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O que há de novo?

Ajustada a  rotina de saída de documentos, quando os documentos são selecionados pela agenda informada. O
ajuste refere-se a rotina que armazena os dados do documento de saída, bem como o protocolo gerado na
ação.

Ajustada a tela "Lavanderia", localizada em: Serviço de Apoio / Lavanderia e Rouparia / Movimentações. O
campo "Total Kg" representa a soma total do campo "Peso Total", somando o resultado deste campo para todas
as páginas de resultado que forem exibidas na consulta.

Ajustada a tela do relatório "Etiquetas de Pacientes com Dieta Enteral". Ao utilizar a lista de valores para
selecionar o esquema de prescrição, o usuário deverá ter acesso a todos os esquemas de prescrição existentes
e não apenas aos ligados ao seu usuário.

Ajuste na tela "Documentos - Envelope", aumentando a quantidade de caracteres que podem ser informadas no
campo Envelope para pesquisas.

Ajuste na tela "Entrada de Documentos no SAME" para que ao inserir um novo registro, o cursor fique
posicionado no campo "Atendimento".

Ajuste na tela "Entrada de Documentos" para que ao acionar o botão "Novo Volume" seja possível cadastrar os
dados de localização do volume e as informações da pasta.

Ajuste na tela "Funcionários" para inclusão dos campos "Código do Usuário" e "Setor".

Ajuste na tela de "Abertura de Chamado" para trazer o código de atendimento selecionado ao realizar a
consulta.

Ajuste na tela de "Abertura de Chamados" aumentando o campo para descrição do chamado e limitando-o a
5000 caracteres.

Ajuste na tela de "Cadastro de Prestador" para trazer o CEP selecionado ao realizar a consulta.

Ajuste na tela de "Ficha de Nutrição" para trazer o código de atendimento selecionado ao realizar a consulta.

Ajuste na tela de "Internação" do módulo "Home Care" para trazer o código do paciente selecionado ao realizar
a consulta.

Ajuste na tela de "Prestadores" para que as informações de exceção de credenciamento não possam ser
visualizadas por empresas diferentes daquela para a qual foi cadastrada.

Ajuste no relatório "Censo por Copas",  para que exiba corretamente as observações das dietas e também as
últimas dietas prescritas no dia.

Ajuste no relatório de "Tipos de Peças" que é acessado por meio do caminho Serviços de Apoio / Lavanderia e
Rouparia / Relatórios / Tabelas / Tipos de Peças, para respeitar o filtro do campo "Ordenação".

Criação dos botões que permitem ao usuário excluir as assinaturas do prestador (Geral e TISS) na tela
"Prestadores", aba "Complemento".

Inclusão do campo "Observação" no relatório de solicitações do banco de sangue.

Incluído o campo "Nr Nota Fiscal" para que seja possível informar o número da nota fiscal da entrada, na tela
"Composição de Rouparia - Entrada", que é acessada por meio do caminho Serviços de Apoio > Lavanderia e
Rouparia > Movimentações > Composição da Rouparia.

Melhoria do processo de movimentação de cardápio. Ao prescrever uma dieta, a movimentação ocorrerá
considerando a Data/Hora inicial configurada no momento da prescrição, sendo assim movimentadas apenas as
dietas válidas no horário da abertura do status de refeição ou as dietas configuradas para iniciar no exato
momento da prescrição.

Dúvidas no relatório devem ser esclarecidas junto ao suporte, através do e-mail suporte@mv.com.br ou pelo contato telefônico.
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Melhoria do processo de pesquisa de pacientes na tela de pesquisa Documento - Envelope. A pesquisa por um
paciente será realizada através de uma lista de valores, serão exibidos todos os pacientes com movimentação
de documentos no SAME logado na lista de valores criada.

Melhoria do relatório "Atendimento(Avançada)", localizado em Serviços de Apoio / Serviço Arquivo Médico /
Consultas. A partir de agora, será necessário que pelo menos um dado de busca seja informado para a
realização da pesquisa, que pode ser: o código do atendimento, o médico (prestador) ou a data inicial e final do
atendimento.

Melhoria na função de cadastro de formas de contato, não permitindo salvar sem que o campo "Descrição Tipo
Contato" seja informado pelo usuário.

Melhoria na tela "Por Paciente / Agenda Médica", localizada em: Serviços de Apoio / Serviço Arquivo Médico /
SAME / Saída de Documentos. Foi incluída a flag "Só Itens de Agendamento Obrigatório", para que ao
pesquisar os documentos, sejam filtrados os que possuam itens obrigatórios agendados. Caso a flag não seja
marcada, o resultado trará os agendamentos que possuam ou não itens obrigatórios agendados.

Melhoria no relatório de prestadores por empresa, localizado em: Serviços de Apoio / Diretoria Clínica /
Relatórios / Tabelas / Prestadores. Ao selecionar uma empresa, apenas os prestadores que possuem vínculo
com a empresa selecionada deverão ser exibidos no relatório, para o caso de não ser selecionado filtro de
empresa, todos os prestadores serão exibidos no relatório, para todas as empresas cadastradas.

Dúvidas no relatório devem ser esclarecidas junto ao suporte, através do e-mail suporte@mv.com.br ou pelo contato telefônico.


