
Melhore a qualidade do 
atendimento e o relatório 
de conformidade com análise. 
Melhoria da qualidade e análise de conformidade para a área da saúde da Dell 

Melhoria abrangente da qualidade e medidas de conformidade com normas 
A essência da melhoria eficiente da qualidade é o acesso em tempo real às métricas 
clínicas que fornecem feedback sobre o desempenho. Quanto mais rápido e eficiente 
for seu sistema para analisar, criar relatórios e disseminar dados clínicos, mais rápidos 
os ciclos de melhoria da qualidade serão. 

Nos dias de hoje, há um foco crescente em qualidade de atendimento e novos 
requisitos regulamentares, como uso significativo de Estágio 2, Sistema de Criação 
de Relatório de Qualidade Médica (PQRS), Dados e Conjunto de Informações de 
Eficácia da Saúde (HEDIS), comissões conjuntas, Casa de Medicina Centrada no 
Paciente (PCMH), medidas de compras com base em valor e gerenciamento de 
reinternações. Os fornecedores precisam de qualidade e relatórios de conformidade 
que sejam acionáveis, escaláveis e flexíveis o suficiente para se adaptarem ao ambiente 
regulatório em constante evolução. 

O Dell Quality Improvement Compliance Reporting Analytics for Healthcare pode 
ajudar você a analisar rapidamente os dados e fornecer relatórios fáceis de entender 
que são disseminados automaticamente para as pessoas que precisam deles. Nossa 
solução também pode melhorar a velocidade e a precisão dos seus relatórios de 
conformidade por meio da integração de dados e análise automatizadas. 

Não importa se você precisa de uma solução de análise em nível empresarial ou 
de ferramentas individuais para necessidades analíticas específicas, a Dell pode ajudar. 
Com nossa ampla experiência em aspectos clínicos, financeiros e operacionais da área 
da saúde, podemos ajudar você a aumentar a eficiência dos seus esforços para melhoria 
e reduzir os custos e trabalho associados à criação de relatórios de conformidade. 

Principais benefícios: 

•  Informações acionáveis fornecidas 

no ponto de cuidado certo para 

ajudar os médicos a melhorarem 

o desempenho em medidas de 

qualidade importantes 

•  Plataforma adaptável para dar suporte 

a vários programas de qualidade e 

requisitos de relatórios 

•  Mecanismo potente de regras 

para configurar medidas clínicas 

e principais indicadores de 

desempenho 

•  Suporte para vários padrões e 

terminologias clínicas 

•  Cobertura completa para medidas 

de qualidade de uso significativo de 

Estágio 2, PQRS, HEDIS e medidas 

para contratos baseados em risco 

e programas de incentivo 

Quanto mais 
rápido e eficiente 
for seu sistema 
para analisar, 
criar relatórios e 
disseminar dados 
clínicos, mais 
rápidos os ciclos 
de melhoria da 
qualidade serão. 
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Nossa plataforma de análise em nível empresarial é flexível e modular, 
permitindo que você implemente recursos conforme necessite deles. 
Você pode usar a plataforma para uma ampla variedade de propósitos 
analíticos, incluindo: 
•  Análises clínicas 
•  Análises financeiras 
•  Análises operacionais 
•  Melhoria da qualidade e conformidade com normas 
•  Análises preditivas 
•  Saúde populacional 

Padronize e integre dados de um amplo conjunto de fontes para 
resultados ainda mais precisos. Reduza o tempo necessário para a 
Big Data e Análise e aumente a cooperação usando computação 
de alta potência e armazenamento em cloud computing seguro. 
Podemos ajudar com: 
•  Índice principal de paciente 
•  Governança de dados/informações 
•  Integração dos dados 
•  Abstração dos dados 
•  Limpeza dos dados 
•  Gerenciamento principal dos dados 
•  Interoperabilidade semântica 
•  Mapeamento terminológico padrão 
•  Segurança dos dados 
•  Plataforma de Big Data 

Melhore a eficiência operacional e reduza custos através do monitoramento, 
análise e referência de desempenho dos indicadores de operação. Integre 
os dados financeiros e clínicos para uma visualização total das operações, 
incluindo: 
•  Painéis e relatórios empresariais, práticos e de departamento 
•  Utilização da rede 
•  Gerenciamento de indicação 
•  Visualizador populacional 
•  Utilização de recursos 

Além dos nossos especialistas em análises, nossa equipe de consultoria 
inclui um grupo dedicado de médicos, enfermeiros, farmacêuticos e 
outros clínicos, juntamente com profissionais das áreas de negócios e 
tecnologia que entendem intimamente os dados da saúde. A equipe tem 
uma experiência aprofundada com implementações clínicas, soluções 
tecnológicas, operações da área da saúde e gerenciamento de mudanças 
transformacionais. 

Oferta 

Soluções, software e 
plataforma de análise

Serviços de 
integração 
de dados 

Análise clínica 
e financeira 

Serviços de 
consultoria 
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Recursos completos 
Começamos com integração de 
dados e serviços de gerenciamento 
para garantir que os dados que 
você precisa estarão disponíveis 
no mecanismo de análise. Podemos 
oferecer uma plataforma de análise 
em nível empresarial ou, se você já 
tiver a plataforma, fornecemos as 
ferramentas e software que você 
precisa para analisar e relatar dados 
sobre qualidade com eficiência. 
Nossos serviços de relatório 
podem ajudar você com: 

•  Agregação de dados 
•  Relatórios para uso significativo 
•  Gerenciamento de utilização 
•  Relatórios de qualidade sobre 

organizações responsáveis pelos 
cuidados prestados 

•  Indicadores de desempenho 
de PCMH 

•  Relatórios de qualidade para a 
Joint Commission on Accreditation 
of Healthcare Organizations e Joint 
Commission International 

•  Relatórios e conformidade pelo 
PQRS e HEDIS 

Experiência na área da saúde 
Ter um parceiro de análises que 
entenda os aspectos clínicos, 
financeiros e operacionais da 
área da saúde pode ajudar você 
a maximizar a eficiência do seu 
programa. Com anos de experiência 
de trabalho com profissionais e planos 
de saúde, temos o conhecimento 
aprofundado necessário para ajudar 
você a planejar um programa de 
análise eficiente e colocar seus 
conhecimentos em ação. 

Para obter mais informações sobre 
qualquer uma de nossas ofertas de 
serviços, visite Dell.com/services 
ou entre em contato com seu 
Representante da Dell. 

Escaneie ou 
clique neste 
código para 
saber como 
os Serviços Dell 
podem ajudar 
sua organização. 

A disponibilidade dos produtos e serviços varia de acordo com o país. Para saber mais, os clientes e Parceiros de Canal da Dell 
devem entrar em contato com seu representante de vendas para obter mais informações. As especificações estão corretas na data 
da publicação, mas estão sujeitas a disponibilidade ou a alterações sem aviso prévio e a qualquer momento. A Dell e suas afiliadas 
não se responsabilizam por omissões nem erros tipográficos ou fotográficos. Os termos e condições de vendas e serviços da Dell 
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