SETOR DA SAÚDE
A Plataforma Decisions no-code ajuda Organizações de
Saúde a gerenciarem seus processos complexos e a
melhorar o compartilhamento de dados por meio de
integrações precisas
As organizações de saúde enfrentam desafios complexos que são exclusivos de sua
indústria. Gerenciar operações de negócios de saúde requer um mecanismo de regras e
fluxos de trabalho, que compreendam esses desafios e como melhor abordar os pontos
de dor encontrados diariamente. E dada a rápida evolução do faturamento da saúde,
englobando avanços tecnológicos, regras e regulamentos em constante mudança,
precisam de soluções personalizadas, que possam ser adaptadas em tempo real. A
Plataforma Decisions é projetada para atender a essas necessidades exatas, fornecendo
suporte direto para atividades de faturamento de saúde. Aqui estão alguns dos destaques
de uso da plataforma:

SOLUÇÕES SIMPLES PARA COBRANÇAS COMPLEXAS
As cobranças em saúde são muito mais complexas do que em outras indústrias e verticais.
Práticas eficazes de cobranças devem incluir um mecanismo de regras e fluxo de trabalho,
que pode automatizar tarefas e criar gatilhos, com base em critérios específicos
relacionados a uma conta única. Nossos clientes de saúde usam Decisions para
implementar um agendamento periódico de ações, sempre que um conjunto
predeterminado de regras é cumprido. Isso permite que as cobranças sejam executadas
e gerenciadas rapidamente, acelerando os pagamentos e melhorando os resultados por
meio de uma comunicação responsiva e oportuna.

INTEGRAÇÃO COM HL7
Decisions oferece total integração com os padrões HL7, para conectar nossa plataforma
com outras soluções de saúde, incluindo sistemas legados e sistemas de pagamento
utilizados em todo o setor de saúde. Essa integração precisa melhora o
compartilhamento de dados e reduz o risco de erros de entrada de dados.

SUPORTE DE DECISÃO CLÍNICA COM O USO DE BPM
Os fluxos de trabalho clínicos precisam ser apoiados por meio de processos padronizados
e práticas recomendadas, que orientam a automação desses fluxos de trabalho e outros
processos de saúde. A aplicação de políticas é uma função crítica de qualquer solução de
software de saúde, garantindo que leis regulatórias não sejam comprometidas por
padrões de segurança de dados que não atendam às demandas da lei de saúde atual. O
mecanismo de regras da Decisions permite que os clientes de saúde personalizem e
automatizem fluxos de trabalho que aplicam essas normas em todos os momentos,
aumentando o desempenho sem comprometer a conformidade. À medida que as leis,
políticas e as melhores práticas do setor mudam ao longo do tempo, o mecanismo de
regras pode ser modificado para garantir conformidade e consistência em toda a
plataforma.

PROCESSAMENTO EFICIENTE DE SINISTROS
O mecanismo de regras da Decisions pode gerenciar milhares de regras
diferentes para apoiar o processamento automatizado de sinistros de seguros.
Juntamente com a validação da cobertura, esse processamento automatizado
inclui o cálculo das franquias e a automatização da comunicação entre a
organização de saúde, representantes de seguros e pacientes. Todas essas ações
podem ser documentadas e organizadas em uma plataforma centralizada,
mantendo todos na mesma página em relação ao status dessas reivindicações.
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