


Site personalizado na internet com o nome do Laboratório
/Clínica e com direito a e-mails (inclui site  mobile para
consulta no celular)

Aplicativo nas plataformas Apple Store e Google Play com
informações personalizadas do Laboratório ou Clínica.

A S_Line oferece a seus clientes opções de pacotes e serviços que 
facilitam ainda mais a comunicação entre laboratórios e pacientes 

através de uma página na internet com o nome do laboratório.

Construção e Hospedagem de Site

Construçao e Hospedagem
Tenha em seu site a possibilidade de atender pacientes e
médicos através de mensagens instantâneas na internet

Chat On-Line

Aplicativo Mobile



CONSTRUçaO E HOSPEDAGEM
Construção de site a partir de modelos e hospedagem na internet para que Laboratórios ou Clínicas
possam disponibilizar informações importantes sobre serviços e atendimentos oferecidos.

PRAZOS PARA A CONSTRUÇÃO DO SITE*

Modelo escolhido

Apresentação de imagem
inicial do site

Aprovação

Aprovação ou
solicitação

de alterações
Apresentação inicial do site

1ª visão de como está
ficando o site

Apresentação final do site
Site concluido

5 dias úteis Aprovação 10 dias úteis 10 dias úteis
*É uma média, pode sofrer alteração de acordo com o modelo escolhido

Site Responsivo:
Se adapta em qualquer dispositivo de visualização com base no tamanho da tela, ou seja, independente se é 

computador desktop, notebook, smartphone ou tablet, o site será exibido da melhor maneira para o dispositivo.

3 páginas +
1 serviço adicional a escolher

Mensalidade ........................... R$ 35,00

Construção de Site ............ R$ 700,00

Pacote
Básico

Mensalidade .......................... R$ 60,00
Construção de Site ........ R$ 1.100,00

5 páginas +
4 serviços adicionais a escolher

Pacote
intermediário

Mensalidade ........................... R$ 85,00
Construção de Site ........ R$ 1.400,00

7 páginas +
todos serviços adicionais

Pacote
completo

Mensalidade ......................... R$ 120,00
Construção de Site ......... R$ 2.000,00

7 páginas +
todos serviços adicionais

Pacote
responsivo

Taxa Inicial R$ 270,00

Mensalidade R$ 27,00

Agendar Exames com Check in On Line
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Pesquisa de
Satisfação

Perguntas
Frequentes

Lista de
Exames
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CHAT ON-LINE
O Serviço de Chat On-Line permite inserir no site do Laboratório ou Clínica a possibilidade de
atender pacientes e médicos através de mensagens instantâneas na internet. O sistema foi desenvolvido
para facilitar o atendimento on-line, viabilizando negócios e melhorando a imagem da sua empresa.

Basta ter um funcionário conectado à internet e ao site do 
serviço de Chat S_Line, e assim este atendente ficará visível
para receber chamados de seus clientes.



APLICATIVO MOBILE
Agora seus clientes podem acessar informações do Laboratório ou Clínica diretamente
do aparelho smartphone, garantindo maior comodidade para seus pacientes. 

Desenvolvido para App Store e Google Play

Consulte-nos para condições de pagamento

Taxa de Construção R$ 2.900,00

Mensalidade R$ 270,00

Taxa Inicial R$ 270,00

Mensalidade R$ 27,00

CID ou Corpo Clínico ou IMC

Taxa Inicial R$ 150,00
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Taxa Inicial R$ 130,00

Mensalidade R$ 13,00

Datas Comemorativas

30% des desconto para clientes S_Line

tecnologia para seu laboratório comodidade para seus pacientes

Conecte-se ao mundo mobile



Clique no link abaixo e assista ao vídeo
https://youtu.be/x74J8emIvAM



SKYPE:
sline-comercial – Aryadne
sline-comercial1 – Miria
sline-comercial2 – Luana
sline-comercial3 – Tiago

sline@sline.com.br

SKYPE:
slinesuporte2 – Alisson
slinesuporte – Samira
slinetecnico1 – Sérgio
slinesuporte1 – Pedro

suporte@sline.com.br

SKYPE:
slineadmin – Larissa

admin@sline.com.br

SKYPE:
slinemkt – Patricia

mkt@sline.com.br

(27) 3022-5959
Plantão 24h: (27) 9 8111-2224

Atuando desde 1994 no mercado laboratorial, a S_Line tornou-se referência com o serviço de  Resultados
de Exames via Internet  e conforme às necessidades e tendências de mercado, desenvolveu outros serviços que facilitam a 

relação do laboratório com seus clientes e parceiros, como: Envio de SMS, Construção e Hospedagem de Site, Lista de Exames, 
Pesquisa de Satisfação, Integração com Operadora de Plano de Saúde.

Por ser uma empresa especializada na área de tecnologia da saúde, a sua equipe assume o compromisso
de acompanhar as tendências tecnológicas a fim de sempre garantir a eficácia e agilidade no

processo comunicacional entre Laboratórios, Clínicas, Operadoras e Clientes.
Hoje atende em todo o território brasileiro e em Portugal, fortalecendo cada vez mais sua credibilidade.


