
A Philips está em missão para romper os
limites do atendimento  e conectar os pontos
do cuidado ao paciente.

Saúde sem limites

Tasy Cloud



Para quem sonha alto com um sistema de gestão rápido, seguro e con�ável:

Tasy acaba de chegar na nuvem. 
A Philips acaba de dar um grande passo na inovação da gestão do negócio da Saúde.
O sistema Tasy agora oferece a arquitetura em Cloud, operando como SaaS - Software as a Service.

Com o Tasy em Cloud, a Philips renova seu compromisso de oferecer soluções que melhoram a vida 
de pacientes, pro�ssionais clínicos e gestores, simpli�cando para permitir o acesso à mais avançada 
tecnologia para todas as pessoas em todos os lugares.

Agora a sua instituição pode usufruir dos benefícios do sistema de forma conectada, sem o custo 
do investimento e manutenção de uma estrutura de TI (hardware), sem se preocupar com grandes 
investimentos �nanceiros em tecnologias que facilmente se tornam obsoletas, com as mesmas 
funcionalidades do Tasy que você já conhece mas sempre em sua versão mais premium.

Melhore a performance na sua instituição, com o ambiente do Tasy monitorado e otimizado por 
especialistas da Philips.



Mobilidade
Tasy em Cloud pode ser acessado de 
qualquer local a qualquer momento.

Redução de Custos
com infraestrutura, manutenção, 

suporte e aplicações.

Melhor Performance
Ambiente monitorado e otimizado 

por engenheiros Philips 
especialistas na solução.

Atualização e evolução 
tecnológica

Sua instituição sempre com a versão 
mais recente e atualizada.

Segurança
Sistema protegido que garante a 

informação sempre disponível, com 
con�dencialidade e integridade.

Economia de espaço 
e energia

Não há necessidade de manter
um data center na instituição.

$

Escalabilidade
Sua instituição pode, a qualquer 
momento, adicionar ou reduzir 

quantidade de serviços com base 
nas necessidades da empresa.

A qualidade que você já conhece
com as inovações que você sempre quisTasy

Cloud

Simpli�cação
Libera tempo, recursos e pro�ssionais 

para atividades-�m da instituição.



Os benefícios da arquitetura em Cloud
Grande parte dos investimentos em TI nas instituições é decorrente da permanente necessidade
de atualização e manutenção de hardwares e softwares. 

Com o Tasy em Cloud estes investimentos não são mais necessários, liberando tempo, recursos e 
pro�ssionais que podem ser redirecionados para atividades mais diretamente relacionadas aos 
serviços prestados pela organização.

Toda a instalação, con�guração e gestão do ambiente passa a ser responsabilidade da Philips, 
que disponibiliza o sistema de maneira remota, à partir de um data-center especí�co, alocado 
localmente, com ampla rede de segurança e redundância de recursos.

Além de assegurar benefícios clínicos, permitindo que a instituição tenha sempre a versão mais 
atualizada do sistema, o Tasy em Cloud colabora de maneira de�nitiva com os aspectos �nanceiros 
da operação, oferecendo previsibilidade de investimentos, maior controle sobre o �uxo de caixa, 
escalabilidade e redução do TCO, com impactos positivos no retorno sobre investimento.

Conecte-se com o mundo com velocidade, segurança,  atualização e inovação. 

Como funciona

Cada um dos serviços do Tasy em Cloud conta com um nível padronizado de recursos de infraestrutura 
dimensionados de acordo com o tamanho do cliente. Serviços como banco de dados e servidor de 
aplicação irão se comportar de acordo com as suas necessidades e, por consequência, apresentar 
custos compatíveis com o tamanho do seu negócio.

A arquitetura do Tasy em Cloud permite que a instalação dos componentes e serviços dos quais o 
sistema depende sejam padronizadas, reduzindo retrabalho, riscos relacionados à segurança da 
informação e problemas de desempenho.

CLIENTE

Dispositivos:
• Impressoras
• Leitor de códigos de barras
• Captura de Imagens
• Computadores e Laptops
• Tablet

REDUNDÂNCIA DE RECURSOS:
• Energia elétrica
• Links de dados
• Hardware
• Segurança
• Múltiplos datacenters
• Serviços de aplicação
• Serviços de banco de dados
• Serviços de armazenamento
   de arquivos

CAMADA DE
SEGURANÇA

Serviços
de aplicação
e integração

Serviços
de aplicação
e integração

Serviços de
banco de dados

Serviços de
armazenamento

de arquivos*

* EX.: Anexos de ordens
de serviço documentos em
geral salvos pelo sistema.

* EX.: Anexos de ordens
de serviço documentos em
geral salvos pelo sistema.

DATACENTER- A

DATACENTER - B

Serviços de
armazenamento

de arquivos*

ACESSO
SEGURO Serviços de

banco de dados

GERENCIAMENTO
DE DISPONIBILIDADE

Cloud de alta disponibilidade TasyTasy
Cloud

Versão Tasy Cloud Advanced



Proteção para aplicação

Testes e validações de segurança são realizados 

rotineiramente, sempre a partir dos mais avançados 

recursos tecnológicos.

Atualização de Versão Mensal

Garantindo a cronologia de execução, a integridade 

da base de dados e os testes necessários a Philips se 

responsabiliza  pela atualização de versão uma vez por mês.

Disponibilidade e recuperação
em casos de desastres

Além de uma rotina agressiva de back-up, a Philips

opera com redundância da guarda das informações

(na versão Advanced), mantendo dois data centers

distintos para assegurar a continuidade do serviço.

Controle de acesso

Como forma de privacidade e controle de acesso a Philips 

respeita as informações de seus clientes e utiliza  políticas

restritas sobre o acesso às informações, de modo que

somente os devidos pro�ssionais possam ter acesso ao

ambiente para gerenciamento do Tasy em Cloud. Além disso,

a solução passa por rigorosos critérios de auditoria e qualidade.

Monitoramento 24 X 7 

A Philips é responsável pelo monitoramento constante 

do sistema e age proativamente a �m de antecipar

eventuais gargalos,  instabilidades ou quedas

de performance.

Informação com con�dencialidade, 
integridade e disponibilidade

Do ponto de vista de segurança e privacidade, 

o Tasy em Cloud é amplamente con�ável. 

Todas as informações são protegidas por mecanismos 

de criptogra�a e o acesso às telas e interface da 

aplicação é customizado por pro�ssional ou área 

de atividade, a partir de um ambiente que atende 

os requisitos internacionais de segurança.

Criptogra�a de dados 

As informações são armazenadas 
em ambiente seguro e os dados
em trânsito são protegidos com
tecnologia de certi�cação digital.

Sistemas atualizados

A Philips estabelece uma rigorosa 
política de atualizações operacionais 
e de segurança a �m de proteger 
a estabilidade do sistema.

Menos complexidade 
técnica

A redução de preocupação com a 

complexidade técnica da 

operação permite  maior 

concentração no próprio negócio 

facilitando o cuidado em saúde.



Em caso de migração é realizada uma análise pelo time 

comercial e técnico. A equipe comercial veri�cará os 

aspectos relacionados ao negócio, identi�cando as 

funções que a sua instituição utiliza, integrações, acesso 

remoto, tamanho da base etc., dimensionando o esforço 

para a implementação. A equipe técnica cuidará de 

questões como requisitos, infraestrutura, e questões

de segurança.

Após a implementação do Tasy em Cloud o seu negócio 

também tem a garantia de assistência especializada 

ininterrupta. Tanto para o suporte do ambiente,  que 

compreende as atividades de manutenção de toda a 

infraestrutura  necessária para o funcionamento do 

Tasy quanto para algum episódio de indisponibilidade 

do sistema. Tudo isso 24 horas 7 dias por semana. 

Além disso você também tem o suporte realizado dentro 

dos parâmetros do contrato de serviços.

Apoio total da Philips
para migração 
e Suporte 24X7

Com o Tasy em Cloud a

experiência do usuário é

100% em HTML5.
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