MANUAL DE OPERAÇÃO AGEN CONSULT VERSÃO BÁSICO
Instalação: Acione o botão iniciar do Windows e em seguida acione a opção executar, digite
C:\instalador.exe, acione Ok e aguarde a descompactação.
Acione o botão iniciar do Windows e em seguida acione a opção executar, digite
C:\instalador\instal.exe, acione Ok e siga as instruções. Dúvidas? Fale conosco em
www.agensistemas.com
Operação:
O Agen Consult Básico, bem como todas as aplicações vindouras de Agen Sistemas são:
•
•
•

Em português;
Simplificadas ao máximo em sua finalidade;
Buscam ser intuitivas, visualize todos os itens do menu da tela inicial para observar.

Porém, algumas observações devem ser feitas para a compreensão de alguns itens da tela
Agenda Médica , pois a interação de recursos de várias outras telas e módulos do sistema pedem
esclarecimentos.
1 – Após selecionar especialidade, médico e dia desejado, por meio das telas de seleção e da
ferramenta calendário surgirá uma grade de horários do dia, selecione o horário disponível
desejado buscando o convênio, no item convênio.

{foto 1 agenda no campo paciente}

2 – Após selecionar o convênio clique em paciente, e a tela de cadastro de prontuário surgirá,
busque o paciente, se existir confira e atualize, se necessário, os seus dados e confirme a
alteração, se não constar sinalize inclusão no controle de modo, parte de cima/direita da tela e
cadastre o novo paciente. Em seguida saia da tela e retornará imediatamente a agenda bastando
prosseguir para o próximo agendamento.

{foto2 tela de prontuário}

3 – Para confirmar a chegada do paciente; Abra a agenda de especialidade/médico/dia assim
exibindo a grade de agendamento, ou utilizando a pesquisa de agenda para localizar rapidamente
o horário desejado clicando sobre ele em seguida para exibição da grade, este processo se aplica
também para imprimir agenda acionando o ícone da impressora no topo da tela. Após informar a
chegada na grade selecione SADT ou CONSULTA conforme o atendimento para seu respectivo
preenchimento / impressão.

{foto3 tela de sadt}

{foto4 tela de consulta}
4 – Encaixes podem ser feitos numa grade selecionada acionando o ícone de relógio no
topo/centro da tela ou desfeitos acionando o ícone do relógio cortado.
Após este sucinto explicativo, acreditamos que V.S.a possua os meios necessários para uso do
Agen Consult Básico, caso persistam dúvidas solicitamos que entre em contato não somente
para esclarecimento, que será um prazer fornecer, mas para aprimorarmos nossa perspectiva de
cumprimento de nossas metas e assim evoluir o produto que está por apreciar.

