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TODAS AS VERSÕES A7XX - ANO 2011 

 

TOTAL GERAL DE ITENS = 122 

 

__________________________________________________________________ 

 

A751 NOVIDADES (4): 

 

 

1- Novo link externo para chamar o Status do EV: 

 

  1.1- PARA CHAMAR O STATUS USAR O SEGUINTE LINK: 

 
http://<SERVER>/ev/status/indexext.asp?cd_paciente=<CODIGO DO PACIENTE NO FICHARIO> 

 

  ONDE: 
 <SERVER> = NOME DO SERVER IIS 
 
 <CODIGO DO PACIENTE NO FICHARIO> = PEGAR DO ARQUIVO XML/Interfaceamento 
   O TEXT DA TAG '<CodPac>7</CodPac>' 

 

              EXEMPLO NO NOSSO SITE: 

 

      http://www.tcmnet.com.br/ev/status/indexext.asp?cd_paciente=7 

 

 

2- Nova propriedade em configurações do sitema: 

 

  2.1- Configurações/Sistema/Configurações 'Tipo Arquivo da Estação:' 

 

  2.2- Esta propriedade define o nome para o arquivo da estação 

 

  2.3- O padrão do EV é utilizar o número serial do volume do disco rígido local 

convertido para o sistema numérico decimal como o nome para o arquivo 'ini' da 

estação 

 

  2.4- Para o tipo 'Ethernet' o EV usará como nome do arquivo 'ini' o número MAC 

da primeira controladora ethernet da estação de trabalho 

 

  2.5- Esta novidade foi implementada para resolver o problema de máquinas com o 

sistema operacional clonados. Nestes casos diversas estações acabam tendo o 

mesmo nome de arquivo para a estação, em virtude da clonagem 

 

 

3- Configurações/Internet/Veus nova propriedade 'ID por Unidade'. 

Utilizada para diferenciar pacientes quando vários laboratórios usam o 

mesmo contrato na Veus. Desta forma o código da unidade passa a fazer 

parte da qualificação do paciente 
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4- As listas no laboratório que tinham os grids rodando sobre a data do 

atendimento foram mudadas para a data do último status. O motivo foi 

para que exames muito antigos (exemplo mais velhos que seis meses) 

apareçam nas listas. Para tanto algum movimento no exame precisa ser 

realizado para que o status seja atualizado. 

   

 Exemplos: 

 

  4.1- Recibimento de material. Tipicamente estes exames estão como falta de 

material. O código do atendimento deve ser obtido do status do paciente 

 

  4.2- Identificação do paciente/coleta. O código do atendimento deve ser obtido do 

status do paciente 
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A750 NOVIDADES (19): 

 

 

1- O NOME DA IMPRESSORA NOS CAMINHOS DE IMPRESSÃO HTML AGORA 

PODEM CONTER ESPAÇOS; 

 

 

2- Adicionado função Administrativo/Convênio-Plano em 

Financeiro/Contratação; 

 

 

3- Corrigido bug no faturamento que impedia a inclusão de exames quando 

os mesmos estavam fora do período de faturamento; 

 

 

4- Melhorada a velocidade de geração de faturas; 

 

 

5- Novos campos para o arquivo INTERNET/SLINE para a parceria 

UNIMED/SLINE; 

 

 

6- Corrigido bug do cadastro do médico quando ele ultrapassava a 

quantidade de 32.000; 

 

 

7- Corrigido bug para impressão de mapas de trabalho mais velhos que 3 

meses; 

 

 

8- Fichário/Paciente-Incluir: Trocado label 'Celular' por 'Celular/SMS:' 

 

 

9- Em lançamento de resultados/exclusão trocada a palavra 'exame' por 

'resultado' no alerta para o usuário; 

 

 

10- Em conferência automática implementado os três ordenamentos 

previstos para o EV: 

 

 10.1- Por atendimento; 

  

 10.2- Por último status; 

 

 10.3- Por urgência e promessa de entrega; 
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11- Administrativo/Cadastros/Unidade/Unidade/Passo 2/5, novo check 

box 'Código Atendimento Manual': 

 

  11.1- Permite a entrada manual do código do atendimento quando marcado; 

 

  11.2- Nos atendimentos para esta unidade o EV solicitará ao usuário um número 

de atendimento; 

 

  11.3- Neste número não digitar o código da unidade. Exemplos: 

 

      a) Para uma amostra do tipo '2-6-2' '2700012325' o código do atendimento a 

ser digitado será 123, os zeros a esquerda são opcionais; 

 

      b) Para um atendimento no formato 12 dígitos '000200000127' o número a ser 

informado deverá ser '127' o código da unidade no exemplo o número 2(dois) não 

deve ser digitado; 

 

      c) O EV verifica se o atendimento já foi utilizado antes de prosseguir; 

 

      d) Caso este atendimento tenha sido cancelado ou tenha sido descartado o EV 

apagará este atendimento antes de prosseguir; 

 

  11.4- Caso a unidade seja alterada para a numeração automática o EV tomará o 

maior número do atendimento usado para esta unidade adicionando 100 para ser o 

próximo número do atendimento; 

 

  11.5- Caso a unidade seja alterada durante um atendimento e a unidade atual é 

do tipo manual o EV voltará para a tela de pesquisa do atendimento. Isto para 

evitar mistura de unidades manuais com automáticas ou entre unidades manuais; 

 

 

12- Unificados botões 'Parar/Continuar' na conferência automática. Agora 

o EV mostra apenas o botão com a ação disponível; 

 

 

13- O ASPAS está de volta! 

 

 

14- Financeiro/Financeiro/Emitir Laudo 2a. Via novo filtro 'Origem'; 

 

 

15- webapoio.exe 

  

 15.1- ADD flag que possibilita gravar ou nao o Log. Defautl não gravar. 

  

  15.2- Corrigida rotina de recebimento do Lab Reação, para o EV receber 

resultados no padrão EV. 

  

  15.3- Rotina para receber resultado do LabDelta. 
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16- Apoiado.dll 

 

  16.1- Add tag datasintoma, na dll e na stp (stp_Apoiado_Amostra_Consultar.sql) 

solicitado pelo Carlo Luckmann. 

 

  16.2- Add numero da versao da dll, para poder comparar um arquivo gerado. 

 

 

17- Novo gerador de listas sem a limitação de 15 páginas; 

 

 

18- Agora a atendente pode receber uma mensagem quando o paciente 

possuir uma pendência financeira. Para usar este recurso: 

 

  18.1- Entrar em Fichário/Complemento/Status 

 

  18.2- Adicionar o status 'Devedor' 

 

  18.3- Você pode ativar uma senha para alterar a propriedade do ítem 18.2. 

O nome desta senha é: 'Atendimento:  Paciente Status Devedor' 

 

 

19- Corrigido bug de exclusão das rotinas de web apoio para não excluir os 

paramentos quando a rotina tem resultados lançados em EV/TOOLS. 
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A714 NOVIDADES (7): 

 

 

1- Checkbox 'Desliga Lista', ao marcar as listas do EV são desativadas para 

as seguintes funções: 

  

  1.1- Recepção/Identificação/Paciente; 

 

  1.2- Recepção/Identificação/Coleta; 

 

  1.3- Laboratório/Identificação/Paciente; 

 

  1.4- Laboratório/Identificação/Coleta; 

 

 

2- Corrigido bug no orçamento. Não somava o valor do material quando o 

exame estava para todos os convênios; 

 

 

3- Corrigido bug na identificação da coleta para o Sql 2005; 

 

 

4- Corrigido bug que zerava hora da entrega prevista quando editava um 

exame na recepção; 

 

 

5- Melhorada a velocidade de todas as listas do EV; 

 

 

6- Melhorada a velocidade da conferência automática; 

 

 

7- Melhorada a velocidade da geração dos mapas de trabalho. 
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A712 NOVIDADES (2): 

 

1- Corrigido bug que removia a primeira letra do exame na terceira linha 

da etiqueta de coleta; 

 

 

2- Nesta versão a tabela de procedimento é salva on-line no banco de 

dados. Ou seja, no instante em que são clicados os botões: 'Alterar', 

'Adicionar' e 'Remover'. A proposta desta alteração é corrigir o problema 

que ocorria em algumas estações que ao clicar em conluir não salvava as 

alterações na tabela de procedimentos. Assim ainda que o formulário 

venha a travar ou a conexão com o server venha a ser perdida os dados já 

alterados não serão perdidos. 

 

  



 
 

 

TCM Informática    Rua: Senador Ivo D’Aquino, 121   Lagoa da Conceição – Florianópolis  88062-050  Fone (48) 3334-8877   Fax (48) 3334-8780 

 

 

WWW.TCMNET.COM.BR 

__________________________________________________________________ 

 

A711 NOVIDADES (12): 

 

 

1- Faturamento/Gerar corrigido bug (estouro) na seleção de exames 

quando a fatura tinha mais de 30.000 exames; 

 

 

2- Na pasta C:\Inetpub\wwwroot\EV\tools foi colocado o sript SQL: 

   'jobLimpaContas.sql'. O mesmo instala um Job a ser executado  

   as 23h50 diariamente que limpa as contas logados no EV. 

   Para os clientes que desejarem esta funcionalidade; 

 

 

3- Novo gerador de identificação da estação. Agora não será necessário o  

   componente de identificação da estação: 

 

  3.1- Lembrando que já há algum tempo o EV admite arquivos personalizados de 

estação. Para defini-lo usar a seguinte sintaxe para entrar no EV: 

http://<nome_server>/ev/ev.asp?id=<nome_arquivo> onde: 

 

 <nome_server>, substituir pelo nome do server do EV 

 <nome_arquivo>, nome do arquivo ini para esta estação sem o .ini no final 

 

  3.2- O item 3.1 é particularmente útil para uso com terminal service 

 

  3.3- O serviço 'Testador de instrumentação de gerenciam. do Windows'  

('Windows Management Instrumentation') deve estar em automático e ativo;  

 

 

4- Novo gerador de arquivo para impressão. O componente de impressão 

antigo deixa de ser necessário: 

 

  4.1- Agora é possível usar o EV com o Windows 2008, Vista e Windows 7. 

Antes para estes sistemas operacionais aparecia um fundo azul nos documentos a 

serem impressos; 

  

  4.2- A visualização dos documentos agora aparece numa tela normal do I.E. 

Resolvendo o problema de lentidão ao sair; quando o Windows encontrava alguma 

impressora de rede off-line. Também permite abrir mais de um laudo por vez para 

fazer comparações 

 

  4.3- Corrigido o bug que impedia o EV de imprimir documentos com imagens de 

fundo 

 

  4.4- Agora funciona corretamente a impressão de documentos para impressoras 

HTMLs distintas. Para tanto o caminho da impressora HTML deve ser o nome da 

impressora no Windows sem espaços. Se for necessário renomeie a impressora no 

Windows tirando os espaços. 

          Exemplo: HPLaserJet6P (note que não há espaços no nome) 
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  4.5- Para usar uma impressora HTML na rede, primeiro ela dever ser conectada 

via rede ao computador local. A regra do item 4.4 continua valendo, porém antes 

do nome da impressora (não confunda com o nome do compartilhamento) deve ser 

acrescentado o nome do computador em que está ligada a impressora. 

 

  Exemplo: 

 

 a) Suponha que você conecte uma impressora de um outro computador 

chamado 'micro02' 

 

 b) Nas impressoras do windows ela aparece com este nome 'hpLaser on 

micro02' 

 

 c) O caminho para esta impressora no EV será: '\\micro02\hpLaser' 

 

 d) Se o nome da impressora tiver espaços os mesmos devem retirados do 

computador remoto e a impressora reconectada 

 

 e) Note que o nome do compartilhamento do item 'c' pode ser neste cenário 

'\\micro02\hpMicro02' mas este caminho só serve para impressoras TXT; 

 

  4.6- Para impressoras TXT o caminho é o caminho do compartilhamento da 

mesma. 

          Exemplo: \\micro02\hpMicro02 (exemplo para a hipótese do item 4.5); 

 

  4.7- Se nenhuma impressora HTML for especificada no caminho de impressão, a 

impressora padrão será utilizada; 

 

  4.8- Para gerenciar os diversos direcionamentos possíveis de impressão, o EV 

abre uma pequena janela do I.E, com o documento correntemente sendo gerado, 

no canto superior esquerdo da tela. A mesma será fechada automaticamente 

quando o documento for colocado na fila de impressão; 

 

  4.9- O Windows na estação deve ser: 98 com Dot Net, 2000 SP2 ou superiores; 

 

 

5- Agora o EV aguarda o carregamento da lista de convênio antes de entrar 

na tela de atendimento. Uma tela com uma mensagem e a imagem de uma 

ampulheta é exibida durante este intervalo. Isto foi feito para evitar o 

prosseguimento do atendimento com dados inconsistentes; 

 

 

6- Administrativo/Cadastros/Convenio/Convenio alterado regra para novo 

convênio. A versão anterior selecionava todos os setores para informar na 

recepção no lançamento de exames. Agora o padrão é não selecionar 

nenhum; 
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7- Laboratorio/Exames/Liberacao novo checkbox '^Atendimentos', se 

marcado a lista é ordenada pelo número do atendimento, as demais 

checkbox de ordenamento continuam com as mesmas regras; 

 

 

8- Corrigido bug que impedia a impressão de segunda via de laudo no 

financeiro, quando o mesmo estava com status de impresso. Lembrando 

que a impressão de segunda via tem status próprio; 

 

 

9- Corrigido bug que limpava o campo 'ID Empresa:' do fichário quando 

acessado pela opção de Atendimento; 

 

 

10- Foi adicionado na tela de triagem (unidade, central, setor-padrão) um 

check box  '^Data_Coleta ' que permite escolher o ordenamento por data 

do atendimento ou pela maior data de coleta; 

 

 

11- Novos campos em recepção/atendimento/pesquisar: 'Senha', 'Hr', 

'Min' para clientes que queiram monitorar o tempo de espera de seus 

pacientes para serem atendidos; 

 

 

12- Novo serviço de webapoio ver também o documento 

'Exames_Urina_Pardini.doc' dentro do pacote. 
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A710 NOVIDADES (18): 

 

 

1- No formulário do caixa trocado label 'Diferença' por 'Desconto' 

(Desconto/Acréscimo); 

 

 

2- No formulário do caixa trocado tip "Informe valor positivo para 

acréscimo e valor negativo para desconto." por "Valor positivo Desconto 

// Valor Negativo Acréscimo.". Porque o sentindo estava invertido; 

 

 

3- Agora o formulário de caixa pede senha quando a data do servidor for 

diferente da data do terminal. Desde que a senha esteja habilitada 

(Atendimento: Caixa Data Alterar); 

 

 

4- O formulário do caixa não permite mais desconto de 100% ou no valor 

total do atendimento; 

 

 

5- Nova condição em que o formulário do caixa pede senha: 

 

  5.1- Estar habilitada (Atendimento: Caixa Alterar); 

 

  5.2- Em 'Configurações/Sistema/Configurações' campo 'Desconto máximo no 

atendimento:' for maior que zero; 

 

  5.3- O desconto oferecido for maior que o item 5.2; 

 

 

6- Corrigido bug que impedia o salvamento da validade do cartão de 

crédito no formulário do caixa; 

 

 

7- Agora é possível entrar na entrega externa de um atendimento ainda 

que ele não tenha sido impresso. Isto foi feito para permitir dar baixa no 

caixa antes da impressão para os casos em que foi ativada a senha do 

caixa. Porém o atendimento deve ser inserido manualmente; 

 

 

8- A entrega externa não pede mais senha de caixa para as inclusões. Isto 

porque a entrega externa não permite deixar saldo devedor no caixa, mas 

para as condições dos itens 3 e 5 continuará pedindo; 

 

 

9- Diminuído delay de lançamento e conferência de resultados de 200 ms 

para 20 ms; 
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10- Fichário/Outras novo campo 'Empresa:'. Empresa na qual o paciente 

trabalha, complemento das qualificações desta aba; 

 

 

11- Atendimento/Informações Iniciais novo campo 'Empresa:'. É pego do 

fichário conforme o item 10 podendo ser editado; 

 

 

12- Nova tag para cabeçalho do laudo '{PacienteEmpresa}' vem do valor 

inserido no item 11; 

 

 

13- HTTP://Meu_Server/ev/tools/LimpaContas.asp. Onde em Meu_Server 

trocar pelo nome do seu servidor do EV limpa contas presas no EV que não 

fizeram o logoff pela tela de desligamento. Todas as contas logadas serão 

removidas; 

 

 

14- Laboratório/Emitir/Apoiado novo Select "XML, PDF, PDF XML" para 

geração de arquivos PDF e seu encapsulamento. É necessário a instalação 

do Adobe professional na estação que usará as funcionalidades "PDF, PDF 

XML". A pasta para a geração (PDF XML) nesta versão é fixa: 

'C:\TCM_ROOT\Apoiado\Exportar\PDF'; 

 

 

15- Em Laboratório/Triagem/Apoio na tela de leitura de amostras novo 

checkbox 'marcar todos'. Se marcado o EV seleciona todos os exames da 

amostra quando da leitura; 

 

 

16- Em Recepção/Atendimento na tela 'ATENDIMENTO - Instruções de 

Preparo' novo botão 'Expandir'. Ao clicá-lo o EV abre uma nova janela do 

Internet Explorer com a URL das Instruções de Preparo do exame; 

 

 

17- Laboratório/Emitir/Impresso novo Select "HTML, PDF" para impressão 

de laudos em PDF quando importados pelo serviço WebApoio; 

 

 

18- Novo serviço de WebApoio. 
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A708 NOVIDADES (3): 

 

 

1- Novo serviço de webapoio; 

 

 

2- Novo relatório de impressão da guia TISS; 

 

 

3- Nova rotina de salvamento e conferência de resultados. 
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A707 NOVIDADES (2): 

 

 

1- Laboratório/Entregar/Externa/Exames tela de entrega por exames. 

   Novas colunas 'Origem' e 'Convênio'; 

 

 

2- Por questões de compatibilidade com alguns drivers de interfaceamento 

a tag '<Equipamento>', no arquivo XML de envio ao equipamento, só é 

gerada quando o driver for 'Luckmann'. 

 

  2.1- Ativar em Administrativo/Listas/Equipamentos passo 3/4 campo 'Driver 

Interfaceamento:'; 

 

  2.2- Para os clientes que já atualizaram e usam esta tag favor realizar o item 2.1 

pois o default é não gerar a tag. 
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A700 ATÉ A706 NOVIDADES (55): 

 

 

1- A entrega particular traz agora o caixa dos materiais também; 

 

 

2- O EV na 'Recepção/Atender' informa quando um exame é lançado mais 

de uma vez; 

 

 

3- O convênio quando especificado na rotina é eleita quando o exame usa o 

mesmo convênio. Recurso utilizado para escolher principalmente o prazo 

de entrega para exames terceirizados; 

 

 

4- Novas Tags para comprovante de coleta: 

 

  4.1- {CaixaMaterialF9} = valor total de materiais na folha; 

 

  4.2- {CaixaMaterial9}  = valor total de materiais do atendimento; 

 

 

5- Novo módulo de imagem. Inicialmente ele tem as mesmas 

funcionalidades do laboratório. Mas continuando o desenvolvimento ele 

conterá as especificidades para imagem: design (estilo e arte), 

nomenclatura própria, ferramentas de produtividade; 

 

 

6- Implementada impressão de mapa 'Amostra/Setor' sem qualquer 

quebra de página. Habilitar em ‘Configuração/Sistema/Diversos’; 

 

 

7- Implementado filtro de setores em 'Emitir/Impresso'; 

 

  7.1- Ao visualizar ou imprimir, somente os exames filtrados serão 

visualizados/impressos; 

 

  7.2- Ao clicar no atendimento ou digitá-lo, porém, tem-se acesso a todos os 

exames; 

 

 

8- Criada flag 'Auto Lote' no módulo 'Administrativo/Setor'. Para utilizá-lo: 

 

  8.1- Marcar o(s) setor(es) em que se deseja a auto triagem; 

 

  8.2- Em recepção/atender no select 'Auto Lote' escolher 'Não'; 

 

  8.3- Nesta situação somente os exames pertencentes ao item 8.1 serão auto-

triados; 
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  8.4- Se no item 8.2 a opção for 'Sim' todos os exames serão triados; 

 

  8.5- O exame precisa ter um layout definido (txt ou html); 

 

 

9- Adicionada coluna 'Paciente' em 'Triagem/Realizante'; 

 

 

10- Agora a coluna 'Atendimento' na lista de 'Lançamento/Conferência' de 

resultados é pintada em vermelho quando existe algum exame urgente não 

'Lançado/Conferido'; 

 

 

11- No lançamento e liberação de resultados quando o operador é um 

realizante o filtro é definido com seu nome; 

 

 

12- Implementado faturamento com material; 

 

 

13- Em 'Financeiro/Contratação/Controle/Contrato' passo 4/15 

adicionado campo 'Código do Laboratório no Convênio'. Este campo 

permitirá que diferentes associações usem diferentes códigos para o 

mesmo convênio. 

 

  13.1- Exemplo: o laboratório possue duas associações cada uma delas contrata 

um conjunto de módulos e o labaratório usa CNPJs diferentes para faturar contra o 

mesmo convênio em função do módulo contratado; 

 

 

14- Corrigido bug em 'Recepção/Atender/Atendimento' quando na edição 

de um Atendimento com materiais e todos os materiais eram excluídos. O 

EV acabava não excluindo os materiais; 

 

15- Alterado label em 'Recepção/Atender/Material' de 'Colhedor' para 

'Colhetador'; 

 

 

16- Habilitada troca de Colhetador em 'Recepção/Atender/Material'; 

 

 

17- O EV agora salva o código do contrato utilizado pelo exame na tabela 

de 'Atendimento_Procedimento_Fatura'; 

 

 

18- Corrigido bug na triagem: não tirava da lista de setor quando enviado 

para apoio e vice-versa; 
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19- Triagem/Apoio aumentado timeout de conexão com o banco de dados. 

Em alguns casos o arquivo xml não era gerado; 

 

 

20- Administrativo/Cadastros/Localização/Cidade adicionado campo 

'CD_IBGE'; 

 

 

21- Recepção/Atender/Conferência da guia. Removido filtros de busca, 

exceto o de guia conferida; 

 

 

22- Atendimento corrigido bug: quando entrava em edição do exame e 

depois salvava, o kit de material era zerado e o EV buscava o kit de 

material para o convênio. Agora ele só faz isto se o convênio for alterado; 

 

 

23- Nova senha: 'Financeiro: Guia Não Conferida' com esta senha ativada 

só é possível gerar uma fatura, ou adicionar exames a uma fatura já 

existente com um ou mais atendimentos cujas guias não foram conferidas, 

desde que o operador tenha esta senha; 

 

  23.1- Caso o operador erre a senha o EV pergunta se a pessoa deseja abrir o 

'Relatório de Pendências' o qual lista os atendimentos cujas guias não foram 

conferidas; 

 

 

24- Financeiro/Gerar-Alterar agora é possível adicionar a uma fatura já 

existente novos exames por período de tempo. Ver botão 'Adicionar'; 

 

 

25- Agora o EV passa para os relatórios o nome do operador logado. 

 

  25.1- Para utilizá-lo criar uma propriedade pública na work book chamada:Public 

OperadorIis as string; 

 

  25.2- Este operador não é oque o excel solicita ao abrir o relatório que pode ser 

alterado oque permitiria desviar da autenticação real logada no EV; 

 

  25.3- Esta funcionalidade permitirá criar relatórios personalizados de acordo com 

o operador do EV. Recurso muito interessante para criação de relatórios 

confidenciais e ou restritos a determinados operadores; 

 

 

26- Corrigida pesquisa de paciente por código corporativo. Antes um 

código salvo como '0123' não era encontrado pouco importando se a 

pesquisa fosse feita chamando '123' ou '0123'. Agora a pesquisa é literal, 

exemplo: se o código foi salvo como '0123' a pesquisa deve ser feita como 

'0123'. Ou seja a pesquisa agora é literal; 

 

 



 
 

 

TCM Informática    Rua: Senador Ivo D’Aquino, 121   Lagoa da Conceição – Florianópolis  88062-050  Fone (48) 3334-8877   Fax (48) 3334-8780 

 

 

WWW.TCMNET.COM.BR 

27- Agora no fichário o campo CPF é validado quanto a possíveis 

duplicações no banco de dados, desde que o valor seja diferente de vazio 

ou sequência de espaços; 

 

 

28- Reimpressão de mapa e triagem de amostras com exame já realizado. 

Agora isto é possível pela tela da triagem 'Ler Amostra' botão 'Imprimir 

Mapa Sem Filtro'. Para o caso de extravio ou quando o exame é feito antes 

da triagem e impressão do mapa; 

 

 

29- Arquivo XML de envio para o interfaceamento nova tag: 

'<Equipamento>'. Cadastrar em: Administrativo/Listas/Equipamento 

Passo 2/4 'Tag <Equipamento> Arquivo XML:' 

 

 

30- Laboratório/Triagem/Setor nova interface na identificação do usuário: 

'Por Exame'. Com ela é possível gerar um arquivo por exame ao enviar 

para o equipamento;     

 

 

31- Agora o EV negrita a aba focada no atendimento: 'Observações do 

Paciente'  

para salientar a visualização da aba selecionada; 

 

 

32- Administrativo/Cadastro/Unidade passo 2/5 novos campos: 'Chave 

Inter Sistemas' e 'Senha Inter Sistemas'. Serão usados na comunicação EV 

<-> EV na geração do arquivo XML para inserção de atendimentos no EV de 

apoio que irá fazer o exame. No EV de apoio esta chave é cadastrada numa 

unidade/unidade física somente para seus olhos e passada ao EV apoiado; 

 

 

33- Administrativo/Cadastro/Unidade Física-SPSO novos campos: 

'Destino', 'Origem', 'Tipo Atendimento', 'Grupo Atendimento'. Utilizados na 

comunicação EV <-> EV para complementar os dados para receber os 

atendimentos do EV apoiado; Numa próxima versão a interface do somente 

para seus olhos também trará estes dados e vai bloquear a sua alteração; 

 

 

34- O código do contrato utilizado no atendimento do exame agora é salvo 

na tabela 'Atendimento_Procedimento'. Esta informação será utilizada na 

geração de alguns relatórios financeiros; 

 

 

35- Na edição dos atendimentos agora a informação 'Data_Faturamento' 

não é mais sobrescrita. Como era antes era um transtorno para quem fazia 

faturamentos parciais nos quais a data de faturamento era alterada; 
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36- Agora no envio para a internet é salvo o nome do documento utilizado 

na geração do arquivo XML. Informação útil na pesquisa de laudos 

enviados no site da SLINE; 

 

 

37- Nova senha 'Financeiro: Contrato'; 

 

 

38- Nova senha 'Financeiro: Tabelas'; 

 

 

39- No atendimento o campo 'Complemento do material' agora admite 

quebra de linha, ver botão a direita do campo para zoom; 

 

 

40- Novas tags no cabeçalho e corpo do laudo: 

 

  40.1- {AtendimentoMedicamentos}; 

 

  40.2- {AtendimentoDadosClinicos}; 

 

 

41- As observações do atendimento: coleta, recepção, dados clínicos e 

medicamentos agora são editáveis na interface de lançamento de 

resultados; 

 

 

42- Aumentado timeout da conexão com o banco de dados para as 

consultas: consultaweb.asp e consultaweb2.asp.  

 

 

43- Nova função para envio de internet pela VEUS: 

     

  43.1- Pesquisa de satisfação do cliente via SMS; 

 

  43.2- Configurar em Configuração/Internet/Veus campos: 'Empresa', 'Pesquisa' e 

marcar 'Enviar Auto'; 

 

  43.3- Obter os dados do item 43.2 junto a Veus menos 'Enviar Auto' que deve ser 

marcado; 

 

  43.4- A solicitação será enviada no término do atendimento automaticamente; 

 

  43.5- O DDD e o celular do paciente devem ser preenchidos no fichário; 

 

  43.6- O IP do laboratório deve ser fornecido para a Veus; 

 

  43.7- Para informações adicionais contatar a Veus; 
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44- Corrigido filtro de setor para lançamento e conferência de resultados. 

Agora ele somente traz os exames dos setores selecionados; 

 

 

45- Criada flag 'LA' (enviar para laboratório de apoio) no módulo 

'Recepcao/Atender'. Para utilizá-la: 

 

  45.1- Marcar o(s) exame(s) em que se deseja enviar para o apoio marcando o 

check box 'LA'; 

 

  45.2- Em recepção/atender no select 'Auto Lote' escolher 'Não'; 

 

  45.3- Nesta situação somente os exames pertencentes ao item 45.1 serão auto-

triados; 

 

  45.4- Se no item 45.2 a opção for 'Sim' todos os exames serão triados; 

 

  45.5- O exame precisa ter um layout definido (txt ou html); 

 

  45.6- Este(s) exame(s) não vão aparecer na lista de triagem/setor; 

 

 

46- Criada tag para mapas {LA}. Troca pela palavra 'LA' quando a flag no 

item 45 for setada; 

     

 

47- Laboratório/entregar/externa aumentado campo 'Quem Recebe:' de 

20 para 200 caracteres; 

 

 

48- Valor de referência/campo 'Comentário', corrigido bug que substituia o 

'ENTER' por pipe '|' na edição; 

 

 

49- Agora o EV verifica o sexo do paciente ao atender um exame contra a 

informação gravada em Administrativo/Cadastros/Procedimento passo 

7/12 select 'Sexo' bloqueando quando os dados forem incorretos; 

 

 

50- Nova tag para o corpo do laudo: 

     

  50.1- {QuemConferiu}; 
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51- Novas tags para o corpo do mapa setor e amostra: 

 

  51.1- {CodAmostra}; 

 

  51.2- {CodTriagem}; 

 

  51.3- {CodBarCodAmostra}; 

 

  51.4- {CodBarCodTriagem}; 

 

 

52- Implementado filtro de destinos em 'Emitir/Impresso': 

 

  52.1- Ao visualizar ou imprimir, somente os exames filtrados serão 

visualizados/impressos; 

 

  52.2- Ao clicar no atendimento ou digitá-lo, porém, tem-se acesso a todos os 

exames; 

 

 

53- Administrativo/Cadastros/Listas/Setor novo campo 'Honorário(%):' 

usado para comissionamento de realizantes; 

 

 

54- Administrativo/Cadastros/Convênio/Convênio passo 2/5 novo campo: 

'Setores informar ao atender:' 

 

  54.1- O médico solicita um US de mama e um US pélvico, nesse caso são 

considerados mesmo setor e sendo assim alguns convênios pagam 30% a menos 

do valor da tabela contratada a partir do segundo exame do mesmo setor; 

 

  54.2- Mensagem emitida na recepção quando o item 54.1 acontece: 'Este 

convênio exige segunda área!'; 

 

 

55- Novo serviço para Webapoio. 


