
      APRESENTAÇÃO

O SIM MEDS é um software que foi desenvolvido com objetivo de proporcionar segurança e facilidade 
para administradores de farmácias e drogarias. Ele é indicado para regularização, gestão e controle dos 
procedimentos que envolvem o segmento.

Com o SIM MEDS o cadastro de compra e venda e movimentações de medicamentos controlados e anti-
bióticos acontece de maneira mais prática e segura, garantindo integração direta com o inventário 
online da ANVISA, entre outros benefícios.
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          APLICAÇÕES

• Consulta de médicos completa.
• Consulta de medicamentos na ANVISA, por MS ou nome.
• Fácil visualização do estoque, histórico de movimentações, lotes e notas �scais.
• Agendamento de backup para maior segurança dos dados.
• Importação do inventário da ANVISA, tanto inventário já aberto quanto xml (no caso de inventário 
�nalizado).
• Funcionamento independente do software gerencial da drogaria.
• Suporte especializado composto por técnicos de TI e Farmacêuticos.
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      ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Para começar a usar o SIM MEDS é simples: você só precisa baixar e instalar o software, o tempo estima-
do é de menos de 30 minutos para todo o processo, podendo ser realizado com sucesso em menos 
tempo de acordo com as especificações de cada computador, bem como a velocidade da internet.

     FUNCIONALIDADES

• Integrado ao inventário online da ANVISA
• Envio de movimentações de forma simpli�cada.
• Validação automática do envio.
• Balanços obrigatórios gerados de forma fácil.
• Envio de inventário para ANVISA.

          INVESTIMENTO (VALOR E CONDIÇÃO)

Entrada de R$299,00 e R$269,00 para renovação. O software pode ser utilizado em formato de 
teste pelo período de 30 dias. Anuidade com suporte remoto, sem limites.


