Manual – Sindicatos
Posted:Fri, 19 Jul 2019 17:36:33 +0000
O objetivo é pesquisar, alterar, remover ou cadastrar novos sindicatos no sistema.

Tópicos nesta tela:

Salvar
Pesquisar
Limpar
Salvar
Salva um novo sindicato ou salva as alterações em um já anteriormente cadastrado.

Pesquisar
Pesquisa por um ou mais sindicatos de acordo com o que foi digitado nos campos.

Limpar
Limpa os dados digitados nos campos da tela.

Campos

Campo Descrição

Valor de
Exemplo

Obrigatório

Código

Código gerado AUTOMATICAMENTE para identificar o
sindicato

1

Não

Nome

Nome de identificação do sindicato

Padrão

Sim

Ação nos itens
Ações que podem ser executadas nos itens pesquisados.

Detalhar
Excluir
Detalhar
Sobe os dados da tabela para os campos, permitindo assim alterações.

Excluir
Exclui os dados do sistema.

Tela de Exemplo

O post Manual – Sindicatos apareceu primeiro em DS Sistemas | Especialista Em Softwares Para Gestão
De Operadoras Odontológicas.

Manual – Grupo Procedimento
Posted:Tue, 16 Jul 2019 15:32:52 +0000
O objetivo dessa tela é criar, alterar ou excluir grupos de procedimentos.

Tópicos nesta tela:

Salvar
Pesquisar
Limpar

Salvar
Salva um novo grupo de procedimentos, ou salva as alterações em um grupo já existente.

Pesquisar
Pesquisa por grupos de procedimentos de acordo com o que foi digitado nos campos.

Limpar
Limpa todos os dados da tela.

Campos

Campo

Descrição

Valor de
Exemplo

Obrigatório

Nome

Nome do grupo de
procedimentos

Consultas

Sim

Dias
Carência

Quantidade de dias de
120
carência do grupo

Agrupamento Agrupamento que
Carteira
aparecerá na carteira

A

Não
Não

Observações:

Após os grupos de procedimentos cadastrados, em Gestão Odontológica -> Procedimentos, deve-se
definir o grupo em que cada procedimento pertence.

Tela de Exemplo

O post Manual – Grupo Procedimento apareceu primeiro em DS Sistemas | Especialista Em Softwares
Para Gestão De Operadoras Odontológicas.

Manual – Agendamento de Consultas
Posted:Tue, 16 Jul 2019 14:57:53 +0000
O objetivo dessa tela é gerar agendamentos de consultas para os beneficiários com os prestadores.

Tópicos nesta tela:

Pesquisar

Pesquisar
Abre um modal para pesquisar consultas já agendadas de um beneficiário específico.

Campos

Campo

Descrição

Valor de
Obrigatório
Exemplo

Filial

Unidade em que será
agendada a consulta

01

Tipo de
Determina o tipo de
agendamento agendamento
Clínica

Clínica em que o
prestador pertence

Prestador em que a
Prestador de
consulta, será ou está
Serviço
agendada

Sim

Consultas Sim
Clínica
001

Sim

Marcos
Paulo

Sim

Observações:

Para conseguir realizar agendamento de consultas, no cadastro do prestador, em Gestão Odontológica
-> Prestador de Serviços, deve-se alterar o tipo de contratação para “Rede Própria”. Após salvar a
configuração, a aba “Configuração de Agenda” ficará disponível para alterações, permitindo assim
configurar a agenda do prestador, de forma com que a agenda do mesmo fique personalizada com os
dias e horários de atendimento.

Ao clicar em uma consulta já agendada, abrirá um modal na tela com algumas opções, nesse modal é
possível Confirmar a consulta, reportar ausência do paciente, excluir a consulta ou criar uma GTO
referente á consulta.

Na opção criar uma GTO, será aberto o módulo Etapa 2 – Inclusão de GTO.

Tela de Exemplo

O post Manual – Agendamento de Consultas apareceu primeiro em DS Sistemas | Especialista Em
Softwares Para Gestão De Operadoras Odontológicas.

Manual – Arquivo Retorno
Posted:Tue, 16 Jul 2019 14:01:03 +0000
O objetivo dessa tela é gerar os arquivos de retorno recebidos pela operadora.
Tópicos nesta tela:
Salvar
Limpar
Salvar
Salva um novo arquivo de retorno no sistema.
Limpar
Limpa todos os dados da tela.
Campos
Campo Descrição

Valor de
Exemplo

Obrigatório

Seleciona o tipo de
Caixa -> CNAB
Tipo de
arquivo que foi
240 -> Boleto
arquivo
retornado à operadora com Registro

Sim

Seleciona a conta
Caixa
Conta
corrente do arquivo
Econômica
Corrente
retornado à operadora. Federal

Sim

Arquivo de retorno a
Arquivo ser processado no
sistema

Sim

Observações:

O arquivo de retorno é exatamente a resposta ao arquivo de remessa. É a resposta do banco, com o
boleto registrado, à operadora.
O módulo “Arquivo de Retorno” é um módulo que serve para retorno de arquivos de cobrança
retornados a operadora. O que não envolve arquivo de retorno do TISS, SIB, entre outros.
Tela de Exemplo

O post Manual – Arquivo Retorno apareceu primeiro em DS Sistemas | Especialista Em Softwares Para
Gestão De Operadoras Odontológicas.

Manual – Arquivo Remessa
Posted:Tue, 16 Jul 2019 13:35:11 +0000
O objetivo dessa tela é gerar os arquivos de remessa a serem enviados.

Tópicos nesta tela:

Salvar

Salvar
Gera um novo arquivo de remessa com as contas a receber, de acordo com o que foi filtrado, a serem
enviadas ao banco.

Campos

Campo

Descrição

Valor de
Exemplo

Tipo de arquivo

Define o tipo de
arquivo a serem
gerados

Banco do
Brasil ->
Sim
CNAB 240

Conta Corrente

Define a conta
corrente dos
arquivos a serem
gerados

Banco do
Sim
Brasil S.A.

Filtrar contas
receber com
datas de
vencimento até:

Data de
vencimento na qual 01/01/2019 Sim
serão geradas

Confirmo que
verifiquei dos
contas a receber
deste período

Caixa de
confirmação de que
foram verificadas
todas as contas a

Obrigatório

Sim

antes de tentar
emitir o arquivo

receber do período
selecionado.

Ação nos itens

Detalhe
Mostra todos os detalhes do arquivo de remessa.

Arquivo
Abre o arquivo a ser enviado ao benco.

Observações:

Para salvar o arquivo, basta clicar com o botão direito do mouse no botão “Arquivo”, clicar em “Salvar
Como…” e salvar o arquivo na sua máquina. Após o download do arquivo, a operadora deve enviar o
arquivo salvo ao banco.

A maneira em que o arquivo será enviado ao banco é de única e exclusiva responsabilidade da
operadora com o banco.

Tela de Exemplo

O post Manual – Arquivo Remessa apareceu primeiro em DS Sistemas | Especialista Em Softwares Para
Gestão De Operadoras Odontológicas.

Manual – Dente/Região
Posted:Thu, 11 Jul 2019 18:19:25 +0000
O objetivo dessa tela é pesquisar, cadastrar, alterar ou excluir dentes ou regiões cadastradas no
sistema.

Tópicos nesta tela:

Salvar
Pesquisar
Limpar

Salvar
Salva um novo dente ou região, ou salva as alterações em um já anteriormente cadastrado.

Pesquisar
Pesquisa por um ou mais dentes ou regiões cadastradas no sistema.

Limpar
Limpa os dados digitados nos campos da tela.

Campos

Campo

Descrição Valor de Exemplo

Obrigatório

Código

Código do
dente ou AI
região

Sim

Nome do
Descrição dente ou
região
Dentes
contidos
na região
(separados
por “,”)
Observações:

Arco Inferior

Sim

Dentes
Sim (Caso
contidos
seja o
38,37,36,35,34,33,32,31,41,42,43,44,45,46,47,48
na região
cadastro de
cadastrada
uma região)

O cadastro serve tanto para dentes, quanto para regiões.

Ação nos itens

Detalhar
Sobe os itens da tabela para os campos, possibilitando assim a alteração nos itens já cadastrados.

Excluir
Exclui os itens já cadastrados.

Tela de Exemplo

O post Manual – Dente/Região apareceu primeiro em DS Sistemas | Especialista Em Softwares Para
Gestão De Operadoras Odontológicas.

Manual – Bloqueio Emissão Títulos
Posted:Thu, 11 Jul 2019 17:17:59 +0000
O objetivo dessa tela é pesquisar, cadastrar, alterar ou excluir bloqueios de emissão de títulos
cadastrados no sistema.

Tópicos nesta tela:

Salvar
Pesquisar
Limpar

Salvar

Salva um novo bloqueio na emissão de títulos, ou salva as alterações em um já anteriormente cadastrado.

Pesquisar
Pesquisa por um ou mais bloqueios de emissão de títulos cadastrados no sistema.

Limpar

Limpa os dados digitados nos campos da tela.

Campos

Campo

Descrição

Valor de
Exemplo

Obrigatório

Data
Início

Data inicial onde o bloqueio da emissão de títulos estará
configurada.

01/01/2019

Sim

Data Fim

Data final onde o bloqueio da emissão de títulos estará
configurada.

01/02/2019

Sim

Observações:
Este módulo servirá para bloquear a emissão de títulos em um período determinado pela
operadora.

Ação nos itens

Detalhar
Sobe os itens da tabela para os campos, possibilitando assim a alteração nos itens já cadastrados.

Excluir
Exclui os itens já cadastrados.

Tela de Exemplo

O post Manual – Bloqueio Emissão Títulos apareceu primeiro em DS Sistemas | Especialista Em
Softwares Para Gestão De Operadoras Odontológicas.

Manual – Histórico Movimentação
Posted:Wed, 10 Jul 2019 14:58:05 +0000
O objetivo dessa tela é cadastrar um histórico de movimentação no sistema.
Pesquisar
Pesquisa por um histórico de movimentação de acordo com o que foi digitado nos campos, ou para visualizar
todos os histórico de movimentação cadastrados no sistema, basta clicar no botão Pesquisar. Imagem de
exemplo:

Após a pesquisa é possível “Detalhar” ou “Excluir” um histórico de movimentação:
Detalhar
Apresenta o registro de cadastro do histórico de movimentação detalhado, podendo efetuar alterações.
Excluir
Exclui o histórico de movimentação cadastrada.
Limpar
Limpa os dados digitados na tela.
Novo histórico de movimentação
Para cadastrar um novo histórico de movimentação é simples, preencha apenas o campo “Nome” do histórico
de movimentação, e selecione os campos “Habilitar no cadastro de contas a receber”, “Habilitar no cadastro de
contas a pagar” e “Habilitar no cadastro de movimentação financeira”, para que seja incluído nas respectivas
telas do sistema “Contas a Receber”, “Contas a pagar” e “Movimentação Financeira”, o campo “Código” é
gerado automaticamente após “Salvar”
o cadastro realizado.
O post Manual – Histórico Movimentação apareceu primeiro em DS Sistemas | Especialista Em Softwares
Para Gestão De Operadoras Odontológicas.

Manual – Forma Pagamento
Posted:Wed, 10 Jul 2019 14:42:01 +0000
O objetivo dessa tela é cadastrar uma forma de pagamento no sistema.
Pesquisar
Pesquisa por uma forma de pagamento de acordo com o que foi digitado nos campos, ou para visualizar todas
as formas de pagamento cadastradas no sistema, basta clicar no botão Pesquisar. Imagem de exemplo:

Após a pesquisa é possível “Detalhar” ou “Excluir” uma forma de pagamento:

Detalhar
Apresenta o registro de cadastro da forma de pagamento detalhado, podendo efetuar alterações.

Excluir
Exclui a atividade forma de pagamento.

Limpar
Limpa os dados digitados na tela.

Novo Atividade Econômica
Para cadastrar uma nova forma de pagamento é simples, preencha apenas o campo “Nome” da forma de
pagamento, pois o campo “Código” é gerado automaticamente, em seguida click no botão “Salvar” .
O post Manual – Forma Pagamento apareceu primeiro em DS Sistemas | Especialista Em Softwares Para
Gestão De Operadoras Odontológicas.

Manual – Código Movimento
Posted:Wed, 10 Jul 2019 14:33:59 +0000

O objetivo dessa tela é cadastrar um código de movimentação financeira no sistema.
Pesquisar
Pesquisa por um código de movimentação de acordo com o que foi digitado nos campos, ou para visualizar
todas os código de movimentação cadastradas no sistema, basta clicar no botão Pesquisar. Imagem de
exemplo:

Após a pesquisa é possível “Detalhar” ou “Excluir” um código de movimentação:

Detalhar
Apresenta o registro de cadastro do código de movimentação detalhado, podendo efetuar alterações.

Excluir
Exclui o código de movimentação cadastrada.

Limpar
Limpa os dados digitados na tela.

Novo Código de Movimentação
Para cadastrar um novo código de movimentação é simples, preencha apenas o campo “Descrição” da
atividade econômica, e selecione o campo “Habilitar Lançamento” que esta cadastrada no sistema, pois o
campo “Código” é gerado automaticamente, em seguida click no botão “Salvar” .
O post Manual – Código Movimento apareceu primeiro em DS Sistemas | Especialista Em Softwares Para
Gestão De Operadoras Odontológicas.

Manual – Atividade Econômica
Posted:Tue, 09 Jul 2019 20:46:42 +0000
O objetivo dessa tela é cadastrar uma atividade econômica (CNAE) no sistema.
Pesquisar
Pesquisa por uma atividade econômica de acordo com o que foi digitado nos campos, ou para visualizar todas
as atividades econômicas cadastradas no sistema, basta clicar no botão Pesquisar. Imagem de exemplo:

Após a pesquisa é possível “Detalhar” ou “Excluir” uma atividade econômica:

Detalhar
Apresenta o registro de cadastro da atividade econômica detalhado, podendo efetuar alterações.

Excluir
Exclui a atividade econômica cadastrada.

Limpar
Limpa os dados digitados na tela.

Novo Atividade Econômica
Para cadastrar uma nova atividade econômica é simples, preencha apenas o campo “Descrição” da atividade
econômica, e selecione o campo “Série da nota fiscal” que esta cadastrada no sistema, pois o campo “Código”
é gerado automaticamente, em seguida click no botão “Salvar” .

O post Manual – Atividade Econômica apareceu primeiro em DS Sistemas | Especialista Em Softwares
Para Gestão De Operadoras Odontológicas.

Manual – Conta Corrente
Posted:Tue, 09 Jul 2019 19:03:01 +0000
O objetivo dessa tela é pesquisar, adicionar novas, alterar ou excluir contas correntes já anteriormente
cadastradas.

Tópicos nesta tela:

Salvar
Pesquisar
Limpar

Salvar
Salva uma nova conta corrente, ou salva as alterações em uma já anteriormente cadastrada.

Pesquisar
Pesquisa por uma ou mais contas correntes já cadastradas.

Limpar
Limpa os dados digitados nos campos da tela.

Campos

Campo

Descrição

Valor de Exemplo

Obrigatório

Unidade

Unidade da operadora em que será cadastrada a
conta corrente

Data Solution

Sim

Banco

Nome do banco

Caixa Econômica
Federal

Sim

Agência

Agência em que a conta corrente é pertencente

4387

Sim

DV

Dígito verificador da agência

Número da
conta

Número da conta corrente

10000

Sim

DV

Dígito verificador da conta

3

Sim (Caso
exista)

Data abertura

Data de abertura da conta corrente

01/01/2019

Sim

Descrição

Descrição por parte da operadora

Banco caixa da
operadora

Sim

Saldo banco

Saldo do banco para cadastrar no sistema

100,00

Sim

Saldo
Movimentação

Saldo de movimentação calculado pelo próprio
sistema

100,00

Não

Valor limite
especial

Valor limite especial da conta corrente

0,00

Não

Tipo de conta

Determina o tipo da conta

Conta corrente

Sim

Situação

Determina a situação da conta

Ativo

Sim

Sim (Caso
exista)

Informações para envio de arquivo de boleto ou débito automático

Campo

Descrição

Tipo de boleto

Valor de Exemplo

Obrigatório

Com registro

Sim

Protestar boleto

Define se o boleto será
protestado

Não

Sim

Dias para protestar

Define os dias para
protestar o boleto

60

Sim (Caso a opção “Protestar
boleto” seja marcada como
Sim)

Forma de emissão do
boleto

Determina a maneira em Operadora emite e
que o boleto será gerado envia

Sim

Cód. Convênio/Cedente

Sim

Carteira

Sim (Caso exista)

Sequencial atual do
arquivo

Sim

Cód. Operação

Sim

Prefixo nosso número

Sim

Tamanho do nosso
número(sem o prefixo e
dígito)

Não

Faixa Inicial

Não

Faixa Final

Sim

Faixa Atual

Sim

Valor do juros diário

Sim

N° flash (apenas ITAU)

Sim

Variação Carteira
(apenas BB)

Sim

Código adicional da
carteira BB

Sim

1ª instrução que será
Instrução 1 a ser exibida
exibida no corpo do
no corpo do boleto
boleto

Após o vencimento
Não
multa de 2%.

2ª instrução que será
Instrução 2 a ser exibida
exibida no corpo do
no corpo do boleto
boleto

Juros de mora
0,034% por dia de
atraso.

Não

3ª instrução que será
Instrução 3 a ser exibida
exibida no corpo do
no corpo do boleto
boleto

Não receber após
30 dias de
vencimento

Não

4ª instrução que será
Instrução 4 a ser exibida
exibida no corpo do
no corpo do boleto
boleto

Não receber após
30 dias de
vencimento

Não

5ª instrução que será
Instrução 5 a ser exibida
exibida no corpo do
no corpo do boleto
boleto

Não receber após
30 dias de
vencimento

Não

6ª instrução que será
Instrução 6 a ser exibida
exibida no corpo do
no corpo do boleto
boleto

Não receber após
30 dias de
vencimento

Não

Ação nos itens

Detalhar
Sobe os itens da tabela para os campos, possibilitando assim a alteração nos itens já cadastrados.

Excluir
Exclui os itens já cadastrados.

Tela de Exemplo

O post Manual – Conta Corrente apareceu primeiro em DS Sistemas | Especialista Em Softwares Para
Gestão De Operadoras Odontológicas.

Manual – Envio de Comunicados
Posted:Tue, 09 Jul 2019 15:18:26 +0000
O objetivo dessa tela é redigir e enviar comunicados por mala direta para todos os destinatários.
Passo a passo
Para realizar o envio de comunicado, é necessário preencher os campos disponíveis na tela. Imagem de
exemplo:

Os campos disponíveis na tela são:
Campos

Descrição

Exemplo

Destinatário

Selecione o tipo de destinatário que recebera o Fornecedores
comunicado.
Operacionais

Obrigatoriedade
Sim

Tipo de Envio Selecione o tipo de envio que será realizado.

E-mail

Sim

Assunto do E- Informe um Titulo para o e-mail a ser
mail
encaminhado.

Comunicado
Fornecedor

Sim

Texto do Email

TEXTO

Sim

Campo para redigir o texto do comunicado a
ser enviado.

Após o preenchimento dos campos, para finalizar o envio do comunicado, click no botão “Mala Direta” para
enviar para todos os destinatários que possuem o e-mail cadastrado no sistema.

Limpar
Limpa os dados digitados na tela.
O post Manual – Envio de Comunicados apareceu primeiro em DS Sistemas | Especialista Em Softwares
Para Gestão De Operadoras Odontológicas.

Manual – Banco
Posted:Tue, 09 Jul 2019 15:13:04 +0000
O objetivo dessa tela é pesquisar, adicionar novos, alterar ou excluir bancos já anteriormente
cadastrados.

Tópicos nesta tela:

Salvar
Pesquisar
Limpar

Salvar
Salva um novo banco, ou salva as alterações em um já anteriormente cadastrado.

Pesquisar
Pesquisa por um ou mais bancos já cadastrados.

Limpar
Limpa os dados digitados nos campos da tela.

Campos

Campo

Descrição

Valor de Exemplo

Obrigatório

Código

Código utilizado para identificar o banco

104

Sim

Nome

Nome do banco

Caixa Econômica Federal

Sim

Situação

Determina a situação do banco

Ativo

Sim

Ação nos itens

Detalhar
Sobe os itens da tabela para os campos, possibilitando assim a alteração nos itens já cadastrados.

Excluir
Exclui os itens já cadastrados.

Tela de Exemplo

O post Manual – Banco apareceu primeiro em DS Sistemas | Especialista Em Softwares Para Gestão De
Operadoras Odontológicas.

Manual – Centro de Custo
Posted:Tue, 09 Jul 2019 14:44:52 +0000
O objetivo dessa tela é pesquisar, adicionar novos, alterar ou excluir centros de custo já anteriormente
cadastrados.

Tópicos nesta tela:

Salvar
Pesquisar
Limpar

Salvar
Salva um novo centro de custo, ou salva as alterações em um já anteriormente cadastrado.

Pesquisar
Pesquisa por um ou mais centros de custo já cadastrados.

Limpar
Limpa os dados digitados nos campos da tela.

Campos

Campo Descrição

Valor de Exemplo

Obrigatório

Código

Código utilizado para identificar o centro de custo

31

Sim

Nome

Nome do centro de custo

Belo Horizonte

Sim

Ação nos itens

Detalhar
Sobe os itens da tabela para os campos, possibilitando assim a alteração nos itens já cadastrados.

Excluir
Exclui os itens já cadastrados.

Tela de Exemplo

O post Manual – Centro de Custo apareceu primeiro em DS Sistemas | Especialista Em Softwares Para
Gestão De Operadoras Odontológicas.

Manual – Moeda
Posted:Tue, 09 Jul 2019 14:40:24 +0000
O objetivo dessa tela é cadastrar a moeda com qual a operadora irá trabalhar.
Pesquisar
Pesquisa por uma moeda cadastrada de acordo com o que foi digitado no campo “Nome”, ou para visualizar
todas as moedas já cadastradas no sistema, basta clicar no botão Pesquisar. Imagem de exemplo:

Após a pesquisa é possível “Detalhar” ou “Excluir” a moeda cadastrada:

Detalhar
Apresenta o registro de cadastro da moeda detalhado, podendo efetuar alterações.

Excluir
Exclui a moeda cadastrada.

Limpar
Limpa os dados digitados na tela.
Nova Moeda

Para cadastrar uma nova moeda preencha os campos disponíveis na tela e click no botão “Salvar”
esta representado na imagem exemplo a baixo:

, como

O post Manual – Moeda apareceu primeiro em DS Sistemas | Especialista Em Softwares Para Gestão De
Operadoras Odontológicas.

Manual – Regional
Posted:Tue, 09 Jul 2019 14:33:57 +0000
O objetivo dessa tela é pesquisar, adicionar novas, alterar ou excluir regionais já anteriormente
cadastradas.

Tópicos nesta tela:

Salvar
Pesquisar
Limpar

Salvar
Salva uma nova regional, ou salva as alterações em uma já anteriormente cadastrada.

Pesquisar
Pesquisa por uma ou mais regionais já cadastradas.

Limpar
Limpa os dados digitados nos campos da tela.

Campos

Campo

Descrição

Valor de
Exemplo

Obrigatório

Código

Código gerado AUTOMATICAMENTE para identificar a
regional

1

Não

Descrição

Nome da regional

Belo Horizonte

Sim

Centro de custo da regional

31 – Belo
Horizonte

Sim

Centro de
Custo

Observações:
Os centro de custos são criados, alterados ou excluídos em Cadastros Básicos -> Centro de Custo.

Ação nos itens

Detalhar
Sobe os itens da tabela para os campos, possibilitando assim a alteração nos itens já cadastrados.

Excluir
Exclui os itens já cadastrados.

Tela de Exemplo

O post Manual – Regional apareceu primeiro em DS Sistemas | Especialista Em Softwares Para Gestão
De Operadoras Odontológicas.

Manual – Alterar Senha
Posted:Tue, 09 Jul 2019 14:17:58 +0000
O objetivo dessa tela é alterar a senha de acesso do usuário logado no sistema.
Passo a passo
Para realizar a alteração de senha do usuário logado é necessário preencher os campos disponíveis na tela, e
salvar a alteração clicando no botão “Salvar” . Imagem de exemplo:

O post Manual – Alterar Senha apareceu primeiro em DS Sistemas | Especialista Em Softwares Para
Gestão De Operadoras Odontológicas.

Manual – Municípios
Posted:Tue, 09 Jul 2019 13:53:04 +0000
O objetivo dessa tela é pesquisar, adicionar novos, alterar ou excluir municípios já anteriormente
cadastrados.

Tópicos nesta tela:

Salvar
Pesquisar
Limpar

Salvar
Salva um novo município, ou salva as alterações em um já anteriormente cadastrado.

Pesquisar
Pesquisa um ou mais municípios já cadastrados.

Limpar
Limpa os dados digitados nos campos da tela.

Campos

Campo

Descrição

Valor de Exemplo

Obrigatório

Código IBGE

Código do IBGE do município

3106200

Sim

Nome

Nome do município

Belo Horizonte

Sim

Ação nos itens

Detalhar
Sobe os itens da tabela para os campos, possibilitando assim a alteração nos itens já cadastrados.

Excluir
Exclui os itens já cadastrados.

Tela de Exemplo

O post Manual – Municípios apareceu primeiro em DS Sistemas | Especialista Em Softwares Para Gestão
De Operadoras Odontológicas.

Manual – Setor
Posted:Tue, 09 Jul 2019 13:36:06 +0000
O objetivo dessa tela é pesquisar setores já anteriormente cadastrados, adicionar novos setores ou
alterar o nome de determinados setores.

Tópicos nesta tela:

Salvar
Pesquisar
Limpar

Salvar
Salva um novo setor, ou salva as alterações em um já anteriormente cadastrado.

Pesquisar
Pesquisa um ou mais setores já cadastrados.

Limpar
Limpa os dados digitados nos campos da tela.

Campos

Campo

Descrição

Valor de Exemplo

Obrigatório

Nome

Nome do setor

Administrativo

Sim

Observações:
É importante que o nome do setor seja bem explicativo, pois é o mesmo que ficará disponível no
momento do cadastro de usuários, de corretora, entre outros.

Ação nos itens

Detalhar
Sobe os itens da tabela para os campos, possibilitando assim a alteração nos itens já cadastrados.

Excluir
Exclui os itens já cadastrados.

Tela de Exemplo

O post Manual – Setor apareceu primeiro em DS Sistemas | Especialista Em Softwares Para Gestão De
Operadoras Odontológicas.

Manual – Fila de Processos
Posted:Tue, 09 Jul 2019 13:27:03 +0000
O objetivo dessa tela é observar a fila de tarefas pendentes e a ser executada no sistema.
Pesquisar
Pesquisa uma tarefa especifica preenchendo os campos disponíveis, ou pesquisar todas as tarefas apenas
clicando no botão “Pesquisar”. Imagem de exemplo:

Ao clicando no botão “Pesquisar”, observe que trouxe uma tabela com todas as tarefas impostas para o
sistema realizar.

No exemplo a cima, foi solicitado ao sistema a tarefa de “Eventos do TISS”, esta tarefa se encontra na situação
“Executado” pois já foi realizada, e é possível visualizar também a data em que a tarefa foi imposta, e o usuário
responsável pela mesma, que neste caso é uma tarefa agendada no sistema e não realizada por um usuário
especifico.

Limpar
Limpa os dados digitados na tela.
O post Manual – Fila de Processos apareceu primeiro em DS Sistemas | Especialista Em Softwares Para
Gestão De Operadoras Odontológicas.

Manual – Perfis
Posted:Tue, 09 Jul 2019 13:21:28 +0000
O objetivo dessa tela é pesquisar perfis já anteriormente cadastrados, adicionar novos perfis ou alterar
permissões de determinados perfis.

Tópicos nesta tela:

Salvar
Pesquisar
Limpar

Salvar
Salva um novo perfil, ou salva as alterações em um já anteriormente cadastrado.

Pesquisar
Pesquisa um ou mais perfis já cadastradas.

Limpar
Limpa os dados digitados nos campos da tela.

Campos

Campo

Descrição

Valor de
Exemplo

Obrigatório

Nome

Nome do perfil

Administrador
do sistema

Sim

Situação

Determina a situação do perfil

Ativo

Sim

Permissões

Lista com todos as permissões de acesso passiveis de serem Administração Sim
dadas aos usuários cadastrados naquele perfil
> Municipio

Copiar
Todos

Passa todas as permissões para o campo de permissões do
perfil

Não

Copiar

Passa todas as informações selecionadas para o campo de
permissões no perfil

Não

Excluir

Exclui todas as permissões selecionadas

Não

Excluir
todos

Exclui todas as permissões do perfil

Não

*Campo em O campo sem descrição (Localizado a direita dos botões) é
branco*
onde são listadas as permissões do perfil

Administração Sim
> Municipio

Observações:
O campo sem descrição (Localizado a direita dos botões) é onde são listadas as permissões do perfil.

O nome do perfil é o principal, pois é o mesmo que ficará disponível no momento do cadastro de
usuários, de corretora, entre outros.

Ação nos itens

Detalhar
Sobe os itens da tabela para os campos, possibilitando assim a alteração nos itens já cadastrados.

Excluir
Exclui os itens já cadastrados.

Tela de Exemplo

O post Manual – Perfis apareceu primeiro em DS Sistemas | Especialista Em Softwares Para Gestão De
Operadoras Odontológicas.

Manual – Gestão de Usuários
Posted:Tue, 09 Jul 2019 12:49:03 +0000
O objetivo dessa tela é pesquisar, adicionar, excluir ou alterar informações dos usuários.

Tópicos nesta tela:

Salvar
Pesquisar
Limpar

Salvar
Salva um novo usuário, ou salva alterações realizadas em um já existente.

Pesquisar
Pesquisa um ou mais usuários já cadastrados.

Limpar
Limpa os dados digitados nos campos da tela.

Campos

Campo

Descrição

Valor de Exemplo

Obrigatório

Unidade

Filial da operadora onde será
cadastrado o usuário

001

Sim

Nome

Nome do usuário

Marcos Paulo

Sim
Sim (Caso haja a
necessidade de mudar
a senha do usuário)

Alterar senha Altera a senha do usuário

******

Sim (Caso haja a
necessidade de mudar
a senha do usuário)

Confirmação Confirmação da nova senha
de senha
do usuário

******

Sim (Caso haja a
necessidade de mudar
a senha do usuário)

E-mail

marcos.paulo@datasolution.srv.br Sim

Senha

Nova senha do usuário

E-mail de login do usuário

Telefone Fixo Telefone fixo para contato

(31)3615-9898

Não

Telefone
Móvel

Telefone celular para contato

(31)3615-9898

Não

Perfil

Tipo de perfil que dita os
acessos do usuário

Administrador do sistema

Sim

Setor

Setor de atuação do usuário

Administrativo

Sim

Situação

Determina a situação do
usuário

Ativo

Sim

Observações:
Os perfis, com os acessos permitidos e negados, são configurados em Administração -> Perfis.

Ação nos itens

Detalhar
Sobe os itens da tabela para os campos, possibilitando assim a alteração nos itens já cadastrados.

Excluir
Exclui os itens já cadastrados.

Tela de Exemplo

O post Manual – Gestão de Usuários apareceu primeiro em DS Sistemas | Especialista Em Softwares Para
Gestão De Operadoras Odontológicas.

Manual – Prospecção
Posted:Mon, 08 Jul 2019 19:34:47 +0000
O objetivo dessa tela é cadastrar prospecções de futuros clientes.
Pesquisar
Pesquisa por uma prospecção de acordo com o que foi digitado no campo “Nome/Razão Social”, ou para
visualizar todas as prospecções cadastradas no sistema, basta clicar no botão Pesquisar. Imagem de exemplo:

A pesquisa também pode ser filtrada de acordo com a situação em que se encontra a prospecção, após a
pesquisa é possível “Detalhar” ou “Excluir” uma prospecção:

Detalhar
Apresenta o registro de cadastro da prospecção detalhado, podendo efetuar alterações.

Excluir
Exclui a prospecção cadastrada.

Limpar
Limpa os dados digitados na tela.

Novo
O objetivo dessa tela é cadastrar uma nova prospecção. Tópicos nesta tela:
Abas

Descrição

Obrigatoriedade

Dados Básicos

Informe os dados básicos do cliente a ser cadastrado.

Sim

Histórico

Histórico de negociação realizada com o cliente

Sim

Ao preencher as abas para uma nova prospecção, existem as opções de:

Salvar
Salvar o cadastro ou alteração realizado para o cliente.

Voltar
Retorna a pagina da pesquisa de prospecção.

Campos
Dados
Básicos

Descrição

Nome/Razão
Nome ou razão social do cliente.
Social

Valor de Exemplo

Obrigatoriedade

Minha Empresa

Sim

Nome
Fantasia

Um apelido para a razão social, normalmente o
Ferro e Aço LTDA
mesmo nome da razão.

CNPJ / CPF

CNPJ ou CPF do cliente. Se o cliente for
empresa cadastre um CNPJ, se não cadastre
um CPF.

05.350.5545/00001-09 Sim

Situação

Selecione a situação em que se encontra a
prospecção.

Ativo

Observação

Campo de texto para inclusão de observações
referente ao cliente

Funcionários

Informe o numero de funcionários do cliente
pessoa jurídica.

Código CNAE Informe o código CNAE.

Não

Sim
Não

300

Não

0554501

Sim

Nome CNAE Informe o nome CNAE.

Não

Selecione a classificação do cliente: Comércio,
Classificação
email1@empresa.com Sim
Indústria ou Serviço.
Contato

Descrição

Valor de Exemplo

Obrigatoriedade

Nome

Informe um nome para contato

Carlos Andrade

Sim

Cargo

Informe o cargo a qual o cliente pertence

Gerente

Sim

E-mail

Informe um e-mail para envio de documentos

Carlos@gmail.com

Sim

Telefone

Informe um telefone para contato: telefone
comercial, Móvel ou Fax

(31) 3561-8522

Sim

Endereço

Descrição

Exemplo

Obrigatoriedade

CEP

Informe qual o CEP do endereço do cliente. Se
o CEP tiver registrado no banco de dados os
30140-000
outros campos serão preenchidos
automaticamente.

Sim

Tipo
Logradouro

Informe qual o tipo do logradouro do endereço. Rua

Sim

Logradouro

Informe qual o nome do logradouro.

Silva Pinho

Sim

Complemento Se houver algum complemento informe aqui.

301

Não

Bairro

Informe o bairro a qual o endereço pertence.

Santana

Sim

Número

Informe o número do endereço informado.

121

Sim

Tipo
Informe o tipo do complemento informado.
Complemento

Sala

Não

País

Informe o país do endereço.

Brasil

Sim

Estado

Informe o Estado do endereço.

Minas Gerais

Sim

Município

Informe a Cidade do endereço.

Belo Horizonte

Sim

Histórico

Descrição

Exemplo

Obrigatoriedade

Tipo de
Contato

Selecione a forme de contato realizada com o
cliente.

Telefone

Sim

Detalhe da
Negociação

Campo de texto para detalhar a negociação
com o cliente.

Resultado

Informe o resultado da negociação

Data do
Informar a data marcada do próximo
próximo
compromisso com o cliente.
Compromisso

Sim
Adesão do plano

Sim

01/07/2019

Não

Após o preenchimento dos campos “Contato” e “Histórico” também é necessário que salve-os, clicando no
botão Salvar.

Salvar
Botão de salvar encontrado nas abas, como exemplo a aba “Contato”.

Excluir
Exclui o contato cadastrado na prospecção.

Limpar Aba
Botão Limpar inferior, que limpa os campos preenchidos na aba.
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Manual – Conciliação
Posted:Mon, 08 Jul 2019 19:01:13 +0000
O objetivo dessa tela é realizar a conciliação de movimentações financeiras com situação em Pendente
Conciliação.

Tópicos nesta tela:

Salvar
Pesquisar
Limpar

Salvar
Realiza a conciliação da movimentação financeira e altera sua situação para “Conciliado”.

Pesquisar
Pesquisa uma ou mais movimentações financeiras com situação em “Pedente Conciliação”.

Limpar
Limpa os dados digitados nos campos da tela.

Campos
É necessário o preenchimento desses campos e logo após clicar em pesquisar para mostrar as
movimentações financeiras passíveis de conciliação.

Campo

Descrição

Data Inicial

Inicio do período em que a movimentação foi realizada 01/01/2019

Valor de Exemplo Obrigatório
Sim

Data Final

Final do período em que a movimentação foi realizada 31/01/2019

Sim

Conta Corrente Conta corrente onde a movimentação foi realizada

Caixa Interno

Sim

Observações:
Após pesquisado será liberada uma tabela para que seja realizada a conciliação:

Campo

Descrição

Selecione

Para selecionar uma ou mais
movimentações que serão conciliadas.

Data de
Data de conciliação das movimentações
conciliação financeiras.

Valor de
Exemplo

Obrigatório
Sim (Apenas para as
movimentações que serão
conciliadas)

31/01/2019 Sim

Observações:
Após selecionar todas as movimentações que serão conciliadas, basta clicar em salvar.

Tela de Exemplo

O post Manual – Conciliação apareceu primeiro em DS Sistemas | Especialista Em Softwares Para Gestão
De Operadoras Odontológicas.

Manual – Regra de Comissionamento
Posted:Mon, 08 Jul 2019 18:40:10 +0000
O objetivo dessa tela é determinar as regras de comissionamento para os corretores da operadora.

Tópicos nesta tela:

Salvar
Pesquisar
Limpar

Salvar
Salva uma nova regra de comissionamento, ou salva as alterações em uma já anteriormente cadastrada.

Pesquisar
Pesquisa uma ou mais regras de comissionamento já cadastradas.

Limpar
Limpa os dados digitados nos campos da tela.

Campos

Valor de
Exemplo

Campo

Descrição

Código

Código gerado AUTOMATICAMENTE para
1
a regra de comissionamento

Não

Descrição

Nome da regra de comissionamento

Sim

Padrão 1

Por número de
Forma de
Determina a forma de comissionamento da
faturas do
comissionamento regra
beneficiário

Obrigatório

Sim

Fatura inicial

Primeira fatura do período em que será
incluído o comissionamento

1

Sim (Caso não seja um
comissionamento
vitalício)

Fatura final

Última fatura do período em que será

10

Sim (Caso não seja um

Percentual a ser
pago sobre a
fatura

incluído o comissionamento

comissionamento
vitalício)

Valor percentual a ser pago ao corretor no
período em que está incluído o
50,00
comissionamento

Sim (Caso não seja um
comissionamento
vitalício)

Sempre aplicar o Percentual de comissionamento caso a
percentual de… regra seja vitalícia

6,00

Sim (Caso seja um
comissionamento
vitalício)

1

Sim (Caso seja um
comissionamento
vitalício)

da…
…fatura em
Primeira fatura onde começará a ser
diante (Comissão validado o comissionamento vitalício
vitalícia)

Observações:
Todos os valores dessa tela são percentuais, portanto, deve ser colocado um número decimal como se
fosse percentual. Exemplo:
6% = 6,00
12% = 12,00

Ação nos itens

Detalhar
Sobe os itens da tabela para os campos, possibilitando assim a alteração nos itens já cadastrados.

Excluir
Exclui os itens já cadastrados.

Tela de Exemplo

O post Manual – Regra de Comissionamento apareceu primeiro em DS Sistemas | Especialista Em
Softwares Para Gestão De Operadoras Odontológicas.

Manual – Repasse de Corretora
Posted:Mon, 08 Jul 2019 18:20:42 +0000
O objetivo dessa tela é realizar o fechamento do repasse dos corretores da operadora.

Tópicos nesta tela:

Salvar
Limpar
Cancelar

Salvar
Realiza o fechamento de repasse dos corretores, de acordo com os dados digitados nos campos.

Limpar
Limpa os dados digitados nos campos da tela.

Cancelar
Cancela as faturas de repasse geradas de acordo com o que foi digitado nos campos.

Campos

Campo

Descrição

Valor de Exemplo Obrigatório

Mês

Mês em que o repasse será fechado

01

Não

Ano
Recebimento

Ano em que o repasse será fechado

2019

Não

Período Inicial

Data inicial do repasse

01/01/2019

Sim

Período Final

Data final do repasse

31/01/2019

Sim

Corretora

Corretora específica em que o repasse será
fechado

M. A. A. DE SOUZA Não

Observações:
O repasse será fechado para todos os funcionários caso não seja informado uma corretora específica.

O mês e ano de recebimento, apesar de não obrigatórios, devem ser equivalentes ao período de
fechamento do repasse.
Exemplo: “Mês:1, Período: 01/01/2019 – 31/01/2019”; “Mês: 6, Período: 01/06/2019 – 30/06/2019”

Tela de Exemplo

O post Manual – Repasse de Corretora apareceu primeiro em DS Sistemas | Especialista Em Softwares
Para Gestão De Operadoras Odontológicas.

Manual – Corretora
Posted:Mon, 08 Jul 2019 17:47:46 +0000
O objetivo dessa tela é cadastrar corretores dos fornecedores já cadastrados no sistema.

Filtro
O objetivo dessa tela é pesquisar os corretores da operadora.

Tópicos nesta tela:

Pesquisar
Limpar
Novo

Pesquisar
Pesquisa por um ou mais corretores.

Limpar
Limpa os dados digitados no campo da tela.

Novo
Cadastra um novo corretor no sistema.

Campos

Campo

Descrição

Valor de Exemplo Obrigatório

Fornecedor

Fornecedor já cadastrado no sistema, cujo corretor
pertence

M. A. A. DE
SOUZA

Ação nos itens
Ações que podem ser executadas nos itens pesquisados.

Detalhar
Excluir

Detalhar
Abre o cadastro com os dados já preenchidos de um corretor já incluso no sistema.

Excluir
Exclui os dados do sistema desde que não exista nenhuma entrada vinculada a esse registro.

Cadastro de Corretor

Não

O objetivo dessa tela é cadastrar os corretores da operador. Tópicos nesta tela:

Salvar
Voltar

Campos
Dados Básicos

Campo

Descrição

Valor de
Obrigatório
Exemplo

Fornecedor

Determina o fornecedor (já
cadastrado no sistema) em que o
corretor pertencerá

M. A. A.
DE
Sim
SOUZA

Usuário do sistema

Usuário do sistema já cadastrado

Olivania
de
Sim
Souza

Tipo de corretora

Determina o tipo de corretora

Vendas

Regra de comissionamento padrão
(Apenas para corretoras do tipo de
vendas)

Regra de comissionamento prédefinida que determina a comissão
da corretora

Sim(Caso o tipo de
1–
corretora seja
Padrão 1
vendas)

Comissão especial na 13ª parcela

Define se há ou não uma comissão
especial ao corretor na 13ª parcela.

Não

Sim

Dia do mês para pagamento da
comissão

Dia do mês para pagamento do
repasse ao corretor

10

Sim

Vitalício condicional mensal

Dita o valor(percentual) vitalício
mensal no repasse do corretor

6,00

Não

Vitalício condicional anual

Dita o valor(percentual) vitalício
anual no repasse do corretor

12,00

Não

Sim

Observações:
O usuário do sistema para ser considerado “vendedor” no sistema, deverá estar com os campos Perfil
e Setor marcados como “Vendedor” e “Vendas”, respectivamente, em Administração -> Gestão de
Usuários.

As regras de comissionamento são cadastradas em Gestão Comercial -> Regra de Comissionamento.

Salvar
Salva o registro.

Voltar
Volta a página anterior.

Tela de Exemplo

O post Manual – Corretora apareceu primeiro em DS Sistemas | Especialista Em Softwares Para Gestão
De Operadoras Odontológicas.

Manual – Gestão de Parâmetros
Posted:Mon, 08 Jul 2019 15:13:55 +0000
O objetivo dessa tela é determinar valores para parâmetros que definem comportamentos específicos
do sistema

Tópicos nesta tela:

Salvar
Pesquisar
Limpar

Salvar
Salva as alterações realizadas no cadastro do parâmetro ou cadastra um novo parâmetro no sistema.

Pesquisar
Pesquisa por um ou mais parâmetros de acordo com o que foi digitado nos campos.

Limpar
Limpa os dados digitados nos campos da tela.

Campos

Campo

Descrição

Valor de Exemplo

Obrigatório

Nome

Nome do parâmetro

CONTA_CORRENTE_PADRAO_FATURA

Sim

Valor

Valor do parâmetro que vai
determinar esse comportamento
específico do sistema

8

Sim

DEFINE O CÓDIGO DA CONTA
CORRENTE PADRÃO PARA GERAÇÃO
DE FATURA.

Sim

Descrição Descrição do parâmetro

Ação nos itens
Ações que podem ser executadas nos itens pesquisados.
Detalhar

Detalhar
Sobe os dados do item selecionado, da tabela para os campos.

Observações:
Os nomes dos parâmetros são pré-definidos, pois é necessário manter um padrão para o
desenvolvedor ditar o comportamento específico no código fonte do sistema.

Os possíveis valores dos parâmetros, da mesma forma que os nomes, são pré-definidos pelo
desenvolvedor.

Em alguns casos, com o exemplo utilizado neste manual é de um parâmetro que define qual a Conta
Corrente utilizada para receber os valores das contas a receber, o valor é determinado pelo código da
conta localizado em Cadastros Básicos -> Conta Corrente.

Tela de Exemplo

O post Manual – Gestão de Parâmetros apareceu primeiro em DS Sistemas | Especialista Em Softwares
Para Gestão De Operadoras Odontológicas.

Manual – Pesquisar GTO
Posted:Mon, 01 Jul 2019 12:57:17 +0000
O objetivo dessa tela é pesquisar GTO’s cadastradas no sistema.
Pesquisar
Pesquisa por uma ficha de acordo com os campos preenchidos na tela filtro, também sendo possível realizar
alterações da mesma:
Campos disponíveis na tela:
Valor de
Exemplo

Campo

Descrição

Filial

Selecione a filial de sua operadora na qual se encontra cadastrado
Operadora 2
a GTO.

Nro. da Ficha

Informe o código da GTO especifica a qual esta procurando.

Nro. Ficha Antiga Selecione a especialidade especifica na qual a GTO se encontra.

35645234
Clinico Geral

Situação

Informe a carteirinha ou nome do beneficiário a qual a ficha
pertence.

19528470585

Período de
Emissão

Informe o período em que foi emitido a GTO.

04/05/2019

Beneficiário

Informe o nome do beneficiário que pertence a GTO.

817- Pedro Silva

Prestador de
Serviço

Informe o nome do dentista que esta vinculado a GTO.

254- João
Carlos

Após a pesquisa também é possível “Detalhar” a GTO encontrada, ou realizar a inclusão de procedimentos.

Detalhar
Trás a guia detalhada, podendo efetuar alterações.

Inclusão de GTO
Tela para inclusão de novos procedimentos para a guia selecionada.

Imagem de Exemplo:
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Manual – Competência
Posted:Thu, 27 Jun 2019 18:23:44 +0000
O objetivo dessa tela é pesquisar, incluir, editar ou excluir as competências.
Pesquisar
Competência é o armazenamento de todas as guias e procedimentos realizados por cada fornecedor em um
período vigente.

Para pesquisar uma competências especifica já cadastradas no sistema, deve-se preencher os campos
necessários. Caso seja necessário a busca de todas as competências já cadastradas, apenas selecione o
botão “Pesquisar”, e será possível visualizar todas competências disponíveis.

Campos disponíveis:
Campo

Descrição

Valor de Exemplo

Código

Informe o código da competência cadastrada no sistema.

356

Descrição Informe o nome da competência cadastrada no sistema.
Após a pesquisa é possível “Detalhar” ou “Excluir” uma competência:

Detalhar
Apresenta o cadastro da competência detalhado, podendo efetuar alterações.

Excluir
Exclui a competência selecionada.

Limpar
Limpa os dados digitados na tela.

julho/2019

Novo
O objetivo dessa tela é cadastrar uma nova competência. Tópicos nesta tela:
Abas

Descrição

Obrigatoriedade

Dados Básicos Informe os dados básicos da competência.
Lote

Sim

Campo de configurações do período na qual a competência pertence. Sim

Ao preencher as abas para uma nova competência, existem as opções de:

Salvar
Salvar o cadastro ou alteração realizado para o cliente.

Voltar
Retorna a pagina da pesquisa de cliente.

Novo
Realiza um novo cadastro.

Salvar Aba
Botão de salvar encontrado nas abas, como exemplo a aba endereço.

Pesquisar Aba
Botão Pesquisar inferior, que trás registros anteriores de lotes para uma competência já cadastrada.

Limpar Aba
Botão Limpar inferior, que limpa os campos preenchidos na aba endereço.

Detalhar
Disponibiliza a alteração das configurações de lote para a competência detalhada.

Excluir
Exclui as configurações salva do lote na qual a competência pertence.

Campos
Dados básicos Descrição

Valor de
Exemplo

Obrigatoriedade

Competência

Informar o período em meses na qual a competência
07/2019
estará vigente.

Sim

Data de
liberação

Período a qual será disponível o demonstrativo de
pagamento.

10/08/2019

Sim

Lote

Descrição

Valor de
Exemplo

Obrigatoriedade

Data Inicio

Período inicio da vigência para esta competência.

01/07/2019

Sim

Data Fim

Período final da vigência para esta competência.

31/07/2019

Sim

Situação

Situação em que se encontra a competência: Vigente
Vigente
ou Fechada

Sim

Dia do
Pagamento

Data de pagamento dos prestadores.

05/08/2019

Sim

Data limite do
acerto

Data limite para o acerto de repasse dos
prestadores.

10/08/2019

Sim

Tela de exemplo:

Passo a Passo:
Inicialmente para entender o processo de competências, é preciso imaginar que as competências são como
gavetas, onde cada gaveta armazena guias de atendimentos realizadas pelo prestadores de acordo com o
período vigente.
Como exemplo, iremos fechar uma competência “Maio/2019” que esta vigente, e em seguida abrir a próxima
competência “Junho/2019”.

Click no botão detalhar da competência de Maio, em seguida, na aba “Lote” será possível fazer o mesmo, click
novamente no botão detalhar encontrado no lote cadastrado para esta competência.

Após detalhar o “Lote”, perceba que as informações que estavam cadastradas, aparecem nos campos
superiores da tela, assim sendo possível alterar o campo “Situação” para “Fechada”, e finalizar salvando com
os botões Salvar inferior (Salvar a aba Lote) e Salvar superior (Salva a competência).
Em seguida, é necessário realizar o mesmo processo para tornar uma competência na situação fechada para
vigente.
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Manual – Fechamento de Repasse

Posted:Wed, 26 Jun 2019 13:16:38 +0000
O objetivo desta tela é realizar o fechamento de repasse dos fornecedores de acordo com o lote
vigente.
Fechamento de Repasse
Para realizar o acerto de contas do seu fornecedor, é preciso inicialmente que faça o fechamento de repasse
do mesmo, de acordo com o mês vigente. tela de exemplo:

Para realizar o fechamento de repasse preencha os campos disponíveis:
Campo

Descrição

Valor de Exemplo

Lote

Período a ser acertado ao fornecedor.

01/06/2019 – 30/06/2019
VIGENTE

Fornecedor

Informe o nome do fornecedor especifico para fechamento
do repasse

MARIA FREITAS

Após o preenchimento dos campos, é possível fechar o repasse ou cancelar o mesmo:

Salvar
Realiza o fechamento de repasse.

Excluir
Cancela o fechamento de repasse.
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Manual – Especialidade
Posted:Tue, 25 Jun 2019 14:48:30 +0000
O objetivo é filtrar, alterar, remover e cadastrar as especialidades no sistema.
Pesquisar
Pesquisa por uma especialidade especifica de acordo com o que foi digitado no campo “Nome”. Tela de
exemplo:

Também é possível pesquisar todas as especialidades já cadastradas, apenas clicando no botão pesquisar
encontrado no canto superior esquerdo da tela. Após a pesquisa, é possível:

Detalhar
Apresenta o cadastro da especialidade detalhada, podendo efetuar alterações.

Excluir
Exclui a especialidade solicitado.

Limpar
Limpa os dados digitados na tela.

Cadastrando uma nova especialidade
Para cadastrar uma nova especialidade, é preciso preencher os campos listados a baixo:
Campos

Descrição

Obrigatoriedade

Nome

Informe o nome da especialidade a ser cadastrada.

Sim

Total ideal de beneficiários Informe a quantidade ideal de beneficiários por

Sim

por especialidade

especialidade.

Situação

Selecione a situação que se encontra a especialidade.

Sim

Necessita de
especialização?

Selecione se é preciso ou não que o prestador seja
especializado para a especialidade cadastrada.

Sim

Para concluir o cadastro, é necessário salvar.

Salvar
Salvar o cadastro ou alteração realizado para a especialidade.
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Manual – Auditoria Inicial
Posted:Tue, 25 Jun 2019 13:51:46 +0000
O objetivo dessa tela é prover o auditor de todas informações para que ele possa auditar as fichas
liberando assim para cobrança de GTO.
Pesquisar
Pesquisa fichas que se encontra na situação “Auditoria Inicial” para serem auditadas, campos listados a baixo:
Campo

Descrição

Valor de
Exemplo

Nro. da Ficha

Informe o código da GTO especifica a qual esta procurando.

35645234

Especialidade

Selecione a especialidade especifica na qual a GTO se encontra Clinico Geral

Beneficiário

Informe a carteirinha ou nome do beneficiário a qual a ficha
pertence

19528470585

Prestador de
Serviço

Informe o nome do dentista que esta vinculado a GTO

254- João Carlos

Etapa 3 – Auditoria Inicial
Após a pesquisa, é possível visualizar a ficha, onde inicialmente trás as informações pertinentes ao
beneficiário, assim como a imagem de exemplo monstra:

Também é possível observar botões específicos no canto superior direito da tela, na qual suas funcionalidades
são:

Voltar
Retorna a pagina da pesquisa de GTO.
Salvar
Salvar a auditoria realizada na ficha.

Excluir

Exclui a ficha do beneficiário.

Imprimir GTO
Efetua a impressão da GTO.

Auditoria Clinica
Botão para inclusão de uma observação dada pelo auditor.

Periodontograma
Botão que trás o periodontograma do beneficiário.

Próxima Ficha
Botão de avançar para a próxima ficha a ser auditada.

Auditor
Botão que informa os registros de auditoria para a ficha que esta sendo auditada.

Índices
A baixo das informações iniciais, encontra-se o índice, onde o auditor pode analisar o estado bucal do
beneficiário, exemplo:

Também é encontrado no índice, abas acessíveis na qual trás informações especificas do paciente:
Abas

Descrição

Ocorrência

Histórico de ocorrências do prestador.

Protocolo

Trás todos os protocolos do beneficiário.

Histórico

O histórico mostra todas consultas realizadas por este beneficiário.

Anexo

Tela de anexos de documentos referente ao beneficiário.

Observação do
dentista

Tela de observações descritas pelo dentista para esta ficha.

Observação do auditor Tela com o campo de preenchimento de observações do auditor referente a

ficha.
Biometria facial

Tela de Biometria facial do beneficiário.

Botões disponíveis nas abas.

Salvar Aba
Botão de salvar encontrado nas abas, como exemplo a aba “Observação do Auditor”.

Detalhar
Botão encontrado no Histórico de atendimentos e fichas que foram abertas para este beneficiário.

Situação Inicial
Nesta etapa encontra-se os procedimentos informado pelo prestador, que serão executados no beneficiário,
mas que para isso devem ser auditados. Exemplo:

Após a avaliação odontológica, é necessário que o auditor autorize ou não os procedimentos informados
incluindo também a data em que será executada os procedimentos. Para isso, deve selecionar o procedimento
em seguida clicar no botão detalhar, onde ambos se encontram no canto esquerdo da tela.
Seguindo esses passos, nota-se que as informações do procedimento selecionado, irão aparecer nos campos
superior, onde será possível:

1. Informar a data que será executado o procedimento no beneficiário, no campo “Dt Exc.”
2. Informar também a situação, podendo; autorizar, não autorizar, cancelar e solicitar mais imagens para
analise.
3. Incluir um motivo (justificativa), da tomada de decisão do auditor.
4. Incluir junto ao motivo, um complemento para o mesmo.
Em seguida, feito a auditoria necessárias para o procedimento selecionado, é preciso salvar.

Salvar
Salvar a auditoria realizada no procedimento selecionado.

Para finalizar a auditoria de todos procedimentos da ficha, é preciso também que salve as alterações
realizadas na GTO com o botão salvar encontrado no canto superior direito da tela Etapa 3 – Auditoria Inicial.

Topo
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Manual – Plano
Posted:Fri, 21 Jun 2019 15:54:35 +0000
O objetivo dessa tela é pesquisar, cadastrar, alterar ou excluir os planos da operadora no sistema.

Filtro
O objetivo dessa tela é pesquisar os planos da sua empresa. Tópicos nesta tela:

Pesquisar
Limpar
Novo

Pesquisar
Pesquisa por um ou mais planos de acordo com o que foi digitado nos campos.

Limpar
Limpa os dados digitados nos campos da tela.

Novo
Cadastra um novo plano no sistema.

Campos

Campo

Descrição

Valor de
Exemplo

Obrigatório

Código

Código gerado AUTOMATICAMENTE pelo sistema para o
produto.

Descrição Nome do plano.

1

Não

Plano 1

Não

Ação nos itens
Ações que podem ser executadas nos itens pesquisados.
Detalhar
Excluir

Detalhar
Abre o cadastro com os dados já preenchidos de um plano já incluso no sistema.

Excluir
Exclui os dados do sistema desde que não exista nenhuma entrada vinculada a esse registro.

Cadastro de Planos
O objetivo dessa tela é cadastrar fornecedores de serviços ou produtos a sua empresa, o que inclui entidades
a qual sua empresa paga impostos, funcionários e etc. Tópicos nesta tela:
Salvar
Voltar

Campos
Dados Básicos

Campo

Descrição

Valor de Exemplo

Código

Código gerado AUTOMATICAMENTE
1
pelo sistema para o fornecedor

Sim

Descrição

Nome do plano a ser cadastrado

Sim

Nº Reg. ANS

Número de registro do plano na ANS 0

Plano 1

Obrigatório

Sim

Cód. na
empresa

Código identificador do plano dentro
da empresa

PL001

Não

Data
Implantação

Data em que o plano foi cadastrado
no sistema.

01/01/2018

Sim

Data
cancelamento

Data em que o plano foi desativado

01/01/2019

Sim(Em caso de
cancelamento do
plano)

Permanência
mínima

Número mínimo (em meses) em que
o plano deve permanecer ativo.

12

Sim

Carência

Determina se a carência é validada
Beneficiário
por beneficiário ou por procedimento

Sim

Contratação

Tipo de contratação do plano

Sim

Individual ou familiar

Participação fin. Determina se há ou não patrocínio no
Sem patrocínio
da cont.
plano

Sim

Abrangência
Geográfica

Grupo de Municípios

Sim

Plano
Determina de há ou não
Cooparticipativo coparticipação nos planos.

Sim

Sim

Tipo de produto Tipo de produto

pré-pago

Sim

Retrata a abrangência do plano.

Custo de
implantação

Determina se há algum tipo de custo
Sim
para implantação

Tipo de
cobertura

Determina o tipo de cobertura do
plano

Cobertura assistencial
com preço pré
estabelecido

Sim

Cobertura
descritiva

Descrição da cobertura do plano

Campo Livre para a
operadora

Não

Mensagem na
carteira

Observação para completar o
cadastro do plano

Plano 1

Sim

Sim

Observações:
O campo mensagem na carteira é de preenchimento obrigatório, caso contrário, não será possível
realizar o cadastro do plano. É recomendado que seja colocado apenas o nome do plano.

Salvar
Salva somente os dados básicos do plano digitados. Não é salvo todo o cadastro do plano e é obrigatório para
prosseguir com o cadastro do plano.
Assim que clicado no botão salvar da aba Dados Básicos, serão liberadas as alterações na aba Produto
Cobertura.

Produto Cobertura
Inclui, realiza alterações ou apaga os procedimentos cobertos no plano.
Procedimento

Nome do procedimento

Radiografia

Sim

Quantidade dias carência

Dias de carência do procedimento

60

Não

Limite por produto

Limite por produto

10

Não

Valor Cooparticipação
Valor cooparticipativo
20
Não
Observações:
Os procedimentos a serem colocados nesta aba devem estar cadastrado em Gestão Odontológica ->
Procedimentos, onde esses dados também podem ser conferidos.

Salvar
Salva as alterações realizadas nos procedimentos cobertos pelo plano.
Pesquisar
Pesquisa os procedimentos cobertos no plano de acordo com os dados digitados nos campos
Limpar
Limpa os dados na aba Produto cobertura.

Ação nos itens
Ações que podem ser executadas nos itens pesquisados.
Detalhar
Excluir

Detalhar
Sobe os dados cadastrados na tabela para os campos, possibilitando a alteração dos mesmos.

Excluir
Exclui os dados cadastrados do sistema.

Salvar
Salva o registro.

Voltar
Volta a página anterior.

Tela de Exemplo
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Manual – Tabela de Valores
Posted:Tue, 18 Jun 2019 13:41:42 +0000
O objetivo é cadastrar ou alterar tabelas de valores no sistema que são usadas para pagar os
procedimentos executados pelos prestadores de serviços.
Pesquisar
Pesquisa por um ou mais tabelas de valores de acordo com o que foi digitado em algum dos campos listados a
baixo:
Campo Descrição

Valor de Exemplo

Código

Informe o código da tabela de valores cadastrada no sistema.

35645234

Nome

Informe o nome da tabela de valores cadastrado no sistema.

Tabela 1

Após a pesquisa é possível “Detalhar” ou “Excluir” a tabela encontrada:

Detalhar
Apresenta o registro de cadastro da tabela de valores detalhado, podendo efetuar alterações.

Excluir
Exclui a tabela solicitada.

Limpar
Limpa os dados digitados na tela.

Novo
O objetivo dessa tela é cadastrar uma nova tabela de valores no sistema. Tópicos nesta tela:
Abas

Descrição

Obrigatoriedade

Dados
Básicos

Informe os dados básicos da tabela.

Sim

Informe quais são os procedimentos e os valores (em upo’s) dos
Tabela
procedimentos nesta tabela. (Esta aba só será desbloqueada após
Procedimento
salvar o preenchimento dos dados básicos.)
Ao preencher as abas para uma nova tabela, existem as opções de:

Salvar
Salvar o cadastro ou alteração realizado para a tabela de valores.

Sim

Voltar
Retorna a pagina da pesquisa de tabela de valores.

Pesquisar Aba
Botão de pesquisa que trás todos os procedimentos cadastrados na tabela e seus valores.

Salvar Aba
Botão de salvar inferior encontrado nas abas, como exemplo a aba “Tabela de Procedimentos”.

Limpar Aba
Botão Limpar inferior, que limpa os campos preenchidos na aba “Tabela de Procedimentos”.

Campos
Dados
Básicos

Descrição

Código

Informe qual o código da tabela que você deseja incluir. 1005

Nome

Informe o nome da tabela.

Tabela
Pediatras

Sim

Data Inicio

Informe a data inicial da tabela

01/01/2019

Sim

Data Fim

Informe a data final da tabela

31/12/2019

Sim

Valor de
Exemplo

Obrigatoriedade

Tabela
Descrição
Procedimento

Valor de
Exemplo

Obrigatoriedade
Sim

85300047 Informe qual o procedimento que você deseja incluir na RASPAGEM
Procedimento
Sim
tabela.
SUPRA
GENGIVAL
Plano

Informe a qual plano a tabela esta vinculado.

Quantidade
UPO

Informe quantas UPO’s o procedimento vale. O valor
em moeda corrente (reais) será feito através da
multiplicação entre UPO e os valores que estão nos
campos Valor da UPO cobertos e Valor da UPO não
Ativo
cobertos
do cadastro do prestador de serviços. Se não tiver nada
cadastrado nestes campos 1 UPO vale R$ 1.

Copiar
Selecione uma tabela já cadastrada, para copia-la a
Procedimento nova tabela que esta sendo cadastrada.
Tela de Exemplo

Plano Básico Sim

Plano Inicial

Sim

Sim

Topo
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Manual – Especialidades
Posted:Tue, 18 Jun 2019 12:58:03 +0000
O objetivo é pesquisar, alterar, remover e cadastrar as especialidades para os prestadores de serviço
no sistema.

Tópicos nesta tela:

Salvar
Pesquisar
Limpar

Salvar
Salva o registro com os dados digitados.

Pesquisar
Pesquisa por uma ou mais especialidades de acordo com o que foi digitado nos campos.

Limpar
Limpa os dados digitados nos campos da tela.

Campos

Campo

Descrição

Valor de
Exemplo

Nome

Nome da especialidade a ser cadastrada

Implantodontia Sim

Total de beneficiários por
especialista
Situação

Determina a situação da especialidade

Obrigatório

100

Não

Ativo

Sim

Necessita de especialização Determina a necessidade de especialização
Sim
?
do prestador

Ação nos itens
Ações que podem ser executadas nos itens pesquisados.
Detalhar
Excluir

Detalhar
Sobe os dados da tabela para os campos, permitindo assim alterações.

Excluir
Exclui os dados do sistema desde que não exista nenhuma entrada vinculada a esse registro.

Sim

Tela de Exemplo
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Manual – Fornecedor
Posted:Tue, 18 Jun 2019 12:30:46 +0000
O objetivo dessa tela é pesquisar e cadastrar fornecedores de serviços ou produtos a sua empresa.

Filtro
O objetivo dessa tela é pesquisar fornecedores de serviços ou produtos a sua empresa, o que inclui entidades
a qual sua empresa paga impostos, funcionários e etc.
Tópicos nesta tela:

Pesquisar
Limpar
Novo

Pesquisar
Pesquisa por um ou mais fornecedores de acordo com o que foi digitado nos campos.

Limpar
Limpa os dados digitados nos campos da tela.

Novo

Cadastra um novo Fornecedor no sistema.

Campos

Campo

Descrição

Valor de
Exemplo

Obrigatório

Código

Código gerado AUTOMATICAMENTE pelo sistema para o
fornecedor

120

Não

Nome/Razão Razão social do fornecedor como está no CNPJ ou nome
Social
completo da pessoa como está no CPF.

Centro
Odontológico

Não

Nome
Fantasia

Centro de
odontologia

Não

Nome fantasia do fornecedor.

Ação nos itens
Ações que podem ser executadas nos itens pesquisados.
Detalhar
Excluir
Enviar nova senha por e-mail

Detalhar
Abre o cadastro com os dados já preenchidos de um beneficiário já incluso no sistema.

Excluir
Exclui os dados do sistema desde que não exista nenhuma entrada vinculada a esse registro, como por
exemplo endereço.

Enviar nova senha por e-mail
Envia uma nova senha ao fornecedor para acesso ao portal do prestador de serviços.

Observações:
Para excluir o fornecedor, deve-se antes apagar os dados vinculados a ele, como por exemplo, o
endereço do mesmo.

Para alterar a senha do fornecedor, basta clicar no botão localizado na tabela que logo em seguida
será enviada uma nova senha ao fornecedor no e-mail cadastrado.

Para alterar a senha NÃO É NECESSÁRIO ABRIR TODO O CADASTRO DO FORNECEDOR, basta
clicar no ícone da tabela localizada na página de filtros do fornecedor.

Cadastro de Fornecedor
O objetivo dessa tela é cadastrar fornecedores de serviços ou produtos a sua empresa, o que inclui entidades
a qual sua empresa paga impostos, funcionários e etc. Tópicos nesta tela:
Salvar
Voltar

Observações:
Demais botões não serão utilizados.

Campos
Dados Básicos

Campo

Descrição

Valor de Exemplo

Unidade

Filial da sua empresa a qual o fornecedor está
Minha Empresa
vinculado.

Sim

Código

Código gerado AUTOMATICAMENTE pelo
sistema para o fornecedor

Não

120

Obrigatório

Razão social do fornecedor como está no
Nome/Razão
CNPJ ou nome completo da pessoa como está Ferro e Aço LTDA
Social
no CPF.

Sim

Nome
Fantasia

Não

Um apelido para a razão social, normalmente o
Ferro e Aço LTDA
mesmo nome da razão.

Nome do
Nome de quem responde juridicamente pelo
representante
fornecedor.
legal

Marco Aurélio Pontes

Não

CNPJ / CPF

CNPJ ou CPF do fornecedor. Se o fornecedor
for empresa cadastre um CNPJ, se não
cadastre um CPF.

05.350.5545/00001-09

Sim

Identidade /

Número da identidade ou passaporte do

MG 12.877.567

Não

Passaporte

fornecedor no caso de pessoa física ou do
representante legal no caso de pessoa jurídica

Órgão
expedidor

Instituição em que foi emitido o documento

PCMG

Não

Data de
emissão

Data em que a identidade ou passaporte foi
emitido.

10/10/2000

Não

Tabela de
valores

Tabela de valores cadastrada no sistema

Padrão

Sim

E-mail

Endereço de e-mail do fornecedor. Sempre que
o mesmo tiver coloque pois esse campo será
ferroeaco@ferroeaco.com.br Sim
usado pelo sistema posteriormente para envio
de dados.

Tipo de
serviço

Selecione se o fornecedor é operacional,
administrativo ou comercial. Fornecedores
operacionais são os que fazem para da
operação/produção de sua empresa,
exemplos: clinicas, dentistas, vigilantes.
Operacional
Fornecedores administrativo são os que fazem
parte da administração da sua empresa,
exemplo: papelarias. E fornecedores
Comerciais fazem parte da área de compra e
venda da empresa.

Sim

Tipo do
fornecedor

Determina se o fornecedor é pessoa física
(cadastrado em CPF) ou jurídica (Cadastrado
em CNPJ).

Sim

Pessoa Jurídica

A tela permite que você cadastre 3 contas para
o fornecedor, em conta padrão você seleciona
Conta padrão
qual será usada como padrão no sistema para
emitir contas a pagar para aquele fornecedor.

Sim

Banco

Instituição bancária a qual pertence a conta do 104 – Caixa Econômica
fornecedor.
Federal

Sim

Agência

Número da agência da conta informada.

0093

Sim

Conta

Número da conta.

10558-3

Sim

Data de
ativação

Data de ativação do fornecedor na sua
empresa

10/10/2010

Sim

Observação

Observação referente a Ativação do contrato
com o fornecedor.

Data em que começamos
nossa parceria com o
fornecedor Ferro e Aço.

Não

10/10/2011

Sim(Caso o
contrato
com o
fornecedor
seja
inativado)

Data de
inativação

Data de inativação do fornecedor na sua
empresa.

Conta
Contábil

Conta contábil do fornecedor.

Não

Valor repasse
Valor fixo do repasse.
fixo

Não

Observações:
Caso o Tipo de serviço seja Operacional, serão liberados mais 8 campos:
Campo

Descrição

Valor de Exemplo

Obrigatório

Data
Inicial

Data inicial do serviço prestado

01/01/2019

Sim

Vigência Vigência da prestação de serviço por parte do
fornecedor em dias

730

Não

Data
Final

Data do término do contrato com o prestador de
01/01/2021
serviços

Sim

Número
de
contrato

Número do contrato firmado com o fornecedor

0001/2019

Não

CNES

Número do CNES do fornecedor (Caso não
haja, basta colocar 7 vezes o digito 9
(9999999))

9999999

Sim

Login

Campo desnecessário, utilizado apenas para
completar o cadastro.

data@datasolutiuon.srv.br Sim

Senha

Campo desnecessário, utilizado apenas para
completar o cadastro.

Alterar
Senha

Campo desnecessário, utilizado apenas para
completar o cadastro.

Sim(Somente se
o campo “Alterar
Senha” estiver
marcado)

1234

Sim

Endereço

CEP

CEP do endereço que irá ser cadastrado.

33200-000

Sim

Tipo de Logradouro Tipo do logradouro do endereço

Rua

Sim

Logradouro

Endereço

Rua Dr. Cristiano
Machado

Sim

Número

Número referente ao endereço

28

Sim

Tipo de
complemento

Tipo de complemento do endereço

Sala

Não

Complemento

Complemento do endereço

401

Não

Bairro

Bairro onde está localizado o endereço

Centro

Sim

País

País

Brasil

Sim

Estado

Estado

Minas Gerais

Sim

Município

Município

Vespasiano

Sim

Tel. Principal

Telefone principal de contato

36159898

Sim

Tel. Opcional 1

Telefone opcional para contato

33333333

Não

Tel. Opcional 2

Telefone opcional para contato

34343434

Não

Situação

Situação em que se encontra o endereço

Ativo

Sim

Endereço principal

Confirma se este é o principal endereço do
fornecedor

Ativo

Sim

Salvar
Salva somente o endereço digitado. Não é salvo todo o cadastro do fornecedor e é obrigatório para salvar o
endereço.
Limpar
Limpa os dados na aba Endereço.

Imposto

Imposto Selecione o imposto que deseja cadastrar para o fornecedor. Quando o
sistema gerar um contas a pagar para o fornecedor ele já irá calcular o
imposto. O imposto precisa já estar cadastrado no sistema

INSS

Sim (se
quiser
incluir

algum
imposto)
Sim (se
Data em que o imposto começará a ser caculado. Se já houver uma conta
Data de
quiser
a pagar deste fornecedor não adianta colocar neste campo uma data
início de
10/10/2010 incluir
retroativa somente, você tem de colocar a data e gerar novamente o
vigência
algum
conta a pagar
imposto)
Se por alguma razão a taxa do imposto deste fornecedor é diferente da
Alíquota padrão cadastrada no cadastro de impostos preencha este campo com o 6
valor em percentual da taxa dele.

Não

Salvar
Salva somente o imposto digitado. Não é salvo todo o cadastro do fornecedor e é obrigatório para salvar o
imposto.
Limpar
Limpa os dados na aba Imposto.

Salvar
Salva o registro.

Voltar
Volta a página anterior.

Tela de Exemplo
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Manual – Cadastro de Prestador de Serviço
Posted:Tue, 18 Jun 2019 12:24:02 +0000
O objetivo dessa tela é pesquisar, cadastrar, excluir e editar no sistema os dentistas que prestam
serviço para operadora.
Pesquisar
Pesquisa por um ou mais prestadores de acordo com o que foi digitado em algum dos campos listados a baixo:

Campo

Descrição

Valor de Exemplo

Código

Código do prestador. Campo preenchido pelo sistema.

1422

Nome

Informe o nome do prestador de serviço.

João Marcelo Braz

Fornecedor Buscar pelo nome do fornecedor cadastrado no sistema.

Clinica OdontoLife

Identidade

Informe a identidade do prestador cadastrado no sistema.

1331531-ES

CNPJ/CPF

Informe o CNPJ ou CPF do beneficiário cadastrado no sistema.

195.284.705.85

CRO

Pesquisar por numero de CRO do prestador.

21561

Após a pesquisa é possível “Detalhar” ou “Excluir” o Prestador encontrado:

Detalhar
Apresenta o registro de cadastro do prestador detalhado, podendo efetuar alterações.

Excluir
Exclui o prestador solicitado.

Enviar nova senha por E-mail
Encaminha para o e-mail cadastrado do prestador, em caso de perda, uma nova senha de acesso ao portal.

Limpar
Limpa os dados digitados na tela.

Novo
O objetivo dessa tela é cadastrar um novo Prestador de serviço no sistema. Tópicos nesta tela:
Abas

Descrição

Obrigatoriedade

Dados Básicos

Informe os dados básicos do prestador como nome, CPF
e data de nascimento.

Sim

Local de
atendimento

Informe um ou mais endereços do prestador.

Sim

Especialidade/UPO

Informe quais são as especialidades que o prestador de serviços
Sim
atende.

Histórico

Histórico de ocorrências do prestador de serviços, podendo
também cadastrar novas ocorrências.

Não

Produtos

Tela para vincular os planos a qual o prestador cadastrado
atenderá.

Sim

Configurações de
Agenda da rotina de trabalho do prestador
Agenda
Ao preencher as abas para um novo prestador, existem as opções de:

Salvar
Salvar o cadastro ou alteração realizado para o prestador.

Voltar
Retorna a pagina da pesquisa de prestador.

Sim

Novo
Realiza um novo cadastro.

Salvar Aba
Botão de salvar encontrado nas abas, como exemplo a aba “Local de Atendimento”.

Limpar Aba
Botão Limpar inferior, que limpa os campos preenchidos em abas, exemplo: “Local de Atendimento”.
Histórico de Reajuste
Botão para impressão do histórico de reajustes vinculados ao prestador, localizado em “Especialidades/UPO”.

Campos
Campo

Descrição

Fornecedor

Informe a qual fornecedor, cadastrado no
CLINICA MAIS
financeiro, este prestador de serviços está
ODONTO
ligado.

Valor de Exemplo

Obrigatoriedade
Sim

Código

Código do prestador. Campo preenchido
pelo sistema.

1422

automático

Nome

Informe o nome do prestador de serviços.

João Marcelo de
Freitas

Sim

Data de Nascimento

Data de nascimento do prestador de
serviços

01/01/1980

Sim

CPF

Informe qual o CPF do prestador de
serviços

025360590-48

Sim

Identidade

Numero do RG do prestador de serviços. MG-335.640.554

NÃ£o

Órgão Expedidor

Órgão que emitiu o RG.

SSPMG

NÃ£o

Data Expedição

Informe a data em que o RG foi emitido.

01/01/1990

NÃ£o

Numero CNES

Numero de cadastro do prestador de
serviços da ANS.

0005112525457

NÃ£o

CRO

Numero de registro no conselho regional
de medicina.

0051465

Sim

Estado do CRO

Estado onde o prestador de serviços foi
registrado.

Minas Gerais

Sim

Data de Expedição

Data em que o registro no conselho foi
emitido.

01/01/1995

Sim

Tabela de valores

TABELA VALORES
Caso a tabela de valores para pagamento
ESPECIAIS PARA
para esse prestador de serviços.
PEDIATRAS

Sim

Informe se o prestador de serviços Ã©
contratado ou pertence a uma rede
Tipo de contratação
própria de funcionários mantidos pela
operadora.

Contratado

Sim

Data de
Credenciamento

30/03/2010

Sim

30/03/2012

Não

Data em que o prestador de serviços foi
incluído na rede de atendimento.

Data em que o prestador de serviços
Data de
deixou / deixaria de fazer parte da rede
Descredenciamento
de atendimento.
E-mail

Endereço de e-mail do prestador de
serviços.

marcelo@gmail.com

Não

Utiliza biometria

Selecionar caso o credenciado

Não

Não

Login alternativo

Informe um e-mail alternativo para acesso
marcelo@hotmail.com Não
ao portal

Obrigatório situação Obriga ou não o preenchimento da
Sim
inicial
situação inicial da boca do beneficiário ao
incluir uma guia com procedimento de
consulta.

Não

Forçar consolidação Consolida todas as GTO’s do tipo raio X
de GTO RX
que for enviada por este prestador

Sim

Não

Isentar Auditoria
Inicial

Todas solicitações de autorização de
GTO’s deste prestador automaticamente
passa para a situação “Em Tratamento”.

Sim

Não

Local de
Atendimento

Descrição

Exemplo

Obrigatoriedade

CEP

Informe qual o CEP do local de
atendimento do prestador. Se o CEP tiver
registrado no banco de dados os outros 30140-000
campos serão preenchidos
automaticamente.

Sim

Tipo Logradouro

Informe qual o tipo do logradouro do
endereço.

Rua

Sim

Logradouro

Informe qual o nome do logradouro.

Silva Pinho

Sim

Complemento

Se houver algum complemento informe
aqui.

301

Não

Bairro

Informe o bairro a qual o endereço
pertence.

Santana

Sim

Número

Informe o número do endereço informado. 121

Sim

Tipo Complemento

Informe o tipo do complemento
informado.

Sala

Não

País

Informe o país do endereço.

Brasil

Sim

Estado

Informe o Estado do endereço.

Minas Gerais

Sim

Município

Informe a Cidade do endereço.

Belo Horizonte

Sim

Tel. Principal

Informe qual o número de telefone
principal para contato.

(31)2554-8451

Sim

Tel. opcional

Informe um segundo numero telefônico
caso seja necessário.

(31)2515-7564

Não

Tipo Endereço

Marque se este é um endereço
residencial ou comercial.

Comercial

Sim

Situação

Marque a situação do endereço.

Ativo

Sim

Endereço Principal

Marque se o endereço informado é o
mesmo que as correspondências serão
enviadas.

Ativo

Sim

CNES Local

Informar o numero CNES do local

16638132

Sim

Exemplo

Obrigatoriedade

Sim

Não

Especialidade/UPO Descrição
Especialidade

Inclua no cadastro do prestador de
serviços as especialidades que ele atua.

Valor da UPO
coberto

Informe o valor da UPO para
procedimentos cobertos. O valor da UPO
altera o valor pago ao prestador
de serviços por tabela, se você quiser
1.0
deixar o mesmo valor da tabela a UPO
deve ser 1.0. Ou seja 1.0 UPO para cada
1.00 moeda corrente (real).

Não

Valor da UPO não
coberto

Informe o valor da UPO para
procedimentos não cobertos. O valor da
UPO altera o valor pago ao prestador de
serviços por tabela, se você quiser deixar 1.0
o mesmo valor da tabela a UPO deve ser
1.0. Ou seja 1.0 UPO para cada 1.00
moeda corrente (real).

Não

Especialista

Marque se o prestador de serviços
realmente tem a especialidade que está
sendo cadastrada

Sim

Não

Destacar
Especialidade no
Catalogo

Se você marcar sim ele mostra o
prestador de serviços como especialista
no catalogo online mesmo que ele não
seja especialista na especialidade
cadastrada.

Não

Não

Histórico

Descrição

Exemplo

Obrigatoriedade

Data da ocorrência

Informar a data da ocorrência do
prestador

Não

Não

Motivo

Selecione o motivo da ocorrência

Não

Não

Data Final

Informar a data que finaliza a ocorrência
do prestador

Não

Não

Observação

Campo de texto para inclusão de
observações referente a ocorrência

Não

Não

Produtos

Descrição

Exemplo

Obrigatoriedade

Produto

Planos que a operadora oferece para
vincular ao prestador.

Não

Não

Configuração da
Agenda

Descrição

Exemplo

Obrigatoriedade

Data Inicio da
Agenda

Informar a data que entra em vigor a
agenda do prestador

Não

Não

Tela de Exemplo
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Manual – Cadastro de Contrato
Posted:Fri, 31 May 2019 13:44:10 +0000
O objetivo desta tela é pesquisar, incluir, editar e excluir, Contratos no sistema.
Pesquisar
Pesquisa por um ou mais contratos de acordo com o que foi digitado em algum dos campos listados a baixo:
Valor de
Exemplo

Campo

Descrição

Código

Informe o código do contrato a qual o cliente e seus beneficiários pertencem. 65421

Código
antigo

Informe o código antigo do contrato a qual o cliente e seus beneficiários já
pertenceram.

Cliente

356 Informe o nome ou código do cliente pessoa jurídica ou cliente pessoa física a
TECNISSA
qual o beneficiário pertence.
S/A

Nº
Informe o numero do contrato.
Contrato
Informe o nome da filial, em caso de pessoa jurídica, a qual esta cadastrado
no contrato.
Após a pesquisa é possível “Detalhar” ou “Excluir” o contrato encontrado:
Filial

23445

000635/2019
MARILSON SI

Detalhar
Apresenta o registro de cadastro do contrato detalhado, podendo efetuar alterações.

Excluir
Exclui o contrato pesquisado.

Limpar
Limpa os dados digitados na tela.

Novo
O objetivo é cadastrar um novo contrato no sistema. Tópicos nesta tela:
Abas

Descrição

Obrigatoriedade

Dados Básicos

Informe os dados básicos do contrato como Cliente, Produto,
Vencimento da Fatura.

Sim

Histórico de Valor Tabela de histórico de valor do titular, dependentes e reajustes.

Automático

Histórico de
suspensões

Automático

Histórico de suspensões do contrato, por motivos como
inadimplência.

Comissionamento Tela para vincular uma corretora ao contrato.

Não

Cobertura

Inclusão de procedimentos a serem cobertos

Não

Gestão de regras Tela de gestão de regras de auditoria para o contrato especifico,
de auditoria
podendo incluir regras especificas somente para este contrato.

Não

Conf.
Faturamento

Tela de configuração faturamento, podendo configurar inclusão de
cobranças, tipo de cobranças e vencimento da fatura.

Sim

Faturamento

Tela com o histórico de faturamentos.

Automático

Grupo de
Procedimentos

Tela para inclusão de grupos de procedimentos no contrato.

Não

Ao preencher as abas para um novo contrato, existem as opções de:

Salvar
Salvar o cadastro ou alteração realizadas no contrato.

Voltar
Retorna a pagina da pesquisa de contratos.

Novo
Realiza um novo cadastro.

Salvar Aba
Botão de salvar encontrado nas abas, como exemplo a aba “Comissionamento” e “Cobertura”.

Limpar Aba
Botão Limpar inferior, que limpa os campos preenchidos da abas.

Campos
Dados Básicos Descrição

Exemplo

Obrigatoriedade

Cliente

Informe o nome ou código do cliente pessoa
jurídica ou cliente pessoa física a qual o
contrato pertence.

356 – TECNISSA
S/A

Sim

Produto

Informe o plano que fará parte do contrato.

38 – UNIODONT
PADRAO

Sim

Matricula é um código interno do seu cliente
que identifica o beneficiário dentro da empresa
Obriga Matrícula cliente. Se o cliente obrigar incluir a matricula
Sim
de seus funcionários (beneficiários), selecione
este campo.

Não

Numero do
Contrato

Numero de identificação gerado
automaticamente para o contrato que esta
sendo cadastrado.

00026822/2019

Código antigo

Informar código de contratos anteriores para o
mesmo cliente.

000322.01.000012Sim
02

Data Início

Data em que o contrato terá início tanto de
atendimento quanto de cobrança.

02/05/2019

Sim

Fidelidade

Informe em quantidade de meses que o
contrato terá validade.

12

Sim

Data Final

Informe a data que encerra o contrato no
sistema.

10/05/2019

Sim

Data de reajuste Data de reajuste do contrato, em caso de
PF
pessoa física.

10/05/2019

Sim

Vencimento da
Fatura

Selecione o dia em que será realizado o
vencimento da fatura

15

Sim

Carência de
Implantação

Informar em dias que será cobrado cobrado
taxa de adesão no contrato.

Masculino

Sim

Carência pós
Implantação

Marque a situação em que o beneficiário se
encontra.

Ativo

Sim

Pessoa

Sim

Define se vai ser cobrado taxa de adesão no
Cobrar Custo de
contrato e se ela será por pessoa ou por
Implantação
família.
Valor de
Implantação

Se for cobrado um custo de implantação, devese informar o valor da implantação para este
10,00
contrato

Automatico

Não

Selecione se será cobrado pro-rata
Cobrar Pro Rata
inicialmente, ou seja a diferença de dias entre a Sim
Inicial
adesão do contrato e o primeiro pagamento

Não

Selecione se será cobrado pro-rata
Cobrar Pro Rata posteriormente, ou seja a diferença de dias
Posterior
entre a adesão do contrato e o primeiro
pagamento.

Não

Não

Cobrar 2ª via de Selecionar se será cobrado segunda via da
Carteira
carteirinha.

Sim

Não

Informar o valor que será cobrado segunda via
Sim
da carteirinha.

Não

Valor 2ª via de
Carteira

Valor por Grupo
Familiar

Valor do Titular

Se ativo, o desconto automático por quantidade
de pessoas, Ex: 1 pessoa R$ 20,00, 2 pessoas
R$ 35,00

Ativo

Sim

15,00

Sim

Se inativo, informar o valor do titular e
dependentes
Valor cobrado para titulares.

Valor do
Dependente

Valor cobrado para dependentes.

10,00

Sim

Situação

Marque a situação em que o contrato se
encontra.

Ativo

Sim

Tipo de índice

Índice financeiro para definição de valor de
contrato

SELIC

Sim

Observação do
Contrato

Campo de texto para informar observações
referente ao contrato.

João Alberto Da
Silva

Não

Comissionamento

Descrição

Exemplo

Obrigatoriedade

Corretora

Informe o nome da corretora ou vendedor que
realizou a captação deste contrato.

Aztec Corretora
ltda

Sim

Inicio de
Vigência

Informar a data de inicio de Vigência.

01/02/2019

Não

Fim de Vigência Informar a data de Fim de Vigência.

01/02/2020

Não

Vincular uma regra de comissionamento que
Regra de
esta cadastrado no sistema a esta corretora e
comissionamento
contrato.

Comissão 1

Não

Gestão Regra
de auditoria

Descrição

Exemplo

Obrigatoriedade

Regra auditoria

Selecione uma das regras de auditoria para
vincular a este contrato.

Glosa Técnica

Não

Complemento

Complemento para a regra de auditoria inclusa RX final obrigatório Não

Etapa

Informar a etapa da auditoria: Inicial, Final ou
Ambas

Ambas

Não

Conf.
Faturamento

Descrição

Exemplo

Obrigatoriedade

Incluir as
Seguintes
Cobrança

Agrupar fatura por contrato e incluir as
Mensalidade
seguintes cobranças: Cooparticipação, Custo
implantação, Mensalidade, Pro-rata e 2ª via de Pro-rata
carteira.

Sim

Suspensão do
Contrato

Informe o prazo em dias de tolerância após o
vencimento da fatura para suspensão do
contrato por inadimplência

10

Sim

Fatura antes do
vencimento

Prazo em dias para geração da fatura antes do
20
vencimento

Sim

Enviar extrato da Selecione caso queira enviar extrato da fatura
fatura por e-mail por e-mail.

Sim

Não

Enviar boleto da Selecione caso queira enviar boleto da fatura
fatura por e-mail por e-mail.

Sim

Não

Emitir NFES e
Selecione caso queira emitir NFES e enviar por
Sim
enviar por e-mail e-mail.

Não

Selecione o tipo de cobrança que será
Tipo de cobrança realizado: Ds-Odonto, Vindi Cartão de crédito
ou Vindi Débito em conta.

Sim

Sim

Grupo de
Descrição
Procedimentos

Exemplo

Obrigatoriedade

Grupo
procedimento

Selecione um grupo de procedimento
cadastrado no sistema.

Grupo B

Não

Dias de carência

Informe o dia de carência do grupo de
procedimento.

25

Não

Tela de Exemplo
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Manual – Cadastro de Cliente
Posted:Wed, 29 May 2019 19:30:13 +0000
O objetivo dessa tela é pesquisar, incluir, editar ou excluir os clientes da sua operadora, tanto pessoas
físicas como pessoas jurídicas.
Pesquisar
Pesquisa por um ou mais clientes de acordo com o que foi digitado em algum dos campos listados a baixo:
Campo

Descrição

Valor de
Exemplo

Código

Informe o código do cliente pessoa jurídica ou cliente pessoa física a
qual o beneficiário pertence.

35645234

Nome/Razão
Social

Informe o nome ou razão social do cliente cadastrado no sistema.

MARILSON SI

CNPJ/CPF

Informe o CNPJ ou CPF do beneficiário cadastrado no sistema.

195.284.705.85

Grupo
Gerencial

Selecione o grupo gerencial ao qual o cliente faz parte.

Grupo 1

Após a pesquisa é possível “Detalhar” ou “Excluir” o cliente encontrado:

Detalhar
Apresenta o registro de cadastro do cliente detalhado, podendo efetuar alterações.

Excluir
Exclui o cliente solicitado.

Limpar
Limpa os dados digitados na tela.

Novo
O objetivo dessa tela é cadastrar clientes da sua empresa, tanto pessoas física como pessoas jurídicas.
Tópicos nesta tela:
Abas

Descrição

Obrigatoriedade

Dados Básicos

Informe os dados básicos do beneficiário como nome, CPF
e data de nascimento.

Sim

Endereço

Informe um ou mais endereços do beneficiário.

Sim

Imposto

Tela de cadastro de imposto para o cliente. Quando o sistema gerar
um contas a pagar para o cliente ele já irá calcular o imposto. O
Não
imposto precisa já estar cadastrado no sistema

Setor

Inclusão de setores, caso seja pessoa jurídica, e sua empresa seja
dividida por setores.

Não

Inf.
Tela para inclusão de informações complementares.
Complementares

Não

Conf.
Faturamento

Sim

Tela de configuração faturamento, podendo configurar inclusão de
cobranças, tipo de cobranças e vencimento da fatura.

Faturamento
Tela com o histórico de faturamento.
Ao preencher as abas para um novo cliente, existem as opções de:

Automático

Salvar
Salvar o cadastro ou alteração realizado para o cliente.

Voltar
Retorna a pagina da pesquisa de cliente.

Novo
Realiza um novo cadastro.

Salvar Aba
Botão de salvar encontrado nas abas, como exemplo a aba endereço.

Limpar Aba
Botão Limpar inferior, que limpa os campos preenchidos na aba endereço

Campos
Campo

Descrição

Valor de Exemplo

Obrigatoriedade

Unidade

Unidades da sua empresa a qual o cliente
está vinculado.

Minha Empresa

Sim

Código

Código gerado AUTOMATICAMENTE pelo
sistema para identificação do cliente.

120

Não

Descrição da
carteira do
beneficiário

O valor digitado neste campo irá aparecer
na carteirinha, caso não seja digitado nada, Ferro e Aço LTDA
irá aparecer o nome fantasia na carteirinha.

Sim

Razão Social

Razão social do cliente como esta no CNPJ
ou nome completo da pessoa como esta no Ferro e Aço LTDA
CPF.

Sim

Nome Fantasia

Um apelido para a razão social,
normalmente o mesmo nome da razão.

Ferro e Aço LTDA

Não

CNPJ / CPF

CNPJ ou CPF do cliente. Se o cliente for
empresa cadastre um CNPJ, se não
cadastre um CPF.

05.350.5545/00001-09 Sim

Atividade
econômica

Atividade econômica do cliente assim como
está descrito no site da receita federal.
Geração de Energia
Consulte o CNPJ do cliente.

E-mail

Endereço de e-mail do cliente. Este valor
será usado pelo CRM. Caso tenha mais de email1@empresa.com Sim
um e-mail separe por virgulas.

Regional

Selecione a qual regional de atendimento
da sua empresa o cliente pertence. Para
cadastrar regionais vão no cadastro de
regionais.

Participa de
algum grupo
gerencial

Sim ou Não se o cliente dentro de um grupo
Não
gerencial.

Rio de Janeiro

Não

Sim

Sim

Numero da inscrição estadual ou municipal
do cliente no caso de pessoa jurídica. Se
Inscrição estadual
não houver numero coloque ISENTO. Para ISENTO
e municipal
enviar produtos de um estado para o outro a
empresa é obrigada a ter.

Sim

Email

Sim

Endereço de e-mail do cliente. Sempre que ferroaco@acos.com

o mesmo tiver coloque pois esse campo
será usado pelo sistema posteriormente
para envio de dados.
Inscrição INSS

Informar numero de inscrição INSS.

1364865

Não

Numero de
funcionário

Informe a quantidade de funcionários caso
seja cliente pessoa jurídica.

30

Não

Situação

Selecione a situação em que se encontra o
Ativo
cliente.

Sim

Data de Ativação

Data em que o cliente esta sendo ativado
no sistema.

28/05/2019

Sim

Data de
Inativação

Data em que o cliente será inativado ou
desligado do sistema.

28/05/2020

Não

Senha Portal

Campo irrelevante.

Parceiro

Não

Código interno

Em caso de pessoa jurídica, onde por
exemplo cada funcionário possui um código
5468412516
de registro dentro da empresa em que
trabalha.

Não

Contato

Nome para contato.

Silvano

Não

Motivo de
Exclusão

Selecionar o motivo de exclusão:
Aposentado ou Demitido.

Demitido

Não

Comissionamento

Selecionar o campo “Não validar
condicional de comissão vitalicia”.

Não

Sim

Sindicato

Selecionar um sindicato caso tenha um
vinculado.

Sindicato dos
Trabalhadores

Não

Servidor Publico

Selecionar em caso de servidor publico.

Não

Não

Nome do órgão
Publico

Informar nome do órgão publico em que o
servidor trabalha.

Prefeitura

Não

Endereço

Descrição

Exemplo

Obrigatoriedade

CEP

Informe qual o CEP do endereço do cliente.
Se o CEP tiver registrado no banco de
30140-000
dados os outros campos serão preenchidos
automaticamente.

Sim

Tipo Logradouro

Informe qual o tipo do logradouro do
endereço.

Rua

Sim

Logradouro

Informe qual o nome do logradouro.

Silva Pinho

Sim

Complemento

Se houver algum complemento informe
aqui.

301

Não

Bairro

Informe o bairro a qual o endereço
pertence.

Santana

Sim

Número

Informe o número do endereço informado.

121

Sim

Tipo
Complemento

Informe o tipo do complemento informado.

Sala

Não

País

Informe o país do endereço.

Brasil

Sim

Estado

Informe o Estado do endereço.

Minas Gerais

Sim

Município

Informe a Cidade do endereço.

Belo Horizonte

Sim

Tel. Principal

Informe qual o número de telefone principal
(31)2554-8451
para contato.

Sim

Tel. opcional

Informe um segundo numero telefônico
caso seja necessário.

(31)2515-7564

Não

Tipo Endereço

Marque se este é um endereço residencial
ou comercial.

Comercial

Sim

Situação

Marque a situação do endereço.

Ativo

Sim

Endereço
Principal

Marque se o endereço informado é o
mesmo que as correspondências serão
enviadas.

Ativo

Sim

Imposto

Descrição

Exemplo

Obrigatoriedade

Imposto

Selecione o imposto que deseja cadastrar
para o cliente. Quando o sistema gerar um
contas a pagar para o cliente ele já irá
calcular o imposto. O imposto precisa já
estar cadastrado no sistema.

INSS

Sim (se quiser
incluir algum
imposto)

ISSQN Retido na Selecionar se será cobrado o ISSQN retido
Sim
Fonte
na fonte.

Não

Alíquota

Se por alguma razão a taxa do imposto
deste
fornecedor for diferente da padrão
cadastrada no cadastro de impostos
preencha este campo com o valor em
percentual da taxa dele.

6

Não

Data Inicial da
Vigência

Informar a data inicio de vigência referente
ao imposto.

28/05/2019

Não

Setor

Descrição

Exemplo

Obrigatoriedade

Descrição

Nome descritivo do Setor.

Administrativo

Sim (se quiser
incluir um setor)

Código

Código do setor a qual pertence.

654

Não

Informação
Complementar

Descrição

Exemplo

Obrigatoriedade

Salário

Informar o salário

1.000,00

Não

Perc. Salário

Percentual do salário.

5%

Não

Configuração
Faturamento

Descrição

Exemplo

Obrigatoriedade

Agrupar Fatura

Agrupar a fatura por cliente ou grupo
gerencial e incluir as seguintes cobranças:
Coparticipação, Custo de Implantação,
Mensalidade, Pro-rata e 2ª via de carteira.

Mensalidade e
2ª via de carteira

Sim

Tipo de cobrança Selecione a forma de cobrança padrão para
Boleto bancário
padrão
o cliente.

Sim

Vencimento da
Fatura

10

Sim

15

Sim

Gerar Fatura
Antes do Prazo
de Vencimento

Prazo em dias para geração da fatura antes
25
do vencimento

Sim

Gerar Fatura
Antes do Prazo
de Vencimento

Prazo em dias para geração da fatura antes
25
do vencimento

Sim

Tipo de Arquivo
do Extrato de
Fatura

Selecionar o tipo de arquivo do extrato de
fatura enviado por e-mail: PDF ou Planilha
XLS. Selecionar também se ira Enviar
Sim
extrato da fatura por e-mail, Enviar boleto
da fatura por e-mail e Emitir NFES e enviar
por e-mail

Sim

Selecione o dia em que será vencido a
fatura

Prazo em dias de tolerância após o
Tolerância Após
vencimento da fatura para suspensão do
o Vencimento
contrato por inadimplência

Tela de Exemplo

Topo
O post Manual – Cadastro de Cliente apareceu primeiro em DS Sistemas | Especialista Em Softwares Para
Gestão De Operadoras Odontológicas.

Manual – Cadastro de Beneficiários
Posted:Thu, 23 May 2019 13:51:19 +0000
O objetivo desta tela é pesquisar, incluir, editar e excluir, beneficiários no sistema.
Pesquisar
Pesquisa por um ou mais beneficiários de acordo com o que foi digitado em algum dos campos listados a
baixo:
Campo Descrição
Cliente

Informe o nome ou código do cliente pessoa jurídica ou cliente pessoa física a
qual o beneficiário pertence.

Nº
Informe o código identificar do usuário na operadora.
carteira

Valor de
Exemplo
356 TECNISSA S/A
0001.01.00103

Nome

Informe o nome completo ou apenas parte do nome do beneficiário já
cadastrado no sistema.

MARILSON SI

CPF

Informe o nome CPF do beneficiário cadastrado no sistema.

195.284.705.85

Após a pesquisa é possível “Detalhar” ou “Excluir” o cliente encontrado:

Detalhar
Apresenta o registro de cadastro do beneficiário detalhado, podendo efetuar alterações.

Excluir
Exclui o beneficiário pesquisado.

Grupo Familiar
Pesquisar por grupo trás todos beneficiários associados ao mesmo cliente.

Limpar
Limpa os dados digitados na tela.

Novo
O objetivo é cadastrar um novo beneficiário no sistema. Tópicos nesta tela:
Abas
Dados Básicos

Informe os dados básicos do beneficiário como nome, CPF
e data de nascimento.

Endereço

Informe um ou mais endereços do beneficiário.

Protocolo

Tela preenchida automaticamente pelo sistema, guarda
todas alterações feitas no cadastro do beneficiário.

Impressão de
carteira

Tela de situação da carteirinha, podendo também solicitar reimpressão de segunda via.

Ocorrências

Tela histórico de ocorrências do beneficiário, informa por exemplo período em que o
mesmo ficou inadimplente.

Tela de histórico financeiro do beneficiário, podendo consultar a situação, extrato e
boletos.
Ao preencher as abas para um novo beneficiário, existem as opções de:
Faturamento

Salvar
Salvar o cadastro ou alteração realizado para o beneficiário.

Voltar
Retorna a pagina da pesquisa de beneficiário.

Novo
Realiza um novo cadastro.

Salvar Aba
Botão de salvar encontrado nas abas, como exemplo a aba Endereço.

Limpar Aba
Botão Limpar inferior, que limpa os campos preenchidos na aba endereço

Campos
Dados
Básicos

Descrição

Exemplo

Obrigatoriedade

Cliente

Informe o nome ou código do cliente pessoa
jurídica ou cliente pessoa física a qual o
beneficiário pertence.

356 – TECNISSA
S/A

Sim

Contrato

Informe o contrato do cliente a qual este
beneficiário
será incluído. (preenchido automaticamente caso
tenha apenas um)

38 – UNIODONT
PADRAO

Sim

Setor

Caso o cliente tenha setores da empresa
cadastrados
informe de qual setor pertence este beneficiário.

Financeiro

Não

Informe a relação do beneficiário com o
Relação de
beneficiário
Beneficiário Titular Sim
dependência titular. Se o beneficiário for o titular a relação deve
ser “BENEFICIÁRIO TITULAR”
Nº Carteira

Preenchido pelo sistema ao clicar em Salvar Geral

000322.01.000012Sim
02

Nome

Informe o nome completo do beneficiário

Maria Freitas e
Silva

Sim

Situação

Informe se o beneficiário está ativo ou não

Ativo

Sim

10/05/2019

Sim

Informe a data que o beneficiário esta sendo
Data Ativação
ativado no sistema.
Cobrar e Usar

Selecionar se irá “Cobrar” deste beneficiário, e
selecionar se o mesmo irá “Usar” o plano.

Cobrar: sim, Usar
Não

Sim

Data de
Nascimento

Informe a data em que o beneficiário nasceu

01/10/1980

Sim

Sexo

Marque o sexo do beneficiário

Masculino

Sim

Situação

Marque a situação em que o beneficiário se
encontra.

Ativo

Sim

Carência

Selecionar se o beneficiário possui carência.

Sim

Sim

Identificador

Campo com código de identificação unica, gerado
automaticamente para cada beneficiário.

35421

automático

Matricula do

Campo para informar a matricula do beneficiário,

1020

Não

cliente

em casos de cliente ser pessoa jurídica.

Carteira
antiga

Caso o beneficiário tenha trocado o numero de
carteirinha, informar a carteirinha antiga.

170.33259.50-4

CNS

Número no conselho nacional de saúde

190129759240018 Sim

Declaração
de Nascido
Vivo

Número de declaração de nascido vivo

92810129901297

Sim

Nome da mãe

Informe o nome da mãe do beneficiário de acordo
com as regras da ANS

Maria Helena Da
Silva

Sim

João Alberto Da
Silva

Não

CPF

Informe o CPF do beneficiário se ele for titular o
CPF é obrigatório independente da idade; Se ele
for dependente o CPF só é obrigatório se ele tiver
mais que 17 anos.

981.065.555.-46

Sim

PIS/PASEP

Informe o numero do PIS/PASEP.

16435824

Não

Identidade

Informe o número da identidade do beneficiário

MG-13.507.543

Não

Órgão
Expedidor

Informe qual o órgão que emitiu a identidade

SSPMG

Não

Data de
expedição

Informe qual a data a identidade foi emitida

10/10/1990

Não

E-mail

Informe qual o e-mail do beneficiário

eder@gmail.com

Não

Código CCO Código de identificação do beneficiário na ANS.

98125548

Sim

Data
admissão

04/05/2019

Sim

CPF do
Informe o CPF do responsável caso o beneficiário
Responsável não possua idade minima de 18 anos.

981.065.555.-46

Sim

Nome do
Informe o Nome do responsável pelo beneficiário
Responsável que esta sendo cadastrado.

Maria Helena Da
Silva

Sim

Campo de preenchimento, caso seja necessário
Observações informar alguma observação referente ao
beneficiário e sua inclusão.

Maria Helena Da
Silva

Não

Endereço

Descrição

Exemplo

Obrigatoriedade

CEP

Informe qual o CEP do endereço do beneficiário.
Se o
CEP tiver registrado no banco de dados os outros
campos serão preenchidos automaticamente

30140-000

Sim

Tipo
Logradouro

Informe qual o tipo do logradouro do endereço

Rua

Sim

Logradouro

Informe qual o nome do logradouro

Silva Pinho

Sim

Complemento Se houver algum complemento informe aqui

301

Não

Bairro

Informe o bairro a qual o endereço pertence

Santana

Sim

Número

Informe o número do endereço informado

121

Sim

Tipo
Informe o tipo do complemento informado
Complemento

Sala

Não

País

Informe o país do endereço

Brasil

Sim

Estado

Informe o Estado do endereço

Minas Gerais

Sim

Município

Informe a Cidade do endereço

Belo Horizonte

Sim

Tel. Principal

Informe qual o número de telefone principal para
contato

(31)2554-8451

Sim

Tel. opcional

Informe um segundo numero telefônico caso seja
necessário.

(31)2515-7564

Não

Tipo
Endereço

Marque se este é um endereço residencial ou
comercial

Comercial

Sim

Situação

Marque a situação do endereço

Ativo

Sim

Nome do pai Informe o nome do pai

Informe a data de admissão do beneficiário.

Não

Endereço
Principal

Tela de Exemplo

Marque se o endereço informado é o mesmo que
as
correspondências serão enviadas

Ativo

Sim

