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GOTO PARA 
CONSULTÓRIOS MÉDICOS
A família GoTo é a solução completa de comunicação  
e colaboração para consultórios médicos.
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Líder de confiança em comunicação e colaboração na nuvem, o GoTo 
oferece recursos de voz, vídeo, central de atendimento e muito mais, 
acessíveis onde você precisa fazer negócios.

Por mais de uma década, a família GoTo conquistou uma ativa base 
de clientes ao combinar tecnologia inovadora, experiência de usuário 
elegante e intuitiva, modelo de funcionamento simples e dimensionável,  
e preços competitivos.

Veja como a família GoTo pode deixar seu consultório mais avançado  
e melhorar a experiência dos seus pacientes.

TUDO O QUE SEU CONSULTÓRIO PRECISA 
PARA COLABORAR E TER SUCESSO,  
EM UM SÓ LUGAR
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MÉDICO

GoToConnect Mobile
Atenda chamadas e troque SMS/MMS pelo seu número comercial, diretamente 
pelo seu smartphone.

•  Direcione automaticamente chamadas urgentes para seu aplicativo móvel 
do GoToConnect.

• Gerencie o correio de voz e o tráfego de chamadas de qualquer lugar

• Colete informações de contato de pacientes

Videoconferências em HD do GoToMeeting para telessaúde
Use o GoToMeeting para fazer consultas remotas confidenciais em vez de se ater 
apenas ao consultório, hospital ou em domicílio. Evite presenças indesejadas com 
o bloqueio de reuniões e reuniões com senha.

Do correio de voz para o e-mail
Receba suas mensagens de voz diretamente na sua caixa de e-mail. Filtre as 
mensagens e nunca mais deixa de retornar uma chamada urgente.

Failover de linha
Faça chuva ou faça sol, esteja sempre ao alcance dos seus pacientes.  
O GoToConnect detecta automaticamente eventuais quedas de energia ou do 
sinal de internet e reencaminha as chamadas para um número secundário.

Chamadas seguras
O GoToConnect criptografa todas as suas chamadas para proteger  
a confidencialidade dos clientes e as comunicações do consultório.
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ADMINISTRAҪÃO

Música de espera
Proporcione uma boa experiência aos clientes personalizando a música de 
espera.

Monitoramento de chamadas
Está planejando ampliar os negócios? Fique de olho nas chamadas de outros 
códigos de área. Ou tenha diversos números para facilitar o gerenciamento das 
suas campanhas de marketing.

Saudação personalizada
Antes de atender uma chamada, saúde o paciente com informações importantes 
e encaminha a chamada para a pessoa certa no consultório.

Encaminhamento baseado em horários
Encaminhe chamadas automaticamente de acordo com seus horários de 
funcionamento. Atribua uma árvore telefônica personalizada ou desvie 
chamadas automaticamente para o atendimento fora do horário comercial.
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GERÊNCIA

GoToConnect Support Center
Nunca mais perca uma chamada com o rastreamento de chamadas perdidas 
e o acesso a relatórios de chamadas e métricas em tempo real para medir  
o desempenho do seu consultório com mais eficiência. Aperfeiçoe as interações 
com pacientes com monitoramento de chamadas em tempo real.

Gravação de chamadas
Aproveite a gravação ilimitada de chamadas realizadas e recebidas para ajudar 
no treinamento e documentar todas as comunicações com os pacientes.

Mensagens de espera personalizadas
Enquanto os pacientes esperam ao telefone, ofereça opções como mensagens 
de espera personalizadas, promoções especiais e programa de indicações.

COBRANҪA/PLANOS DE SAÚDE

Filtros de chamadas recebidas
Direcione as administradoras de planos de saúde para o telefone certo sem 
precisar ocupar a equipe da recepção.

Fax virtual
Receba e envie faxes ilimitados diretamente pelo seu e-mail.

Integração com headsets
Usando seu aparelho Poly, escolha um headset que ajude no atendimento de 
chamadas com ergonomia, facilidade e conforto.

Discagem rápida
Aproveite seu tempo ao máximo programando seu telefone para ligar para os 
números mais frequentes ao toque de um botão.



6 

RECEPҪÃO

Editor do plano de discagem

• Atendentes virtuais ilimitados: nunca mais perca uma chamada. Os atendentes 
virtuais apresentam uma lista de opções para que a pessoa que está ligando 
fale com quem precisa, sem demora.

• Envio e recebimento de SMS/MMS: seus pacientes precisam que você envie 
o endereço do seu consultório, fotos, vídeos ou documentos? Use dispositivos 
móveis para enviar e receber SMS/MMS pelo seu número comercial.

• Barreira acústica: a barreira acústica dos aparelhos da Poly detecta ruído de 
fundo e o cancela para que o paciente só escute quem está ao telefone.

• Interfone: ligue para qualquer telefone do consultório pressionando apenas 
um botão.



TRABALHE COM UMA EQUIPE PREMIADA

PRÊMIO CUSTOMER’S CHOICE DE 2020 
PARA SOLUҪÃO DE MARKETING

PRÊMIO TOP RATED DE 2020 EM 
SOLUҪÃO DE WEBCONFERÊNCIA  
E WEBINAR POR VOIP

G2 CROWD LEADER DE 2020 EM RELATÓ-
RIOS DE SOFTWARE DE CHAMADAS POR 
VOIP, VIDEOCONFERÊNCIAS E WEBINARS

GOLD STEVIE DE MELHOR 
COLABORAҪÃO NO AMERICAN 
BUSINESS AWARDS DE 2019

A família GoTo é a marca de maior confiança do mercado de 
comunicação e colaboração unificadas, e o GoToConnect é o 
sistema de telefonia empresarial em nuvem mais recomendado.
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COM A PALAVRA, OS 
NOSSOS CLIENTES

“A família GoTo tem sido uma mão na roda para facilitar o dia 
a dia do nosso consultório. Além de ser muito conveniente  
e fácil de usar, o custo mensal é metade do que pagávamos para  
o nosso prestador de serviço anterior.”

— Veronica Sisneros, gerente de consultório, Collins Dental

“Com o GoToConnect, é fácil encaminhar as nossas chamadas 
para todos os nossos consultórios. Assim, conseguimos compartilhar 
equipes, independentemente de onde os colaboradores estão. 
Um consultório pode atender as chamadas quando algum 
outro estiver fechado. Definitivamente, ficou muito mais fácil 
gerenciar o dia de trabalho da nossa equipe de atendimento.”

— Pritpal Singh, administrador sênior de consultórios, Kaur Dental Group



9 

Converse com um especialista

© 2020 LogMeIn, Inc. Todos os direitos reservados. 06.12.2020/LMI1396m

Solicite um orçamento

UNIFIQUE SUAS 
COMUNICAҪÕES COM 
A FAMÍLIA GOTO
O GoToConnect combina a potência e a confiabilidade dos sistemas de telefonia 
por VoIP em nuvem do Jive e a solução de áudio, vídeo e webconferência do 
GoToMeeting em uma solução simples, confiável e flexível.

O departamento de TI pode contar com uma solução fácil de 
gerenciar por uma assinatura econômica. Tudo isso com  
o suporte da GoTo, a marca mais confiável entre as soluções 
de colaboração.

https://www.goto.com/connect/try

