÃO DIRETA DE DADOS

• Monitorize todo o equipamento Connex, incluindo
servidores, computadores e dispositivos de
monitorização de sinais vitais
• Faça a gestão da utilização do sensor, da duração
das baterias, dos ciclos, dos ficheiros de registo,
do firmware e dos processos ativos
• Maximize o tempo operacional do sistema e a
disponibilidade dos dispositivos para melhorar
a produtividade do pessoal
• Permite a gestão proativa da atividade dos serviços,
protegendo o investimento e os resultados financeiros

Para mais informações sobre os nossos contratos de suporte
Partners in Care para Connex, contacte o distribuidor local
da Welch Allyn ou visite www.welchallyn.pt
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