Leia este documento e descubra o que pode ser feito e como o Kind
pode ajudá-lo!
A Kind é uma empresa direcionada aos profissionais da área da
saúde e indivíduos que queiram usufruir dos benefícios desta
moderna tecnologia de comunicação. Nosso aplicativo móvel permite
a comunicação moderna e segura, onde conhecimentos e
experiências podem ser compartilhados de maneira simples e
acessível. Atendemos às necessidades de organizações de todos os
portes além de oferecermos um valor de assinatura diferenciado,
flexível e acessível.
O momento requer inovação e porque não trocar métodos
ultrapassados de comunicação analógica por um canal digital
moderno e seguro? A fim de enfrentar os desafios de hoje e de
amanhã, necessitamos da ajuda tecnológica para ampliar a
assistência na área da saúde de forma exponencial. Nossa missão é
fornecer superpoderes aos heróis da área da saúde e prestar
atendimento personalizados ao indivíduo.

O que isso significa para sua clínica?
Através de um login pessoal em seu computador, laptop ou
smartphone, você poderá:
● Comunicar-se com seus pacientes através de mensagens
digitais;
● Comunicar-se com seus colegas através de mensagens digitais;
● Compartilhar informações e conhecimentos através de uma
biblioteca digital, a mesma gerada com artigos fornecidos por
você;
● Enviar informações aos pacientes e prepará-los para consultas.

O que isso significa para seus pacientes?
Ao baixarem o aplicativo Kind em seus Iphones ou smartphones, os
pacientes poderão:
● Locomover-se de casa à clínica, ou em qualquer lugar do
mundo, através de mensagens digitais seguras;
● Obter informações personalizadas sobre o seu tratamento;
● Informar-se e preparar-se antecipadamente para consultas
tornando-as mais eficientes.

Características
Comunicação: utilize o nosso canal de comunicação on-line para
contatar seus pacientes e colegas por meio de mensagens seguras ou
para transmitir mensagens para grupos mais amplos de pacientes.
Conhecimento: centralize seu conhecimento coletivo e
disponibilize-o 24/7. Aumente a conscientização e a satisfação do
paciente, reduzindo o tempo gasto em interações repetitivas.
Segurança: valorizamos a privacidade e levamos a segurança a sério.
Oferecemos login seguro, criptografia de dados completa e somos
compatíveis com a GDPR para um serviço de plataforma totalmente
confiável.
Facilidade: evite implementações complexas e compras demoradas
com nossa plataforma de nuvem adaptável e preços transparentes.

