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“A solução implementada pela WCS colaborou para
a melhoria contínua de nossos processos internos. Todo

o time não mediu esforços para oferecer sempre o melhor 
atendimento e a máxima agilidade.” Head of IT

O CLIENTE

Conta com rede própria composta por Hospitais, 
Pronto Atendimentos, Núcleos de Medicina 
Avançada e Diagnóstica e Núcleos especializados 
em Cardiologia, Dermatologia, Oftalmologia, 
Oncologia, Ortopedia/Traumatologia e Reabilitação, 
além de médicos de diversas especialidades e outros 
profissionais da saúde que trabalham de forma 
integrada para que os pacientes tenham sempre o 
melhor atendimento.

DEMANDA

Com o forte crescimento, o cliente precisava 
encontrar uma operadora para concentrar a sua 
comunicação de dados de maneira confiável e que 
atendesse de forma personalizada às instalações e 
principais ocorrências que eventualmente surgissem. 
A WCS Conectologia foi escolhida pelo fato de ter 
know-how no segmento hospitalar e na transmissão 
de imagem médicas.

SOLUÇÃO WCS CONECTOLOGIA

Inicialmente foi interligada por meio da solução 
MPLS a matriz, seus principais hospitais e centros de 
imagem com enlaces de alta capacidade. Após a 
primeira etapa totalmente cumprida, passou-se para 
a segunda etapa que foi interligar as unidades de 
atendimento clínico, também por MPLS, à matriz. 

Atualmente, a WCS é a operadora principal e está em 
100% da rede distribuída entre hospitais, centro de 
imagem e unidades de atendimento clínico.

UMA ESCOLHA DE EXCELÊNCIA

Com uma rede totalmente estável e segura, o cliente 
pode visualizar o crescimento do grupo para outras 
regiões, além do atendimento a distância e a 
transmissão de imagens dos laudos onde 
constatou-se uma economia nos custos das imagens 
impressas, além da confiança e agilidade percebidas 
pelos clientes finais na diminuição dos retrabalhos e 
no fim da lentidão no sistema ou até sua parada total 
- fato que não ocorre mais, fazendo com que o 
profissional de TI possa se preocupar com serviços 
mais produtivos para a corporação.

Saúde

Grupo empresarial da área
de saúde melhora processos internos,
estabelecendo a conexão da matriz
aos seus núcleos de negócio com
redes de alta disponibilidade.


