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Guia de Referência Rápida 

Este documento não tem a pretensão de ser um manual, mas sim um guia para que possam 
conhecer um pouco mais sobre o sistema para clinicas e consultórios. 

 
Ao iniciar o sistema é obrigatório a autenticação por meio de usuário e senha para ter acesso aos 
recursos do sistema. 

 

 
Sendo autenticado com sucesso o usuário tem acesso aos recursos que foram liberados pelo 
administrador do sistema. 

http://www.lcinfo.com.br/
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O acesso aos recursos podem ser feitos através do menu na parte superior ou por meio dos 
botões de atalhos logo abaixo. 
 

 
Os Botões de atalhos estão configurados para um acesso rápido para os principais recursos do 
sistema. 
 

 

 
 
A primeira janela que vou apresentar é o “Sua Empresa”, nesta janela são cadastradas todos os 
dados da sua empresa. 
Também são configurados alguns parâmetros de como o sistema deve funcionar no seu 
consultório. 

http://www.lcinfo.com.br/
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O cadastro de Funcionários e colaboradores será usado para registro das informações das 
pessoas que trabalham no consultório.  
Nesta janela o administrador do sistema poderá configurar a agenda dos médicos e o tipo de 
acesso que cada usuário deve ter. 
 

 

 
O cadastro de pacientes é bem completo, em um só local é possível visualizar os dados pessoais, 
e informações de pagamentos e histórico clinico. 

http://www.lcinfo.com.br/
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O sistema dispõe de recurso financeiro avançado, permitindo o gerenciamento e controle das 
receitas e despesas de forma simples e intuitiva. 
 
 

 
Também é possível registrar vales e adiantamentos para os funcionários e colaboradores do 
consultório. 

http://www.lcinfo.com.br/
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A agenda de consulta é muito pratica, pra facilitar o atendimento é possível abrir a agenda de até 
três profissionais ao mesmo tempo. 
O intervalo de atendimentos é configurado de acordo com a sua necessidade. 
 

 
Ao clicar na linha referente ao horário da consulta o atendente poderá registrar ou visualizar as 
informações sobre a consulta. 
 
 
 
 
 

http://www.lcinfo.com.br/
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É possivel gerar diversos tipos de relatórios inclusive gráficos. 
 
 
Para finalizar lembramos que este é apenas um guia de referência rápido, com os principais 
recursos do sistema. 
Para conhecer outros recursos acesse nosso vídeo no Youtube: https://youtu.be/7nuJzH4A0L0  
 
Agradecemos a sua atenção por ter chegado até aqui. 
Em caso de dúvida estamos a disposição para ajudar no que for necessário. 

http://www.lcinfo.com.br/
https://youtu.be/7nuJzH4A0L0

