ADVANCE

MANUAL DE PROCESSOS E
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
DIGITAÇÃO CONTAS MÉDICAS VIA PORTAL

OPS Portal Web
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Acesso
Para acessar o Portal é necessário abrir o navegador de Internet (Internet Explorer ou
Mozilla Firefox).
Na barra de endereços, deverá ser digitado o seguinte endereço:

www.advanceplanos.com.br

( PRESTADOR DE SERVIÇO CLIQUE AQUI)

Nesta tela será feito o login de acesso. Devendo ser preenchidos os seguintes campos:
Tipo de Usuário: Prestador (sempre deverá ser escolhido este Tipo)
Usuário: Usuário recebido pela Operadora.
Senha: tasy (senha padrão que deverá ser alterada no primeiro acesso).
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Documentos TISS
Neste ambiente há informações da relação com a Operadora preconizada no padrão
TISS, proposto da ANS.
São as pessoas de contato para relação exclusiva com o TISS e os links de acesso aos
documentos da ANS.

Digitação de Contas Médicas
Para criar um protocolo, clique em “Digitação de contas médicas” e em seguida na
opção “Digitar conta médica”, conforme print a abaixo.
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O “Portal WEB” abrirá a pagina de “Digitação de Contas”, clique na opção
“Criar protocolo”.

Digite a “Data de Referencia” e o “Tipo de Guia”, que será inclusa no protocolo,
após
clique em “Salvar” para criar o protocolo.
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Importante: O “Tipo de Guia” selecionado na tela acima conta com as opções
listadas abaixo, e conceituadas conforme TISS (Troca de Informação em Saúde
Suplementar).
Guia de Consulta: Utilizadas apenas para a execução de Consultas Eletivas, sem procedimentos.
Guias de Resumo de Internação: Utilizadas para a Finalização do Faturamento da Internação.
A Guia de SP/SADT (Serviços Profissionais / Serviço Auxiliar Diagnóstico e Terapia): Utilizada em
diversos tipos de eventos: remoção, pequena cirurgia, terapias, consulta com procedimentos,
exames, atendimento domiciliar, SADT internado ou quimioterapia, radioterapia ou terapia renal
substitutiva.

Após Salvar, o Protocolo ficará disponível na lista de Protocolos, conforme print
abaixo.
Para realizar a digitação das contas clique em na opção “Utilizar”. Após o portal
irá abrir a tela abaixo, no qual, deve-se clicar na opção “Novo” para incluir as
contas.
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Clicando na opção “Novo”, o portal irá abrir a tela abaixo.

Digite as informações solicitadas no quadro “Digitação rápida”: Tipo guia, Dt.
Emissão, Médico Solicitante, Prestador Executante e Profissional Executante.
Posteriormente clique em “Novo” para abrir a tela de digitação de Contas,
conforme print a abaixo. Após clique na OPS “Salvar conta”.
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Em seguida clique na opção “proc/mat”. O sistema irá abrir outra tela para
realizar a digitação dos procedimentos e materiais.
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Procedimento/tabela: insira o procedimento realizado;
Data de realização: insira a dará que foi realizado;
Valor apresentado: insira o valor do procedimento;
Adicionar: após clique em adicionar.
Caso necessário, insira os demais procedimentos do beneficiário utilizando o
mesmo processo. Após clique no botão “consistir”.
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Ao finalizar a digitação da conta clique no botão “Voltar”.
Caso seja necessário alterar alguma informação, pode-se alterar e após clicar
novamente em “Salvar Conta” e “Consistir”.
Ao ser consistida a conta, o Portal WEB exibirá a seguinte mensagem.

.

Apenas clique em “Ok”, para voltar à tela de digitação.
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Importante: Após finalizar o protocolo, o mesmo não poderá ser alterado.
Clique em “Novo” para digitar outra guia, e repita o processo de digitação de
conta novamente.

Ao finalizar as digitações clique em “Voltar”, conforme sinalizado abaixo.

O Portal WEB exibirá o protocolo, com todas as guias digitadas.
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Clique em “Novo” para digitar novas contas, em “Voltar” para visualizar todos os
protocolos, ou em “Detalhe” para visualizar detalhes da conta digitada, conforme
print acima.
Após a digitação das contas, deve-se clicar em “Finalizar Protocolo”, para
concluir.

O Portal WEB, exibirá a seguinte mensagem:

Ou

O Protocolo finalizado não aparecerá mais na lista de protocolos para Digitação de
Contas. O mesmo poderá ser consultado em “Consultar Protocolo”
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1

Consultar protocolo

Para consultar um Protocolo Finalizado, clique na opção “Digitação de conta
Médica” e em seguida em “Consultar Protocolo”, conforme print abaixo.
O Portal WEB abrirá uma tela com a relação de protocolos e filtros para melhor
localização, conforme demonstrando a seguir.

Temos a opção de localizar os protocolos por filtros, usando os seguintes critérios:
Tipo Guia, Data Solic. Protocolo e Guia.
Após localizar o protocolo que deseja consultar, pode-se clicar na “Impressora”
para visualizar um relatório das contas digitadas, ou ainda é possível visualizar a
conta especifica, clicando na lupa. O Portal WEB exibirá as contas digitadas nesse
protocolo, conforme tela abaixo.
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Impressora:
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