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Seu parceiro estratégico de negócios
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A Siemens Healthineers oferece 
a você, nosso cliente, um amplo 
e consistente portfólio de 
serviços modulares e de soluções 
integradas, durante todo o ciclo 
de vida do equipamento.

Por meio da área de Customer 
Services, provemos soluções com 
o intuito de nos tornarmos seu 
parceiro estratégico.

Conte sempre conosco!

2 Customer Services



Customer Services
Serviços modulares e soluções integradas, 
durante todo o ciclo de vida do equipamento

Smart Enablers: Smart Remote Services (SRS) | SmartCollaborator | SmartSimulator 

Connect Platforms: teamplay Fleet | PEPconnect |SHOP

Service Plans: Contratos de Manutenção
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A crescente de custos nos serviços 
da saúde gera uma necessidade 
de otimização contínua ao longo 
do ciclo de vida do equipamento e 
nossas soluções podem auxiliar.

Maximizando a performance de seus equipamentos
Projetada em torno de qualidade e disponibilidade, 
permitindo aumentar o tempo de atividade do equipamento, 
gerenciando com segurança as paradas planejadas e não 
planejadas, para utilização otimizada do equipamento

Otimizando suas operações diárias
Suporte de especialistas a qualquer hora, respondendo 
remotamente questões técnicas e de aplicações clínicas, e 
monitoramento proativo dos equipamentos, permitindo 
operações rápidas e sem problemas

UpTime 
Services

UpSpeed 
Services
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Aumentando a expertise de seus funcionários
Compartilhamento dos mais recentes conhecimentos técnicos 
e clínicos para, continuamente e estrategicamente, construir 
conjuntos de habilidades específicas do trabalho para 
promover um melhor atendimento ao paciente 

Assegurando o futuro de seus ativos
Preocupados com as atualizações, nós promovemos updates e 
upgrades para mantermos seus ativos atualizados e seguros, 
permitindo administrar os negócios de forma segura e 
sustentável

Unindo-se para a eficiência operacional
Soluções flexíveis para gerenciamento da força de trabalho, 
fornecimento especializado e eficiência operacional para 
aumentar a eficiência em suas operações e ajudá-lo a se 
concentrar no que é mais importante: seus pacientes

UpSkill 
Services

UpLift 
Services

UpTeam 
Services
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UpTime Services
Manutenções Preventivas

Em nossas manutenções preventivas são realizados check-ups e revisão dos 
aspectos de segurança, além da limpeza interna do equipamento, o que mantem 
uma operação confiável de sua máquina e qualidade de diagnóstico, evitando 
possíveis problemas futuros.

Para mais informações sobre as manutenções preventivas e agendamentos você 
pode entre em contato conosco através da nossa central 0800 055 48 38 ou acesse 
nosso portal online teamplay Fleet, para saber as datas previstas para suas 
atividades planejadas. 

Seu equipamento está em garantia e 
possui contrato de serviços?

Seu equipamento não possui 
contrato de serviços?

As Manutenções Preventivas serão 
agendadas proativamente pela 
Siemens Healthineers.

Você também pode contar com a 
expertise da Siemens Healthineers para 
Manutenções Preventivas.  
Solicite um orçamento através de 
nossa Central de Atendimento  
0800 055 48 38

6 Customer Services



UpTime Services
Manutenções Corretivas

As manutenções corretivas são aplicáveis quando algum problema ocorre no 
equipamento, desde mau funcionamento até a parada total. Nestes casos um 
chamado deve ser aberto via teamplay Fleet ou em nossa central 0800 055 48 38 
e nossos engenheiros especializados realizarão os serviços necessários para a 
solução do problema.

O que acontece quando um chamado é aberto?

Problema no 
equipamento

Clarificação do 
chamado

O coordenador 
agenda o 

atendimento

Envio de peça  
(se for o caso)

CSE atende o 
chamado

O chamado é 
encerrado

Cotação e oferta  
de peça/serviço

Chamado é  
aberto  

(via 0800 ou 
online)

Aprovação  
da cotação

Cliente aceita a 
data proposta

1 Alguns casos específicos podem passar por um processo diferente
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UpSpeed Services
Suporte Remoto de Aplicação

O Suporte Remoto de Aplicação é uma tecnologia de suporte, com interação em 
tempo real entre a sua equipe clínica e os especialistas de aplicação clínica da 
Siemens Healthineers sempre que houver dúvidas ou necessidade de suporte 
durante as suas operações diárias. Este serviço de suporte coloca você rapidamente 
de volta às atividades e ajuda a fornecer resultados e diagnósticos mais eficientes e 
com mais qualidade, de forma consistente.

O Suporte Remoto de Aplicação permite:

Melhorar a precisão diagnóstica e produzir resultados de 
alta qualidade;

Aumentar a velocidade e melhorar a performance de suas 
operações clínicas; 

Otimizar a sua performance financeira devido à maior 
produtividade da força de trabalho
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UpSpeed Services
Suporte Técnico Remoto

Ao executar suas operações diárias, algum evento técnico inesperado pode ocorrer 
e afetar o fluxo de trabalho clínico. Nessa situação, você precisa de acesso rápido 
ao suporte técnico para analisar e reparar o seu problema. 

O Suporte Técnico Remoto permite que nossos especialistas técnicos conectem 
imediatamente ao seu equipamento, analisem o erro e – se possível – reparem o 
equipamento e restabeleçam as operações normais. 

O Suporte Técnico Remoto inclui:

Acesso imediato ao suporte técnico, o que minimiza o 
tempo de reação no caso de um evento inesperado;

Diagnóstico e reparo de erros usando ferramentas 
avançadas de solução de problemas de software para 
minimizar o impacto de uma falha em sua rotina diária.
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UpSkill Services
Education Plans

Um Education Plan é um contrato de longa duração que combina diferentes 
formatos e eventos de educação em um pacote abrangente. É flexível e pode 
ser adaptado às necessidades e níveis de conhecimento da sua equipe, levando o 
benefício de uma educação contínua customizada para atender às necessidades 
de sua instituição, capacitando de forma sustentável tanto a equipe quanto a 
organização.

GAIN GROW LEAD

Um conceito educacional
para iniciar!

Um conceito educacional 
para desenvolver as 

habilidades da equipe!

Um conceito educacional 
voltado para vantagens 

competitivas!

Categorias*:

* Para saber mais, entre em contato com seu representante comercial ou pelo nosso Customer Care Center 0800 055 48 38.
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UpSkill Services
Optimize Program

O Optimize Program é um programa de otimização de fluxo do trabalho e 
protocolos de exames de imagem com o objetivo de combater ineficiências 
operacionais e diminuir dose no paciente sem perder qualidade de imagem e 
assim, proporcionar melhor experiência para o paciente e ganhos para a 
instituição. 

O Optimize Program permite:

Reduzir variações injustificadas, padronizando 
procedimentos operacionais e disponibilizando mais 
produtividade à sua rotina diária;

Otimizar operações clínicas por meio de uma análise 
profunda da sua utilização dos sistemas de tomografia, 
ressonância ou angiografia, configurações de protocolo e 
fluxo de trabalho;

Entregar os resultados que realmente importam para os 
pacientes, melhorando a precisão diagnóstica dos 
exames.
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UpLift Services
Cybersegurança

Cultura de cibersegurança
Você se beneficia de nossos 
especialistas, que:
• São treinados em segurança 

cibernética;
• Seguem as diretrizes de segurança 

cibernética para proteger seu 
equipamento Siemens Healthineers 
contra ameaças cibernéticas.

Estratégia de cibersegurança
Seu valor agregado:
• Produtos e soluções mais seguras1

• Proteção do ciclo de vida
• Refinamento contínuo da proteção da 

cibersegurança para a geração de 
vários produtos.2

Transparência 
Siemens Healthineers fornece 
informações sobre:
• Controle de segurança do 

equipamento2

• Vulnerabilidades conhecidas e 
remediação

• Soluções para ajudar a manter o 
equipamento mais seguro possível.

1 A segurança cibernética é uma responsabilidade compartilhada e a Siemens Healthineers não pode garantir 
invulnerabilidade a ataques cibernéticos 

2 A oferta de serviço não está disponível para todos os produtos

Como provedores de saúde, a 
segurança dos pacientes deve ser o 
principal objetivo a ser atingido. Na 
Siemens Healthineers temos o 
compromisso com a cibersegurança, 
ajudando você a responder às ameaças 
que podem aparecer com a 
digitalização na área da saúde.
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UpLift Services
Programa Evolve

Evolve é o nosso programa de 
atualização tecnológica que fornece 
atualizações de hardware e 
software, permitindo que você 
acesse os aplicativos clínicos mais 
recentes para a modalidade.

O Programa Evolve 
permite:

Atualizações de software 
automáticas, sincronizadas e 
planejadas. Receba uma ou mais 
atualizações de versão de software 
durante a vida útil do programa;

Atualização de hardware para 
desempenho ideal e tempo de 
atividade do sistema. Receba uma 
atualização de hardware de 
computador, normalmente cinco 
anos após a instalação do sistema

Acesse novos recursos e 
aplicativos clínicos. Aumente a 
qualidade do atendimento, 
aprimorando seu equipamento de 
imagem com aplicativos de ponta
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UpLift Services
Advance Plans

Os Advance Plans são contratos de 
serviço da Siemens Healthineers para a 
era digital, uma combinação inteligente 
de suporte digital e pessoal. Eles 
compreendem uma variedade de 
serviços inovadores e inteligentes que o 
mantêm atualizado, conectado e 
competitivo, ao mesmo tempo que 
cobrem suas necessidades regulatórias, 
de qualidade e financeiras:

No centro dos Advance Plans está o 
serviço de atualização e atualização 
de longo prazo AdvanceNow

Seja competitivo
Beneficie-se de serviços 
inteligentes para manter 
seus sistemas eficientes e 
suas operações clínicas 
funcionando sem problemas

Seja inovador
Forneça diagnóstico de precisão 
de forma eficaz, alavancando a 
inovação para manter seu 
equipamento constantemente 
seguro e com uma longa vida útil

Esteja conectado
Obtenha suporte rápido e acesso 
instantâneo a ideias e know-how 
por meio de nossos especialistas 
e pontos de contato digitais
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UpTeam Services
FlexForce

O FlexForce é a primeira solução de força de trabalho do setor com base na 
experiência de OEM¹ que lida com os desafios relacionados à equipes de trabalho.

Com o FlexForce ofertamos duas soluções: uma fornece radiologistas altamente 
qualificados para preencher a escassez de funcionários e a outra solução permite que 
a sua própria força de trabalho adquira as habilidades necessárias para ter sucesso.

FlexForce Tech
Radiologistas licenciados e altamente qualificados que ajudam reduzir a escassez de 
pessoal enquanto aumentam o número total de procedimentos realizados e levam a 
melhores resultados.

FlexForce Coach
Fornecido por especialistas em educação da Siemens Healthineers;
Treinadores com performance certificada;
Experientes em gerenciamento de projetos.

¹ Original Equipment Manufecturer (Fabricante Original do Equipamento). Os termos de contrato são flexíveis e se ajustam 
às suas necessidades.
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UpTeam Services
PEPconnections

O PEPconnections é a categoria premium do PEPconnect, plataforma de e-learning 
da Siemens Healthineers, que ajudará a aumentar a produtividade de suas 
equipes, obter diagnósticos mais precisos e conseguir informações de 
desempenho da equipe. 

• Gerenciar & administrar o aprendizado da equipe otimizando a performance da 
sua instituição;

• Simplificar as atividades com acesso instantâneo a relatórios e dashboards 
intuitivos;

• Consolidar certificados dos colaboradores, fazendo uploads de comprovantes 
diversos, sejam Siemens ou não-Siemens;

• Acesso à biblioteca virtual, onde consegue adicionar seu próprios conteúdos. 

Com o PEPconnections você poderá:

Para mais informações entre em contato com seu representante comercial
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Connect Platforms
teamplay Fleet

Integrado à plataforma teamplay, o 
teamplay Fleet é o portal gratuito da 
Siemens Healthineers que permite 
otimizar o gerenciamento da sua base 
instalada e o desempenho de seus 
ativos. 

Disponível 24 horas por dia, a plataforma 
permite que você abra seus chamados 
rapidamente e tenha acesso à diversas 
informações sobre os seus equipamentos 
em um só lugar. 

Além disso, o teamplay Fleet também conta 
com um aplicativo próprio, tanto para 
Android como para IOS, para facilitar ainda 
mais o seu acesso. Para se cadastrar, basta 
acessar https://fleet.siemens-healthineers.
com/welcome e clicar em “Registre-se”.

Economize tempo para 
encontrar os dados do seu 
equipamento

Gerencie e planeje a 
performance do seu 
equipamento

Proteja os dados  
de seu equipamento 
e reputação

Avalie os opcionais & 
upgrades disponíveis para 
seu equipamento
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Connect Platforms
PEPconnect

O PEPconnect é a plataforma online de treinamentos técnicos e conteúdos 
clínicos relacionados aos equipamentos Siemens Healthineers. Com o 
PEPconnect, profissionais da saúde acessam conteúdos gratuitos para manutenção 
de seus conhecimentos. O acesso pode ser obtido diretamente pelo usuário ao se 
cadastrar em pep.siemensinfo.com/pt-br. 

Meu Espaço Educacional
Descubra o vasto portfólio 

de educação clínica, 
operacional e do 

equipamento

Meus Grupos
Interaja e conecte-se com 

outros profissionais

Registro de Treinamentos
Armazene os certificados 

dos seus treinamentos

Meu Plano
Crie seu plano individual 
com atividades de acordo 

com a sua função e 
interesses

Meu Feed de Atividades
Visualize e acesse novidades 
personalizadas no seu feed
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Connect 
Platforms
SHOP

O SHOP é o novo e-commerce da 
Siemens Healthineers. A partir dele é 
possível explorar o portfólio disponível 
para compra na plataforma, conhecer os 
preços e colocar pedidos online. Com o 
SHOP, nossos clientes têm um novo canal 
de compras disponível, mais ágil, 
conveniente e adequado à realidade 
institucional. 

O SHOP é gratuito e de acesso exclusivo a 
clientes Siemens Healthineers. Para 
solicitar o acesso, cadastre-se em 
shop.siemens-healthineers.com e 
aguarde a criação de seu perfil pelos 
nossos atendentes.

Navegue em nosso catálogo 
online com acessórios 
projetadas para serem 
compatíveis com o seu 
equipamento

Estando cadastrado, veja 
informações, preços e 
disponibilidade de estoque 
dos produtos

Faça pedidos diretamente 
de qualquer dispositivo 
(móvel), 24/7 - sem 
necessidade de um 
orçamento prévio
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Smart Enablers
Smart Remote Services (SRS)

O Smart Remote Services (SRS) é a 
nossa infraestrutura de suporte remoto 
que engloba todos os serviços 
Siemens Healthineers baseados em 
assistência digital e à distância. Ao 
conectar seu equipamento à essa 
infraestrutura, podemos proporcionar à 
instituição:

Suporte técnico rápido e completo 
nas operações do dia-a-dia 

Suporte de aplicação em tempo 
real

Compartilhamento de insights e 
conhecimentos relacionados ao 
equipamento ou à aplicação

Monitoramento contínuo, em 
tempo real, de parâmetros de 
software e hardware, 
favorecendo soluções preventivas.

*Nem todos os serviços listados nesta página podem estar disponíveis em sua localidade ou para todos os equipamentos. 
Alguns serviços podem estar condicionados à existência de um contrato de serviços vigente. Para verificar a oferta de um 
ou mais itens, entre em contato com seu representante comercial. 
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Smart  
Enablers
Smart Collaborator

O SmartCollaborator é uma nova e 
moderna solução em termos de suporte 
remoto: a partir de tecnologias de 
realidade aumentada, nossos 
especialistas conseguem visualizar 
exatamente as irregularidades dos 
sistemas e prover suporte interativo, 
assertivo e em tempo real.

Veja abaixo como funciona:

1. Contato com o 
Customer Care Center 
(CCC)
Para formalizar a 
necessidade de atendimento 
e/ou suporte técnico

4. Diagnóstico via 
realidade aumentada
Graças ao SMART 
Collaboration, o especialista 
remoto identifica e analisa a 
situação com acurácia

2. Início do suporte via 
SMART Collaborator
O especialista on site 
conecta-se ao especialista 
remoto

5. Resolução via 
realidade aumentada
Com recursos que 
possibilitam exibir, apontar, 
desenhar e falar, o 
especialista remoto trabalha 
em conjunto com o 
especialista on site para 
encontrar uma solução

3. Descrição do problema
O especialista on site 
demonstra ao especialista 
remoto, por meio do SMART 
Collaborator, qual o 
problema identificado

6. Caso resolvido
Equipamento operacional 
novamente
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Smart Enablers
SmartSimulator

O SmartSimulator foi desenvolvido para 
prover uma experiência de 
treinamento simulado com 
equipamentos médicos da 
Siemens Healthineers usando uma 
solução baseada na nuvem em um 
computador pessoal. Estes 
treinamentos virtuais fornecem um 
ambiente de aprendizado enriquecedor 
para treinamentos práticos, seguros e 
que não interrompe o uso dos seus 
equipamentos clínicos.

Elevar a confiança da equipe por 
prover uma experiência prática 
utilizando um equipamento 
médico virtual guiado por um 
especialista, melhorando a 
eficiência de execução de exames 
de cada indivíduo  

Aumentar o uso do equipamento 
com menores intervalos de 
tempo para equipamentos e 
funcionários manterem as 
operações diárias funcionando, 
obtendo uma maior produção

Melhorar a performance por um 
custo menor ao aproveitar 
tecnologias inovadoras com 
práticas simuladas de interfaces de 
equipamentos médicos baseadas 
na nuvem 
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Service Plans
Contratos de Serviços

Você fez um grande investimento em seu equipamento Siemens Healthineers e 
agora quer garantir suporte técnico de qualidade ao sistema durante seu ciclo 
de vida?

Para isso, Customer Services disponibiliza diferentes modalidades de contratos 
de serviço que buscam atender suas necessidades de assistência a partir de um 
investimento definido e planejado, seja para equipamentos de diagnóstico por 
imagem ou laboratorial.

A seguir, veja um resumo sobre as nossas modalidades de contrato.
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Service Plans
Modalidades Gerais de Contrato de Manutenção
Equipamentos de Imagem

Modalidades Especiais de Contrato de Manutenção
Equipamentos de Imagem

Modalidades de Contrato

Elementos de Serviço PRO PLUS ADVANCED TOP TOP+

Acesso ao Customer Care Center • • • • •

Teamplay Fleet • • • • •

PEPconnect • • • • •

Suporte Técnico Remoto • • • • •

Update de Segurança • • • • •

Manutenções Preventivas • • • • •

Manutenções Corretivas Ilimitadas – • • • •

Desconto de 60% em Peças – – • – –

Desconto de 5% em Peças – – – – –

Cobertura de Peças de Reposição – – – • •

Cobertura de Peças de Especiais – – – – •

Modalidades de Contrato

Elementos de Serviço MR/AX FIT MR/AX FIT+ MR EASY

Acesso ao Customer Care Center • • •

Teamplay Fleet • • •

PEPconnect • • •

Suporte Técnico Remoto • • •

Update de Segurança • • •

Manutenções Preventivas • • •

Manutenções Corretivas Ilimitadas – – –

Desconto de 60% em Peças – – –

Desconto de 5% em Peças – – •

Cobertura de Peças de Reposição • • –

Cobertura de Peças de Especiais – • –
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Service Plans
Modalidade Especial de Contrato de Manutenção
Ultrassom

Modalidades de Contrato
Diagnósticos Laboratoriais (EPOC)

Modalidades de Contrato

Elementos de Serviço US Connect

Acesso ao Customer Care Center •

Teamplay Fleet •

Suporte Remoto via SRS e Smart Collaborator •

Suporte Remoto Ilimitado •

Atendimento Remoto em até 2 horas úteis •

5% de desconto nos trandutores1 •

10% de desconto nos itens disponíveis no SHOP •

20% de desconto na manutenção preventiva •

Modalidades de Contrato

Elementos de Serviço E-PRIME E-PRO

Atendimento de segunda à sexta • •

Teamplay Fleet • •

Suporte Técnico Remoto • •

Suporte Científico Remoto • •

Update de Segurança e Performance 
Periódicos

• •

Substituição do Equipamento  
(pela contratada)

• –

Atendimento Presencial (mão de obra) – 
Manutenção do Equipamento na Contratada

– •

¹ peça de reposição
* Para se tornar elegível o equipamento deverá, obrigatoriamente, estar conectado ao SRS. 
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Service Plans
Modalidades de Contrato
Diagnósticos Laboratoriais (LD e POC)

Modalidades de Contrato

Elementos de Serviço PRO PLUS STANDARD SELECT TOP PRIME PREMIUM

Atendimento de 
segunda à sexta

• • • • • • •

Suporte Técnico 
Remoto

• • • • • • •

Suporte Científico 
Remoto

• • • • • • •

Update de Segurança 
e Performance 
Periódicos

• • • • • • •

Manutenções 
Preventivas Periódicas

• • • • • • •

Atendimento 
Presencial (mão de 
obra)

– • • • • • •

Cobertura de Peças – – • • • • •

Retreinamento 
Operacional

– – – • • • •

Suporte em Dia Útil 
Estendido

– – – • • – •

Atendimento em Fim 
de Semana

– – – – • • •

Atendimento 24/7 – – – – – – •
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Para conhecer em detalhes
nossos serviços e soluções, entre em

contato com seu representante comercial 
ou com o nosso Customer Care Center por 

meio do telefone 0800 055 48 38.

Descubra mais sobre o portfólio de  
serviços da Siemens Healthineers em

siemens-healthineers.com/br/services
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Siemens Healthcare Diagnósticos LTDA 
Av. Mutinga, 3800
4º e 5º andares – Pirituba
05110-902 – São Paulo – SP
CAS 0800 055 48 38

www.siemens-healthineers.com/br


