Manual de Instruções
MEDTISS

1. Preenchimento de autorizações
O primeiro passo é efetuar o login no sistema através do link forte.medplan.com.br/medtiss.
sendo CPF/CNPJ o valor a ser inserido nos campos usuário e senha.
Imagem 1 – Página de login Medtiss

Após efetuar o login, o usuário será redirecionado à página de preenchimento das guias que
serão faturadas.

Imagem 2 – Página de preenchimento de guias

Na página, deve-se inserir o número da guia a ser faturada.

Imagem 3 – Preenchendo número da guia

Preenchendo o número da guia, o sistema irá sugerir o preenchimento automático de todos os
campos da página cujos dados estão vinculados a guia. Selecione a sugestão (número da guia com a
tarja amarela). Caso alguns campos obrigatórios não sejam preenchidos, como Dados do Contratado
Solicitante (14 – Nome do Contratado) e/ou Dados do Contratado Executante (31 – Nome
Contratado, 41 – Nome Profissional Exec./Compl.), estes podem ser preenchidos manualmente,
inserindo nome ou CPF/CNPJ.

Imagem 4 – Exemplos de preenchimento manual dos campos Dados do Contratado Solicitante
e/ou Dados do Contratado Executante

Com estes dados preenchidos, o próximo passo será preencher os valores de cada evento
autorizado, lembrando que estes dados também são OBRIGATÓRIOS (28 – Qtd. Executada, 29 –
Valor Unitário, 30 – Data Execução).

Imagem 5 – Eventos autorizados

Com estes dados preenchidos, o próximo passo será verificar os Dados do Atendimento. Por
padrão, o sistema insere o tipo de atendimento (46 – Tipo Atendimento) como consulta, indicação de
acidente (47 – Indicação Acidente) como não acidente e tipo de consulta (48 – Tipo de Consulta)
como primeira consulta. Caso os eventos autorizados não forem somente consulta, estes campos
podem ser alterados manualmente. Em caso de haver consultas e exames na mesma autorização, o
campo tipo de atendimento poderá ser preenchido como Exame Ambulatorial e o tipo de consulta vazio.

Imagem 6 – Dados de Atendimento padrão

Imagem 7 – Dados de Atendimento com consultas e exames

Feito isso, é só salvar a autorização.

Imagem 8 – Botão para salvar autorização

Caso haja alguma incoerência nos dados preenchidos, o sistema irá alertar o usuário para que
estes sejam corrigidos.

Imagem 9 – Alertas

Com os dados devidamente preenchidos e corretos, a autorização pode ser salva. Caso haja
alguma consulta em consultório dentre os eventos autorizados desta guia, e seja a primeira vez que
este seja salvo junto à guia, o sistema irá sugerir ao usuário que os valores inseridos para consulta em
consultório se tornem padrões, para que não seja necessário o preenchimento destes campos sempre
que for salvo uma autorização. Caso haja um valor já cadastrado, e o usuário insira um valor diferente
do padrão em uma consulta em consultório, o sistema também irá sugerir ao usuário a atualização do
valor padrão.

Imagem 10 – Tornar valores padrão

Ao fim do processo, o sistema irá exibir uma mensagem de sucesso ao usuário e estará pronto
para o preenchimento de outra autorização.

Imagem 11 – Mensagem de retorno ao usuário (Cadastro de Autorização)

Logo abaixo, haverá uma tabela exibindo todas as autorizações preenchidas disponíveis para
inserção no lote.

Imagem 12 – Tabela de autorizações disponíveis

No botão ações, haverá as opções de editar e excluir autorização. Ao editar uma autorização,
e salvar suas respectivas alterações, é exibida uma mensagem de sucesso ao usuário.

Imagem 13 – Mensagem de retorno ao usuário (Alteração de Autorização)

Ao excluir uma autorização, será exibida uma caixa de confirmação de exclusão, que caso seja
confirmada, é exibida uma mensagem de sucesso ao usuário.

Imagem 14 – Mensagem de retorno ao usuário (Exclusão de Autorização)

2. Geração de lotes
Após preencher todas as autorizações do mês, iremos gerar o lote para enviar ao Medplan.
Acesse o menu Lotes -> Lote/XML Guia SP/SADT.

Imagem 15 – Menu para lotes SP/SADT

Ao acessar a página de lotes, será exibida uma lista de autorizações preenchidas disponíveis
para inserção em lote.

Imagem 16 – Listagem de autorizações disponíveis

Visto que há autorizações disponíveis para inserção em lote, clique no botão em destaque para
adicionar todas as autorizações para o lote.

Imagem 17 – Botão para inserir todas autorizações em lote

Após inserir todas as autorizações no lote, é só enviar o lote ao Medplan. Lembrando que o
botão Enviar ao Medplan só estará disponível entre os dias 20 e 25 de cada mês.

Imagem 18 – Botão enviar ao Medplan indisponível

Imagem 19 – Botão enviar ao Medplan disponível

Com o botão disponível, é só enviar o lote ao Medplan. Após o envio, será exibida uma
mensagem de sucesso ao usuário.

Imagem 20 – Mensagem de retorno ao usuário (Cadastro de Lote)

Logo abaixo, haverá uma tabela exibindo todos os lotes enviados ao Medplan.

Imagem 21 – Tabela de lotes enviados ao Medplan

Na tabela, há algumas opções para o usuário, como Visualizar e Imprimir. A opção visualizar
exibe uma caixa contendo todas as autorizações relacionadas ao lote.

Imagem 22 – Caixa contendo todas autorizações relacionadas ao lote

E para cada autorização, também há a opção de Verificar todos os procedimentos (eventos)
relacionados a esta autorização.

Imagem 23 – Caixa contendo todos procedimentos relacionados à autorização

A opção Imprimir abre uma nova aba no navegador cujo conteúdo (Capa de Lote) é um
relatório contendo todas autorizações com seus respectivos procedimentos e valores.

Imagem 24 – Capa de Lote

