A AGENDA DE MARCAÇÕES
FÁCIL PARA TODOS.

O que é a Kairos?

A Kairos é uma Plataforma de Gestão Integral de
Agendamento de Marcações desenvolvida para o
setor público e privado, permitindo às empresas e
proﬁssionais gerir a sua agenda a partir de qualquer
lugar, em qualquer momento e recorrendo múltiplos
dispositivos (PC, Smartphone e Tablet).

A Kairos foi concebida para proﬁssionais mas
oferece também vantagens únicas para os
utilizadores ﬁnais ao permitir localizar e visualizar a
disponibilidade de um proﬁssional em tempo real e
agendar uma consulta no momento a partir de
ambientes web ou Apps.

Flexibilidade e potência

Marca branca

A Plataforma Kairos foi concebida para lidar com
múltiplas verticais, em diferentes países e em várias
línguas. Proporciona a ﬂexibilidade e potência
necessárias para enfrentar praticamente qualquer
cenário sendo capaz de enfrentar novos mercados
de forma imediata, sem necessidade de fazer
alterações na plataforma.

Todas as aplicações Kairos, tanto na web como de
escritório e dispositivos móveis, são totalmente
conﬁguráveis e adaptáveis à imagem de marca de
qualquer empresa, permitindo o funcionamento da
plataforma como marca branca.

Integração com outras plataformas

Atendimento Telefónico

A arquitetura dissociada da plataforma oferece uma
API de serviços web que permite a integração com
aplicações de terceiros, tais como fornecedores de
diretórios de proﬁssionais, parceiros ou clientes.

Além disto, através do nosso Serviço Externo de
Atendimento Telefónico, o nosso Centro de Gestão
de Agendamento de Marcações atenderá de forma
personalizada as solicitações de agendamento de
marcação dos seus clientes.

A tecnologia Kairos permite a Empresas e
Instituições oferecer um serviço diferencial aos
utilizadores ﬁnais, passando de meros facilitadores
de dados de contacto a proporcionar uma
plataforma uniﬁcada de marcação, através da qual os
clientes têm acesso logo que iniciam a sessão a toda
a gestão do agendamento das suas marcações,
independentemente do setor, país ou língua.

Principais funcionalidades para empresas e proﬁssionais

Gestão de Marcações
Disponha de um completo sistema de gestão de
marcações que lhe permite ter acesso de forma
consolidada a toda a informação relativa ao
agendamento de marcações geridas e programadas
pela sua empresa, além das solicitadas através da
web corporativa ou de aplicações em mobilidade
disponíveis para os utilizadores ﬁnais.

O agendamento de marcações é
registado tendo como base uma série
de requisitos estabelecidos previamente
pela empresa ou por um proﬁssional, de
forma a se ajustarem ao seu calendário,
horários, serviços, etc.

1

O cliente pede uma
marcação através do
telefone ou das Apps
em mobilidade.

2

Gestão do agendamento
da marcação a partir de
qualquer dispositivo.
Acessível 24 horas.

3

Receção do cliente.
Gestão de uma nova
marcação.

Com a Kairos poderá criar, editar, copiar ou anular
marcações; realizar pesquisas detalhadas, imprimir
listagens, exportar para Excel, etc.

Inteligência de negócio
A Kairos permite-lhe dispor de toda a informação relativa
à atividade diária em tempo real. A secção de estatísticas
facilitar-lhe-á gráﬁcos com a distribuição do
agendamento das marcações de todas as suas agendas,
o desenvolvimento de indicadores e relatórios à medida,
a análise do comportamento do utilizador ﬁnal ou
informação relativa a solicitações não satisfeitas.

Notiﬁcações, lembretes
A Kairos dispõe de um completo conjunto de notiﬁcações
automatizadas, concebidas para que você e os seus
clientes tenham um registo da gestão do agendamento
das marcações sendo informados permanentemente de
possíveis alterações e imprevistos.

Possibilidade de integração com sistemas de gestão de ﬁlas

Principais vantagens para o utilizador ﬁnal

Reserva de marcação online
Com a Kairos os seus clientes têm a
possibilidade de agendar uma marcação de
forma totalmente autónoma, em qualquer
momento e a partir de qualquer lugar, sem

Proporcione aos seus clientes uma forma
simples para a gestão de agendamento de
marcações, reduzindo os custos de gestão e o
tempo

necessário

para

agendar

marcação.

chamadas nem ﬁlas de espera.

Permite localizar e conﬁrmar a
disponibilidade de um proﬁssional ou
empresa em tempo real e agendar
uma marcação no momento.

Pesquisa de empresas
e de proﬁssionais

Autogestão de marcações

Pesquisa com base em múltiplos critérios

A qualquer hora e em qualquer lugar,
sem chamadas, sem ﬁlas de espera.

Avaliação do serviço

Consulta de marcações

Avaliação do atendimento recebido e
da qualidade do serviço.

Listagens e avisos com as
marcações para os próximos

Listagem de favoritos

Anulação de marcações

Listagem de favoritos para agilizar
próximas pesquisas.

Permite a anulação das
marcações já conﬁrmadas

O agendamento de marcação
pode ser também realizado na
aplicação web

uma

Alguns projetos por setor

SETOR SAÚDE
Asisa

Agendamento Marcação Corporativa Multidispositivo
A Asisa é uma empresa líder em assistência sanitária em Espanha de
âmbito nacional e cujo capital é integramente espanhol. É líder do setor dos
seguros médicos em Espanha há mais de 40 anos.
Mais de 1.7 milhões de segurados
14 clínicas próprias, 27 centros médicos próprios, 17 clínicas
dentais, 7 unidades oftalmológicas, 3 centros de diagnóstico e
mais de 500 clínicas e centros concertados
Mais de 27.000 proﬁssionais sanitários
Tudo isto faz parte da oferta sanitária assistencial mais extensa e qualiﬁcada do
país. Além disto, é uma das primeiras empresas fornecedoras de serviços
sanitários aos três Fundos Mutualistas de Funcionários do Estado.

SETOR PÚBLICO
Ayuntamiento de Santander, Proyecto Smart City
Serviço Agendamento Marcação para o Cidadão

População em 2014: 176.064 habitantes

Serviços de marcação operacionais para o Cidadão em 2014:
- Médicos / Proﬁssionais do Setor Saúde
- Veterinários
- Serviços Municipais

Entidades colaboradoras na fase operacional:
- Ordem Oﬁcial dos Médicos
- Ordem Oﬁcial dos Veterinários
- Ordem Oﬁcial dos Psicólogos
- Ordem Oﬁcial dos Enfermeiros

- Ordem dos Podologistas
- Ordem dos Farmacêuticos
- Ordem dos Logopedistas

SETOR FINANCEIRO
Banco Santander

Agendamento Marcação Centro Médico Cidade Financeira
Capitalização em bolsa: 63.000 milhões de euros (Eurozona Top 1)
Ativo total: 1,3 mil milhões de euros
Dez mercados principais: Brasil, Espanha, Reino Unido, México,
Portugal, Alemanha, Chile, Argentina, Polónia, Estados Unidos
Clientes: 102 milhões
Empregados: 186.763
Escritórios: 14.392 (banca internacional Top 1)
Marca Santander: 1ª ﬁnanceira em Espanha, 4ª mais valiosa do mundo
Euromoney: Santander Melhor Banco do Mundo 2012, Melhor Banco
Argentina, Melhor Banco México, Melhor Banco Polónia, Melhor Banco
Portugal, Melhor Banco Reino Unido
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