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  Ganhos: 

     Potencialize seus lucros. 

 

  Eficiência:  

      Atendimento mais efetivo. 

 

  Segurança:  

     Sistema seguro e confiável. 

  

Nós estamos construindo a solução séria, segura e 

lucrativa. 

 

Meu VETEC – Ganhos, Eficiência e Segurança 
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Acesse o  Meu VETEC de Computadores, Notebooks, 

Tablets e Smartphones*. 

 
* Na próximas versões 

 

 

  Praticidade: 

 

  

  Organização:  

 

  

  Agilidade: 
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 Colaboração 

• Interação eletrônica entre veterinário e cliente por meio de uma 

ferramenta colaborativa que gerencia as informações de atendimento 

e seus animais.  

 Acessibilidade 

• Suporte e acesso a qualquer hora e em qualquer lugar através de uma 

interface simples e amigável no ambiente Web. 

 Fácil Manuseio  

• Facilidade na hora de montar seu atendimento. É só prescrever uma 

guia de visita e fazer o acompanhamento de todo atendimento aos 

animais. 
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Meu VETEC - Funções 

            Atividades Diárias 
 

• Gestão de Visitas; 

• Gestão de Cadastros; 

• Gestão Financeira Básica; 

• Gestão de Estoque e Materiais Básico; 

• Gestão de Documentos; 

• Segurança e Administração 
 

  Comunicação 

• Notificação de acessos, com alertas no sistema; 

• Notificação por e-mail; 

• Registro do histórico e ações do usuário/fornecedor; 

• Relatórios dos registros, com opções de exportações para documentos Office e PDF; 

Inovação no Mercado 
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Envie e monitore relatórios com segurança, quando e de 

onde desejar. Também recupere dados e registros com 

facilidade; 

 

Melhora na qualidade das informações: 

 - Quantos animais você atende? 

 - Há duplicidade nos cadastros e nos seus 

 atendimentos? 

 

  Facilitador de lembretes, alertas e notificações; 
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Controle de Visitas; 

Vacinação e Vermifugação; 

 Ferrageamento do Animal; 

Odontograma; 

 Funções Vitais; 

Medicamentos e Suplementos; 

Procedimentos Veterinários; 

Eventos e Datas Comemorativas; 

Agenda com clientes e compromissos; 

Meu VETEC - Características 
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 Atendimento em menor tempo; 

 

 Dados em segurança total; 

 

 Tenha controle absoluto da troca de informações com seus clientes, seja 

por Excel, Texto ou e-mail; 

 

 Personalize seu ambiente, para os clientes acessarem as áreas de 

interesse; 

 

 Eficiência; 

 

 Controle das tarefas atribuídas aos técnicos, profissionais e Veterinários;  

Personalizar, Registrar e Compartilhar Conhecimento!  
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 SEM LICENÇAS. Apenas pagamento de mensalidade. 

 

 SEM FIDELIDADE OU TAXA DE ADESÃO. 

 

 O MELHOR CUSTO BENEFÍCIO DO MERCADO: 

 

 - Sistema Web 
 Disponibilizado para vários dispositivos*. Tendo disponibilização em 

 qualquer lugar e hora sem necessidade de instalar em seu dispositivo. 

 Também na versão offline que está sendo desenvolvido em paralelo. 

 

 - Acessibilidade 

 Personalize em seu plano com a ASK, com quais módulos,

 funcionalidades, quantidade de animais  e usuários que deseja 

 contratar ou escolha um pacote padrão. 

 

 - Servidor 

 Nós cuidamos de sua infraestrutura com equipamentos de última 

 geração, backup e servidores exclusivos. 
 

* Consulte quais dispositivos e sua configuração 

 



CCO Concorrência Sistema de Transporte Módulos do Meu VETEC 

10 



CCO Concorrência Sistema de Transporte Gestão de Visitas 

11 



CCO Concorrência Sistema de Transporte Gestão Cadastros 

12 



CCO Concorrência Sistema de Transporte Gestão Financeira Básica 

13 



CCO Concorrência Sistema de Transporte Gestão de Estoques e Materiais Básico 

14 



CCO Concorrência Sistema de Transporte Gestão de Documentos 

15 



   

 

 

Meu VETEC permite personalizar, padronizar e ter controle 

sobre todos os serviços prestados aos clientes, seja qual for 

o tipo de atendimento: animais individuais, haras ou clínicas.    

 

Solução Completa 

 

Esta ferramenta tem como diferencial a segurança, 

simplificando as necessidades do Veterinário Equino, 

acessibilidade de qualquer ponto e facilitar a gerência 

operacional dos mais diversos tipos de atendimento e gestão 

clinica de seus animais. 
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