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Novo aplicativo HiDoctor® Capture: capture
qualquer imagem com o celular direto para o
HiDoctor®

O novo aplicativo HiDoctor® Capture foi totalmente reformulado, e permite inserir

qualquer imagem no HiDoctor®, utilizando o celular ou tablet. Agora, com

captura de imagem super rápida, exclusiva do HiDoctor®, você pode incluir

imagens que estão na galeria do aparelho ou então fotografar e inserir a imagem no

prontuário em tempo real. Além disso, sua secretária também pode usar o app no

celular para inserir fotos de perfil na ficha de dados pessoais do paciente.

E o melhor: você realiza tudo isso com praticidade, conectando o celular ao HiDoctor®

de forma mais rápida e segura

Você pode usar o Capture para registrar sinais médicos que observar no paciente; para

digitalizar e arquivar exames de diagnóstico por imagem; para digitalizar outros

resultados de exame importantes para o registro histórico no prontuário do paciente; e



também para capturar a foto de perfil do paciente, que será usada na ficha de Dados

Pessoais.

O aplicativo foi completamente reformulado, a pedido de nossos usuários,

e agora conta com uma conexão ultra rápida para torná-lo ainda melhor e

mais simples de usar em sua rotina de atendimentos.

Com a nova versão você se conecta ao HiDoctor® de forma muito prática e segura,

fazendo a leitura de um QR Code da tela do computador, usando a câmera do seu

celular.

Além de mais prático, outro diferencial que esta versão oferece é que agora sua

secretária também pode utilizar o aplicativo para inserir fotos de perfil no cadastro do

paciente. Basta ela instalar o aplicativo no celular, tirar uma foto do paciente e inseri-la

na ficha de Dados Pessoais usando o Capture.

Baixe agora a nova versão do aplicativo em seu celular ou tablet e comece a aproveitar

as novidades:

 

http://docs.cx/CaptureAndroid
http://docs.cx/CaptureiOS


Pode ser necessário instalar um complemento para seu HiDoctor® utilizar o novo

aplicativo do Capture. Veja no nosso tutorial como baixar a atualização e como utilizar o

aplicativo.

Ver tutorial
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