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FATUR-CONV.01.291
Liberada em 14/05/2016

O que há de novo?

Adicionada a função do arredondamento/trucamento nos campos de valores nas telas principais do faturamento.

Adicionada a validação de multiempresa no cadastramento das regras de repasse médico.

Adicionado o multiempresa na consulta de movimentações.

Ajustada a função do arredondamento/trucamento nos campos de valores nas telas principais do faturamento.

Ajuste ao baixar anexos da guia pela tela de Consulta de Guias.

Ajuste do padrão de tradução na tela de importação do Brasíndice.

Ajuste em mensagem referente ao procedimento informado na tela de lançamento distribuído.

Ajuste na aplicação do percentual de consignado nos itens da tela de Faturamento Distribuído.

Ajuste na exibição dos valores unitário e total no relatório da Fatura por Grupo de Procedimento/Setor.

Ajuste na geração de arquivo por meio magnético IPE de contas ambulatoriais.

Ajuste na geração do TXT da IPE 35 para não exibir caracteres especiais na carteira do paciente.

Ajuste na geração do relatório de grupo de faturamento quando for informado o filtro por convênio.

Ajuste na habilitação dos campos do bloco de compartilhamento da nota fiscal avulsa para que eles sejam
habilitados ao clicar na opção "Gera Contas a Receber?" da tela de nota fiscal avulsa, ou quando, na aba
"Configuração Geral" da tela de configuração do Financeiro, o item  "Compartilhamento" indicar que o sistema
Financeiro compartilha informações com o sistema de Custos, por meio de uma das opções: "Sistema de
Custos" ou "Contábil e Custos".

Ajuste na impressão do logotipo na guia de solicitação de opme, padrão 3 da TISS.

Ajuste na informação do prestador lançada a partir de um pedido laboratorial, alinhando na auditoria as
mudanças do prestador na conta.

Ajuste na navegabilidade do campo "Origem" na tela de auditoria de contas hospitalares.

Ajuste na quebra do relatório de receita por convênio, para registros duplicados no convênio.

Ajuste na rotina de geração de guias para evitar a criação de uma nova guia para cada prescrição do mesmo
procedimento realizado.

Ajuste na rotina de lançamentos de exames laboratoriais, quanto ao tempo de geração dos dados.

Ajuste na tela de "Envio de Documentos" para adequá-la ao multi-moeda.

Ajuste na tela de "Pagamento Geral" para possibilitar a consulta de repassem médico para a competência sem
que seja necessário filtrar por prestador.

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 Solicitação de Guias para atualizar a quantidade de dias solicitados corretamente antes da
impressão.

Ajuste na tela de cadastro de regra de lançamento, impedindo que ação de regra seja alterada para exclusão,
caso ainda haja setores vinculados a essa regra.

Ajuste na tela de lançamento das contas de faturamento para não habilitar indevidamente os campos referentes
ao prestador, quando o grupo de faturamento estiver com essa opção desabilitada.

Ajuste na tela de monitoração de faturamento TISS para gravar o XML de acordo com configuração estabelecida
no Sit-e.

Ajuste na tela de monitoração do faturamento TISS para que, quando a ação for de reprocessamento da
remessa, não seja exibida mensagem indevida.

Ajuste na tela de valores de procedimento de faturamento para fazer a tradução da TUSS corretamente.

Ajuste na validação da presença do grupo do prestador no cadastro de Dados do Repasse.

Ajuste no agrupamento dos itens na impressão da fatura hospitalar por Grupo de Faturamento / Setor.

Ajuste no cálculo de procedimentos com regra de relacionado.

Ajuste no cálculo do item no relatório de Auditoria de Glosas.

Ajuste no fechamento dos cursores ao enviar os documentos.

Ajuste no processo de duplicar item da conta na tela de lançamento distribuído.

Ajuste no processo de exclusão dos itens das contas com pedidos de exames laboratorial e de imagem para
que ocorra corretamente.

Ajuste no processo de importação de dados e valores do Brasíndice para obedecer a autorização dada ao
usuário no momento de inserir ou alterar dados.

Ajuste no processo de leitura do código de barras da carteira do paciente.

Ajuste no relatório de consumo não lançado para retornar a descrição do item de prescrição.

Ajuste no tamanho do campo de indicação clínica da guia de solicitação de internação para aumentar a
descrição.

Ajuste para gerar o relatório de "Notas Emitidas" quando for informado um código de Caixa como parâmetro.

Ajuste para imprimir corretamente as guias TISS pela tela de Fatura Individual por Data.

Ajustes na regra de geração da nova portaria 009/2015 do Ipergs.

Ajustes nas rotinas de importação da TUSS para adequação à nova edição da TUSS (12/2015 + 01/2016).

Alterada a funcionalidade de geração de guias e dos itens das guias para que elas sejam lançadas como
autorizada, pendente ou solicitada apenas quando houver saldo.

Alterada a rotina de geração de guia automática para evitar a duplicidade de guia desnecessariamente.

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



Release Notes

Página 3

FATUR-CONV.01.291
Liberada em 14/05/2016

O que há de novo?

Alterada a validação do cadastro da regra de repasse por convênio para considerar os mesmos dados
cadastrados em empresas diferentes.

Alteração na auditoria de conta hospitalar para permitir auditar a quantidade e o valor de um mesmo item da
conta.

Alteração na consulta do nome do convênio das franquias para desconsiderar a relação do convênio com a
Empresa Convênio

Alteração na consulta do nome do convênio das franquias para desconsiderar a relação do convênio com a
Empresa Convênio.

Alteração na forma como é calculado o total de valor recebido.

Alteração na tela de auditoria de conta hospitalar para que seja preenchida a origem do lançamento do item da
conta, assim como tornar o campo como apenas leitura.

Alteração no fluxo de entrega de remessa para permitir a entrega quando contas que possuam pacote com
vigência final estiver informada.

Alteração no relatório de contas hospitalares, com quebra de fatura "Grupo de Procedimento/Setor", para que os
procedimentos sejam descritos conforme o cadastro.

Alteração no relatório de emissão da nota fiscal para exibir o valor do acréscimo, conforme o padrão DANFE.

Alteração no relatório gerencial de receita por grupo de procedimento para não considerar os itens pertencentes
a pacote.

Alteração para permitir digitar o código dos itens de agrupamento cujo código de origem possua mais de dois
caracteres.

Após fechamentos de contas cujo pacote esteja com período de vigência vencido, não se permite abrir as
contas.

Implementada a possibilidade de excluir o histórico de importação do demonstrativo de análise de contas
médicas do TISS.

Implementada a validação de tamanho e prefixos no código de elegibilidade na carteira do paciente.

Implementada geração da taxa extra conforme portaria do Ipergs.

Implementadas as informações de taxa de consignado nos Dados da Nota, nas telas de lançamento.

Implementado o controle de fechamento e abertura de competências do faturamento na tela de entrega de
remessas.

Implementados os campos de setor origem, setor destino e nome do convênio no relatório de envio de
documentos.

Implementados os relatórios de fatura do convênio da Policia Militar de Minas Gerais.

Inclusão de log de rastreabilidade para identificar a causa do não funcionamento da reabertura de conta
ambulatorial.

Inclusão de rastreabilidade para identificar futuros erros na emissão da nota fiscal.

Inserção da informação do usuário logado na gravação do item da conta hospitalar.

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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Retirada da tela de Lançamento Ambulatorial por Lote.

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


