Aplicativo
Unimed SP - Cooperado
Manual do aplicativo

Unimed Botucatu
Depto. Tecnologia da Informação

Sumário
1. MENU EXTRATO DE PAGAMENTOS ______________________________ 3

2. MENU DEMONSTRATIVO DA PRODUÇÃO _________________________ 8

3. UNIDADES DE ATENDIMENTO _________________________________ 13

4. NOTICIAS __________________________________________________ 15

5. TELEFONES DE CONTATO _____________________________________ 16

2

1.

MENU EXTRATO DE PAGAMENTOS
A funcionalidade Extrato de Pagamento permite ao cooperado consultar

os valores de pagamentos referentes à produção médica, de acordo com a
competência atual ou anterior (Mês / Ano) e consultar os valores detalhados por
data de crédito no mês; demonstrar valores da competência fechada (mensal),
detalhando impostos e tributos, exibindo valores de cálculo bruto e líquido de
créditos e débitos. A funcionalidade permite também consultar os lançamentos
futuros.
Após realizar o registro ou logar no aplicativo mobile basta seguir para o:
Menu > Financeiro > Extrato de Pagamentos
Figura 1-Menu de acesso
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Consultar Extrato de Pagamentos
Acessando o menu de funcionalidades e a opção Extrato de pagamentos
o aplicativo exibe os valores de pagamentos da competência selecionada
(Mês/Ano). O Cooperado visualiza os créditos referentes à produção média do
mês corrente ou de acordo com a competência escolhida.
Figura 2-Tela Extrato de pagamentos – Diário
Apresenta os
campos de Mês e
Ano para seleção.
Apresenta a data do crédito.

Apresenta o valor
do crédito.
Apresenta o valor
líquido referente à
produção médica.
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Consultar Extrato com o resumo da Competência Fechada
Permite a visualização dos valores da competência referente ao mês
selecionado, exibindo detalhadamente os impostos e tributos (valores brutos e
líquidos).
Após consultar o Extrato de pagamentos, o cooperado aciona a opção
“Resumo mensal”, para visualizar valores brutos e líquidos, considerando os
descontos de (INSS, IR, % Capital social e pensão alimentícia), da competência
selecionada.
Apresenta os valores de
Figura 3-Tela do Resumo Mensal

créditos da produção,
exibindo o subtotal,
outros créditos e o total
da produção (Bruto).

Apresenta o valor
referente aos débitos de
produção do cooperado.

Apresenta o valor bruto
da produção do
cooperado.
Apresenta os valores de
Débitos da produção
(INSS, IR, ISS, Pensão
Alimentícia, Retenção
Capital Social).

Apresenta o valor do
saldo devedor, referente
à produção média do
Apresenta o valor liquido referente à
produção do cooperado (Crédito - Débito).
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cooperado.

Enviar Extrato para o E-mail
Permite ao cooperado visualizar detalhadamente a produção médica,
incluindo beneficiário, eventos, valores pagos e valores glosados, e
possibilitando o envio do extrato por e-mail. Após consultar o extrato de
pagamento mensal, o cooperado aciona a opção “Enviar”, o aplicativo solicita o
endereço de destino do e-mail, por padrão o campo já vem preenchido com o email do cadastro do cooperado, permitindo alteração, se necessário.

Figura 4-Tela Enviar por E-mail – Extrato de Pagamentos

Campo disponível para
confirmação do e-mail de

Botão habilitado.

destino.

Executa o processo para envio do
Extrato para o e-mail.
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Consultar Extrato com lançamentos Futuros
Permite ao cooperado visualizar os valores de pagamentos provisionados.
Ao acionar a opção “Lançamentos Futuros” o aplicativo exibe os valores a serem
creditados nos próximos períodos.
Figura 5-Tela de Lançamentos Futuros

Apresenta o valor do saldo
de lançamentos futuros,
referente à produção
média do cooperado.
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2.

MENU DEMONSTRATIVO DA PRODUÇÃO
Acessando o menu de funcionalidades a opção Demonstrativo de

Produção o aplicativo exibe os dados na tela com as opções de competência
(Mês e Ano), quantidade e valores dos serviços executados pelo cooperado
(valor da produção), separado por tipo de serviço: Consultas, exames e cirurgias.
Menu > Dados do Cooperado > Demonstrativo da Produção

Figura 6-Menu de Acesso
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Consultar Demonstrativo da Produção Mensal
O Cooperado seleciona data ou período para visualizar as quantidades de
serviços das competências anteriores, e o aplicativo exibe na tela os dados,
porém, com valores referentes ao período selecionado.
Figura 7-Tela Demonstrativo da Produção – Quantidade

Opção habilitada para
selecionar Mês e Ano.

Apresenta a quantidade do evento.

Apresenta o valor dos
serviços executados
pelo cooperado.
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Figura 8-Tela Demonstrativo de Produção – Valor
Opção habilitada para
selecionar Mês e Ano.

Apresenta a quantidade do evento.

Apresenta o valor dos
serviços executados
pelo cooperado.
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Consultar Demonstrativo da Produção Evolução
O aplicativo exibe os dados na tela com as opções de Serviços,
apresentando a quantidade e valores dos serviços executados pelo cooperado,
separado por tipo de serviço: Consultas, exames e cirurgias. O Cooperado
seleciona o tipo de serviço para visualizar as quantidades e os valores de cada
registro.
Figura 9-Tela Demonstrativo Produção: Evolução – Quantidade

Apresenta o valor dos

Opção habilitada para

serviços executados pelo

selecionar Mês e Ano.

cooperado.

Apresenta a quantidade do evento.
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Consulta de serviços (Cirurgias, Exames), realizados no período corrente,
exibindo colunas com a quantidade do evento selecionado, data do crédito e
valor total por tipo de evento. Apresenta também todos os eventos e seus
respectivos valores no detalhe, ao acionar o tipo de evento. Permite consultar a
evolução dos últimos quatro meses da quantidade de serviços executados,
demonstrando comparativo com a média da especialidade.

Figura 10-Tela Demonstrativo Produção: Evolução – Valor

Apresenta a quantidade do
evento.
Opção habilitada para
Apresenta o valor dos

selecionar Mês e Ano.

serviços executados pelo
cooperado.
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3.

UNIDADES DE ATENDIMENTO
Permitir ao Cooperado consultar as Unidades de Atendimento através do

aplicativo.
Acesso a Funcionalidade Unidades de Atendimento
Menu > Informações Úteis > Unidades de Atendimento

Figura 11-Menu de Acesso
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Unidades de Atendimento
O Aplicativo exibe a lista com o endereço e as informações de contatos
das Unidades de Atendimento de acordo com a sua Unimed. O aplicativo
permite a visualização do mapa utilizando a localização do dispositivo móvel,
apresentando as unidades de atendimento disponíveis.
Figura 13-Unidades de Atendimento - Lista

Figura 12-Unidades de Atendimento - Mapa
Exibe o nome da
unidade.

Exibe o endereço
da unidade.

Exibe o telefone
para contanto
com a unidade.

Apresenta o e-mail
para contanto com
a unidade.

Apresenta a URL
do website da
unidade.
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4.

NOTICIAS
Permitir ao cooperado visualizar notícias gerais, de acordo com cadastros

e publicações da singular.
Acesso a Funcionalidade Benefícios
Menu > Informações Úteis > Notícias
Figura 15-Menu de Acesso

Figura 14-Tela de Noticias
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5.

TELEFONES DE CONTATO
Permitir ao cooperado consultar os telefones de contato da Unimed.
Acesso a Funcionalidade Telefones de Contato
Menu > Contato > Telefones de Contato.
Figura 16-Menu de Acesso

Figura 17-Tela dos Telefones de Contato
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