
Centralx Authentidocs

Assinatura digital integrada ao seu HiDoctor

Você pode integrar ao seu HiDoctor um módulo 
especial para utilização de assinaturas digitais de 
acordo com a MP 2.200-2 (Medida Provisória 2.200-2 
que regula a validade legal de documentos digitais).

O Centralx Authentidocs é um sistema para 
assinatura digital ,  protocolação temporal ,  
armazenamento, recuperação e verificação de 
documentos digitais assinados.

Assinando seus prontuários eletrônicos 
com certificado digital

O Centralx Authentidocs permite aplicação de 
assinaturas digitais e armazenamento de documentos 
com versionamento, possibilitando a consulta à integra 
das diversas versões assinadas de documentos digitais, 
com garantia de integridade, autoria e aplicação de 
carimbo de tempo.

A integração com o HiDoctor

Trabalhe normalmente em seu HiDoctor, ao terminar 
de criar ou alterar um prontuário clique no botão 
assinar. As informações incluídas ou alteradas serão 
armazenadas no prontuário  eletrônico no 
Authentidocs, somando-se, sem sobrepor, as 
informações anteriores.

Garantia de rastreabilidade

Cada inclusão ou alteração do prontuário eletrônico 

depositada no Centralx Authentidocs gera uma 
nova versão do mesmo que não pode mais ser alterada e 
pode ser consultada a qualquer tempo. Informações 
podem ser corrigidas, excluídas e adicionadas no 

HiDoctor, e isso é particularmente importante 
quando há erro de ortografia ou informação incorreta, 
sem que isso implique em qualquer perda ou exclusão 
de dados na cópia das informações enviadas ao 

Centralx Authentidocs. Assim, você mantém 
documentos eletrônicos íntegros e assinados 
digitalmente conforme a previsão da MP 2.200-2. 

O versionamento do Centralx Authentidocs 
garante a integridade de cada uma das cópias dos 
prontuários eletrônicos depositados nele permitindo a 
qualquer tempo consultar as versões anteriores e 
garantindo também a rastreabilidade completa das 
alterações, exclusões e inclusões de informações a  
qualquer momento.

Portanto, o Centralx Authentidocs integrado ao 

HiDoctor pode garantir a fidelidade integral de um 
determinado documento em data e hora estabelecida.

Como por exemplo: "Como era o prontuário do 
paciente X na data Y", com garantia do conteúdo 
naquela data assegurada por meios de assinatura 
digital e protocolação de tempo.

Segurança dos dados

O Centralx Authentidocs incorpora uma rotina de 
backup (cópia de segurança) que facilita a execução 
rápida desta importante rotina*. Depois de gerados os 
arquivos para backup, os mesmos podem ser copiados 
para DVD, fita ou outros meios de armazenamento de 
informações de sua preferência para guarda segura dos 
dados.

*É recomendado que a cópia de segurança de dados seja feita 
diariamente, ou de acordo com a periodicidade adequada ao 
ambiente. É importante a guarda de backups anteriores 
mantendo backups diferentes em diversos períodos de tempo.

Centralx®


	Page 1

