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O que há de novo?

Adicionada configuração que permite pesquisar o paciente agendado e carregar seus itens de agendamento na
tela de tela de "Pedido de Exame / Atendimento Externo" .

Adicionada configuração que permite pesquisar o paciente agendado e carregar seus itens de agendamento na
tela de tela de "Pedido de Exame Rápido" .

Adicionado filtro por data de coleta na tela de "Painel de Pendências do Laborátorio".

Ajustada a tela de "Impressão de Etiqueta de Amostras" para imprimir em mais de uma coluna um exame que
esteja configurado com uma quantidade de cópias superior a uma etiqueta.

Ajustada a tela de "Pedido de Exame Rápido" para não validar credenciamento de convênio para prestadores
externos.

Ajustada a tela de "Pedido de Exames do Laboratoriais - Externos" para calcular a data de entrega do exame de
acordo com o preenchimento da data da coleta ou da data do pedido do exame.

Ajustada a tela de "Pedido de Exames do Laboratório" para calcular a data de entrega do exame de acordo com
o preenchimento da data da coleta ou da data do pedido do exame.

Ajustada a tela de "Pedidos de Exames Imagem" para não validar credenciamento de convênio para
prestadores externos.

Ajustada a tela de "Recepção Centralizada de Imagem" para não validar credenciamento de convênio para
prestadores externos.

Ajustada a tela de "Workflow de Processos Laboratoriais" para imprimir em mais de uma coluna um exame que
esteja configurado com uma quantidade de cópias superior a uma etiqueta.

Ajuste de mensagem ao digitar laudo de imagem na tela "Laudos" que impedia a gravação do documento.

Ajuste na internacionalização das legendas na tela de "Resultado em Lote".

Ajuste na mensagem de erro da tela "Pedido de exame rápido" que ocorre ao cadastrar um novo pedido com o
campo "Origem" não preenchido.

Ajuste na rotina para calcular a data de entrega do pedido de exame do laboratório de forma correta quando o
exame for prescrito pelo PEP.

Ajuste na tela "Exame" para permitir informar dez caracteres no Mnemônico.

Ajuste na tela "Pedido de Exame Imagem" para excluir as perguntas de um exame removido.

Ajuste na tela "Pedido de Exame Rápido" para excluir as perguntas de um exame removido.

Ajuste na tela "Pedidos de Exames / Atendimento Externo" para excluir as perguntas de um exame removido.

Ajuste na tela "Pedidos de Exames Laboratório" para excluir as perguntas de um exame removido.

Ajuste na tela "Recepção Centralizada de Imagem" para excluir as perguntas de um exame removido.

Ajuste na tela de "Pedido de Exame Rápido" para validar corretamente os status do plano do convênio, se está
ativo, se existe ou se pertence a empresa logada.

Ajuste na tela de "Pedidos de Exames Imagem" para validar corretamente os status do plano do convênio, se
está ativo, se existe ou se pertence a empresa logada.

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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Ajuste na tela de "Recepção Centralizada de Imagem" para validar corretamente os status do plano do
convênio, se está ativo, se existe ou se pertence a empresa logada.

Ajuste na validação de material na tela de "Pedido de Exame - Atendimento Externo", para não obrigar o
preenchimento do campo material quando o exame estiver configurado para múltiplos materiais.

Ajuste na validação de material na tela de "Pedido de Exame", para não obrigar o preenchimento do campo
material quando o exame estiver configurado para múltiplos materiais.

Ajuste no layout da tela "Pedido de Exame Rápido" para que seja possível visualizar o campo mnemônico
quando ele for preenchido com dez caracteres.

Ajuste no layout da tela "Pedido de Exames Imagem" para que seja possível visualizar o campo mnemônico
quando ele for preenchido com dez caracteres.

Ajuste no layout da tela de "Cadastro de Resultado de Cultura" para a adequação a resolução 1024 x 768 .

Ajuste no layout da tela de "Gerenciamento de Exames" para a adequação a resolução 1024 x 768.

Ajuste no layout das legendas na tela de "Pedido de Exames - Atendimento Externo".

Ajuste no layout das legendas na tela de "Pedido de Exames".

Ajuste no processo de cadastro de laudo com campos com valor padrão na tela de "Resultado em Lote".

Ajuste no processo de cadastro de laudo na tela de "Gerenciamento de Exames", para que o botão salvar da
barra de menu, tenha o mesmo comportamento do botão "0 - Gravar Laudo e Retornar".

Ajuste no processo de cadastro de regras de geração de subamostras na tela de "Processos de Geração de
Subamostras".

Ajuste no processo de cadastro de setor executante na tela de "Cadastro de Exame", para possibilitar desativar
a utilização do exame no setor na criação de pedidos.

Ajuste no processo de criação de pedido, para validar se um exame pode ser executado em um determinado
setor na tela de "Pedido de Exame - Atendimento Externo".

Ajuste no processo de criação de pedido, para validar se um exame pode ser executado em um determinado
setor na tela de "Pedido de Exames".

Ajuste no processo de criação de pedido, para validar se um exame pode ser executado em um determinado
setor na tela de "Recepção Centralizada".

Ajuste no processo de exclusão da atividade da regra de subamostra na tela de "Processos de Geração de
Subamostras".

Ajuste no processo de filtro por bancadas na tela de "Painel de Pendências do Laborátorio", incluindo no filtro as
bancadas interfaceadas.

Ajuste no processo de visualização de log dos exames da tela "Painel Operacional de Pendências PSSD".

Ajuste no processo inclusão de exames em pedidos com exames já realizados na tela de "Pedido de Exames
Rápido".

Ajuste no processo inclusão de exames em pedidos com exames já realizados na tela de "Pedido de Exames".

Ajuste no processo responsável por mostrar os últimos resultados de exames na tela "Gerenciamento de
Exames".

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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Ajuste no relatório de "Setores Executantes" para possibilitar ao usuário realizar a impressão de um único setor
ou de todos os setores.

Criada configuração para ativar a utilização da certificação digital de exames na tela de "Parâmetros do
Laboratório".

Criada configuração para ativar o uso do Editor Web na tela de "Parâmetros do Laboratório".

Implementado novo Editor Web para laudos de Radiodiagnóstico.

Implementado novo Editor Web para laudos laboratóriais.

Inclusão de paginação por código de pedido na impressão de laudos da tela "Gerenciamento de exames".

Inclusão dos campos de Alto e Baixo para o corpo de laudos na tela "Gerenciamento de exames".

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


