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O que há de novo?

Adequação do sistema para permitir lançamento automático de procedimentos de atendimento de alto custo
como BPA.

Ajusta na tela de lançamento BPA para  validar o CID conforme a regra do SIGTAP.

Ajustada a tela de consulta de procedimentos para exibir corretamente as descrições dos serviços e
classificações.

Ajustado o agrupamento das informações do relatório de procedimentos por prestador CBO.

Ajustado o agrupamento dos procedimentos consolidados na geração do arquivo de produção BPA.

Ajustado o processo de glosa BPA para que os eventos voltem para a remessa do setor origem.

Ajustado o relatório de fatura ambulatorial por cidade, quando selecionado sintético no tipo de relatório.

Ajuste da geração de arquivo de CIHA para não provocar erro de especificadores de precisão.

Ajuste de lentidão para exibir dados no relatório de relação nominal origem.

Ajuste do relatório de alta por CID para retornar os registros da empresa em que o usuário está conectado.

Ajuste do relatório de controle de autorização BPAi para listar os eventos sem autorização.

Ajuste do relatório de procedimento por prestador/CBO para filtrar pela complexidade do procedimento.

Ajuste dos filtros de período e fatura, para validar somente o filtro escolhido.

Ajuste na descrição no relatório de procedimento por serviço.

Ajuste na integração do Almoxarifado com o Faturamento de Internação SUS para quando a OPM não for
consignado não cair como produto e manter a integridade dos dados da nota.

Ajuste na validação da idade mínima do paciente exigido pelo  procedimento.

Ajuste no campo "Prestador" da tela de lançamento de contas AIH para exibir corretamente a relação de
prestadores cadastrados.

Ajuste no controle da automação de lançamentos para permitir inserir a mesma informação em empresas
distinstas.

Ajuste no laudo APAC para exibir o procedimento principal.

Ajuste no relatório de financiamento e complexidade por procedimento, para aceitar mais de uma remessa.

Ajuste nos filtros do relatório de produtividade médica.

Ajuste para obter corretamente o grupo do procedimento SUS.

Ajustes na tela de lançamento APAC para não exibir a informação de dados alterados por outro usuário.

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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O que há de novo?

Criada a chave "SN_VALIDA_CBO_PRESTADOR_FSCC" que, quando configurada com o
valor "S", valida o CBO do prestador ao lança-lo na tela de Confirmação de Cirurgia, independente da atividade
médica.

Especifico.

Implementada a possibilidade de criar um laudo AIH sem o número de atendimento.

Implementação do cadastro e controle de incentivos diferenciados no módulo de faturamento de internação
SUS.

Lançamento automático na conta APAC de produtos do estoque relacionados a procedimentos com instrumento
de APAC secundário, vindo da integração Gerenciamento de estoque X Faturamento ambulatorial, vinculados a
um atendimento de alto custo.

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


