Portal WEB
Faturamento – Digitação manual
1. Acesso ao portal
O Portal WEB é a ferramenta onde o prestador irá enviar o faturamento, para acessá-lo, selecione o tipo de usuário
“Prestador”, informe usuário e senha e clique em “Entrar”

Após o login, serão apresentados os dados cadastrais do prestador e, ao lado esquerdo, o menu de opções
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2 – Digitação de contas
Atenção: Este é o processo de digitação manual de contas (inserindo manualmente cada guia), nenhum desses passos
é necessário quando o prestador opta pelo envio do faturamento através de arquivos XML (contemplado em outro
manual)
Utilizando o menu de opções, escolha “Digitação de contas médicas” e clique em “Digitar conta médica”

O faturamento no Tasy é estruturado em: Protocolo > Conta > Itens da conta
O protocolo é um agrupador de contas com o mesmo tipo de guia, para criá-lo, clique em “Criar protocolo”, insira a
data de referência, informe o tipo das guias que serão incluídas e clique em “Salvar”
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Após criar o protocolo, clique em “Utilizar” para que seja aberta a tela de inserção de contas

Os próximos passos, deverão ser repetidos para todas as contas que fazem parte do protocolo (criar a conta, inserir
os itens e salvar a conta)
Para criar uma conta clique em “Novo”

Na tela de digitação rápida, clique outra vez em “Novo”

No próximo passo, serão apresentados os campos correspondentes à conta
Após informar o número da guia correspondentes a essa conta, os campos serão preenchidos automaticamente de
acordo com os dados informados na autorização. Para isso, digite o número da guia em “Guia operadora” e, quando
questionado se “Deseja importar os dados da guia?”, clique em “OK”
Importante: Durante o processo de autorização, após executar uma requisição autorizada, são apresentados dois
números: Um é o código de requisição e o outro o número da guia. O que deverá ser preenchido na conta é o número
da guia
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Confira os dados, corrija e complemente (quando necessário) e clique em “Salvar conta”
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Para que sejam atualizados os valores dos itens vinculados a essa conta, clique em “Consistir”

Para visualizar os itens da conta, clique em “Proc/Mat”

Serão apresentados todos os itens da conta (procedimentos, materiais, diárias, taxas e pacotes), que foram
carregados automaticamente a partir da autorização
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Também é possível incluir mais itens ou alterar os que foram carregados automaticamente
Para incluir um novo item na conta:
Escolha o tipo de item (Procedimento ou Mat/Med)

Insira código, quantidade e data do item e clique em “Adicionar”

O item adicionado constará na lista de itens, porém, ainda sem valor apresentado. Para que o valor seja carregado
automaticamente (de acordo com as tabelas próprias), clique em “Consistir”

Repita esse processo para todos os itens que deverão ser adicionados
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Para alterar dados de um item já cadastrado na conta, clique no ícone “Atualização”, isso fará com que o item seja
carregado para a área de edição

Altere o que for necessário (data de realização, quantidade etc.) e clique em “Salvar”

Após alterar o item, clique em “Consistir”

Repita esse processo para todos os itens que deseja alterar
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Após incluir e ajustar os itens da conta, clique em “Voltar”

Na tela com os dados da conta, clique novamente em “Voltar”

Na próxima tela, serão apresentadas todas as contas que fazem parte do protocolo. Se ainda existirem contas para
serem vinculadas no protocolo, clique em “Novo” e repita o processo de inclusão (incluir conta, ajustar itens e
consistir a conta), se não, clique em “Voltar”
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Confira os dados do protocolo (tipo e quantidade de contas) e clique em “Finalizar”
Atenção: O protocolo só deverá ser finalizado após a inclusão e ajuste de todas as contas desejadas, caso queira
realizar algum ajuste (antes de finalizar) clique em “Utilizar” para listar todas as contas que fazem parte do protocolo

9

