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Sistema inteligente que ajuda a prevenir 
rotura de stocks em Hospitais e Farmácias.

Monitorização 
do inventário 

Aumento do nível
 de serviço

Previsão de necessidades 
através de IA

EXPERTISE IN HEALTHCARE LOGISTICS

APOIO À TOMADA DE DECISÃO

Recorrendo a modelos avançados de ciência 
dos dados e de inteligência ar�ficial, apoia 
de forma dinâmica o decisor hospitalar na 
gestão dos níveis de stock e na antecipação 
de necessidades.

No�fica proa�vamente o decisor para as 
situações crí�cas dos seus armazéns e reúne 
toda a informação per�nente para a tomada 
de decisão.  

GESTÃO INTELIGENTE DO INVENTÁRIO

Analisa diariamente a evolução dos stocks, 
incorporando dados históricos da procura 
dos ar�gos, e, com base no resultado dos 
algoritmos, sugere polí�cas de 
aprovisionamento através de uma lista diária 
de tarefas para o decisor. 

Revê proa�vamente os parâmetros de ponto 
de encomenda, stock de segurança 
e quan�dade ó�ma a encomendar de todos 
os ar�gos.

Apoia a transformação da gestão logís�ca
>Gestão logís�ca rea�va 
> Gestão logís�ca proa�va

Solução agnós�ca 
Possibilidade de integração 
com múl�plos ERP logís�cos

GESTÃO LOGÍSTICA HOSPITALAR

    Milhares de ar�gos para gerir 

          Centenas de fornecedores

          Vários perfis de procura Logís�ca 
hospitalar

Previsão 
de necessidades

Layer 
de inteligência

Bases de dados
Sistema de Informação Logís�ca

Qual é o momento ó�mo para efetuar a encomenda?* 
Qual a quan�dade ó�ma a encomendar?*
Como irá variar a procura dos meus ar�gos?* 
* estas e outras questões são respondidas diariamente pelo knowLogis

Parceria com

Redução do valor 
de inventário

Aumento do nível 
de serviço

Redução do nº 
de stockouts

Redução do stock 
on hand

MELHORES CUIDADOS DE SAÚDE

Com mais de 20 anos de experiência, a Glin� é uma empresa e referência na 
Península Ibéria em Consultoria e Serviços Tecnológicos. Através da inovação, 
pretende ajudar a transformar as organizações e melhorar a vida das pessoas. 
É líder Ibérica no mercado de Saúde, onde desenvolve, implementa e suporta um 
conjunto diversificado de produtos próprios para Hospitais, Clínicas e Farmácias. 

As suas soluções são u�lizadas em mais de 430 Hospitais, 600 Clínicas e 14.000 Farmácias em 
Portugal e Espanha.

www.glin�.com

             O Knowlogis tem vindo a ser uma ferramenta cada vez mais importante no planeamento 
do nosso trabalho. Num Centro Hospitalar da dimensão do CHVNG/E, a forma dinâmica como 
conseguimos ter informação detalhada para a tomada de decisão é, sem dúvida uma mais valia.”

Dr. Alexandre Ribeiro | Diretor do serviço de Aprovisionamento do CHVNG/E

O Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia e Espinho é uma unidade hospitalar portuguesa com tem uma área de influência que corresponde, 
para todas as especialidades, aos concelhos de Vila Nova de Gaia e Espinho. Na especialidade de elevada diferenciação, é referência para 
todos os concelhos a norte do rio Vouga e a sul do rio Douro.


