
OTIMIZAR
for clinical trials institutions

SIGEC - GESTÃO DE ENSAIOS CLÍNICOS

APROXIMAR
communication and performance

MONITORIZAR
productivity and outcomes

PORTAL EXTERNO - INDÚSTRIA
O Portal Externo pretende aproximar a Indústria das 
Instituições onde decorrem os Ensaios Clínicos. A 
informação é centralizada, caracterizada e planificada, 
assegurando uma eficiente gestão e prazos de resposta 
mais competitivos.

PORTAL INTERNO - CENTROS DE ENSAIO
Submetido o ensaio no Portal Externo, a Instituição dispõe 
de toda a informação organizada, permitindo assim uma 
eficiente e adequada gestão financeira e de recursos. 

CONTROLO E ACOMPANHAMENTO
Com uma plataforma para exploração e manipulação dos 
dados podem ser criados indicadores globais, para cada 
etapa do processo. Total controlo do plano financeiro e das 
atividades decorrentes do ensaio.

PORTAL EXTERNO PORTAL INTERNO

INDICADORES

SIGEC



TAILORED FOR CLINICAL TRIAL 
CENTERS AND INSTITUTIONS
Na Indústria existem diversas soluções 
para gestão dos Ensaios Clínicos, contudo, 
não são direcionadas para suportar a 
gestão dos Centros de Ensaios. O SIGEC 
é uma solução concebida para aproximar 
a Indústria e os Centros de Ensaios, 
apoiando toda a gestão interna, desde a 
submissão até à conclusão do ensaio. 

CLINICAL TRIAL FLOWCHART
A Indústria caracteriza e planifica na 
plataforma os procedimentos a realizar 
durante o ensaio clínico, centralizando 
assim a informação. Os Centros de 
Ensaios geram flowcharts individuais para 
cada doente, validando a sua execução e 
otimizando recursos.

FINANCIAL MANAGEMENT
A Instituição gere o planeamento 
de pagamentos e a distribuição das 
verbas, garantindo um maior controlo 
e simplificação dos processos. A 
centralização da informação facilita o 
reporting e o tracking financeiro do 
ensaio.

 

INDICADORES E REPORTING

AVALIAÇÃO E GESTÃO

CRIAÇÃO E SUBMISSÃO

www.linkedin.com/showcase/globalcare/
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www.glintt.com
www.linkedin.com/company/glintt/

glintt
A Glintt – Global Intelligent Technologies é uma multinacional de tecnologia e consultoria, 
cotada na Euronext . Com mais de 20 anos de experiência é líder em consultoria e serviços 
tecnológicos na Saúde, estando as suas soluções presentes em mais de 200 hospitais e 
clínicas. No setor Farmacêutico, mais de 12.000 farmácias na Península Ibérica utilizam 
o software de gestão suportado pela Glintt. Nos Serviços Financeiros, Telecomunicações 
e Administração Pública, marca presença nas maiores e mais competitivas entidades 
públicas e privadas em vários países da Europa. © Glintt


