
 

 

 

Autorizador Web – Biometria Digital 

Orientações:  

 Beneficiário(a) com idade menor e igual a 6 anos deverá cadastrar a digital dos pais ou 

responsáveis; 

o É sugerido cadastrar 2 digitais de cada mão por pais ou responsáveis. 

o Exemplo: 

 Indicador e anelar da mão direita para o pai; 

 Polegar e mínimo da mão esquerda para a mãe. 

 Beneficiário(a) com idade maior e igual a 7 anos deverá cadastrar a própria digital (2 dedos de 

cada mão); 

 Beneficiário(a) com idade maior e igual a 65 anos e beneficiário de intercâmbio (diferente de 

0165) estarão isentos da autenticação biométrica digital; 

 Havendo dificuldades na captura da digital (cadastro ou verificação), entrar em contato com o 

atendimento da Unimed Bebedouro; 

o Persistindo a dificuldade na captura a Unimed Bebedouro isentará a exigência da 

biometria (passível de análise e aprovação) diante do aceite (via assinatura de termo 

de isenção) do beneficiário; 

o Dificuldades extra horário comercial, deverá ser registrado protocolo via “Abertura de 

Ordem de Serviço – Secretárias”, gerado guia manualmente e enviado ao 

atendimento da Unimed Bebedouro no próximo dia útil com cópia (xérox) de 

documento com foto. 

 

Canais de contato:  

 Tecnologia da Informação (Segunda à Sexta-feira – 07:30 até 18:00) 

o (17) 3344-0022 

 

 Atendimento Bebedouro (Segunda à Sexta-feira – 07:30 até 18:00) 

o (17) 3344-0022 – Rua Brandão Veras, 1263, Centro, Bebedouro – SP 

 

 Atendimento Monte Azul Paulista (Segunda à Sexta-feira – 07:30 até 18:00) 

o (17) 3361-5337 

o Rua São Pedro, 142, Centro, Monte Azul Paulista – SP 



 

 

O que muda? 

 

01-Após acessar o sistema “Autorizador Web”, realizar a identificação do “Prestador” e do 

“Beneficiário” será apresentado a seguinte tela: 

 

02-Após passar a carteira do beneficiário na leitora, temos 2 possibilidades, segue: 

1. Beneficiário “sem” biometria digital cadastrada no sistema Autorizador Web; 

2. Beneficiário “com” biometria digital cadastrada no sistema Autorizador Web. 

Vamos apresentar a 1ª possibilidade (beneficiário “sem” biometria digital cadastrada), segue:  

 



 

 

 

03-Após clicar sobre o botão do dedo a ser cadastrado (exemplo: botão “Indicador” da “Mão 

Esquerda”), poderá ser exibido a tela abaixo (caso apareça marque a opção “Não mostrar novamente 

para aplicativos do editor e local acima” e em seguida, clique sobre o botão “Executar”). 

 

04-Após será exibida a tela de captura biométrica digital, segue:  

 



 

 

 

05-Coletar 4 leituras biométricas digitais dos referidos dedos (em nosso exemplo 4 capturas do polegar 

esquerdo e 4 capturas do anelar).  

 

06-Após clicar sobre o botão “Salvar” (será exibida a mensagem “Biometria cadastrada com 

sucesso!”).  

 



 

 

 

07-Por fim, o “check-in” do beneficiário é efetivado com sucesso! 

 

08-Vamos apresentar a 2ª possibilidade (beneficiário “com” biometria digital cadastrada), após passar 

a carteira do beneficiário na leitora, será exibida a seguinte tela (o sistema exibirá quais fora os dedos 

cadastrados), clique sobre o botão “Autenticar”: 

 

 

 



 

 

 

09-Após coletar apenas uma das digitais cadastradas (em nosso exemplo: polegar da mão esquerda ou 

indicador da mão direita). 

 

10-Caso a digital coletada seja válida, será exibida a mensagem “Beneficiário Autenticado". 

 



 

 

 

11- Caso a digital coletada seja inválida, será exibida a mensagem “Não Autenticado". 

 


