IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR
Após acessar o sistema, será exibida a área de Identificação do Prestador. Clique sobre o campo
“Nome” e escolha o prestador que realizará o atendimento. Caso selecione um prestador
incorretamente, clique sobre o botão Limpar (vassourinha).

Ao selecionar o prestador, será liberada a tela para identificação do beneficiário:

IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO:
Beneficiário Local:
Se o beneficiário for local (carteirinha iniciando com 0165), basta passar o cartão na leitora,
virando-o de cabeça para baixo, com a tarja magnética voltada para o cabo USB.

Prezada Secretária, pergunte ao beneficiário de intercâmbio se já possui
o cartão virtual, incentive o uso! Desta forma você treinará a usabilidade
para os beneficiários locais (0165), que será liberada em breve!
Para beneficiários locais, menores de 7 anos ou acima de 65 anos, ao passar o cartão, não será
solicitada a leitura da biometria digital, ou seja, automaticamente será redirecionado para a tela
de identificação.

Unimed

Unimed

Alguns dados da imagem foram ocultados.

Caso o beneficiário não entre nas restrições acima, será redirecionado para a tela de captura da
biometria, exibindo os dedos cadastrados. Para prosseguir, clique em Autenticar.

Ao clicar em Autenticar, será exibida a tela de captura da digital. Antes de solicitar ao
beneficiário que coloque a digital na leitora, dê um clique sobre a tela cinza (desta forma
garantirá que a captura será realizada corretamente).

O beneficiário terá 20 segundos para colocar a digital na leitora, caso ultrapasse o tempo
indicado, será apresentado o erro abaixo. Basta clicar em OK e novamente sobre o botão
Autenticar.

Caso a biometria digital não seja reconhecida, será apresentado a mensagem Biometria
divergente, restam... Sugerimos tentar a leitura com outro dedo e se ainda persistir a dificuldade

na leitura, entrar em contato com o departamento de Relacionamento com o Beneficiário da
Unimed Bebedouro.

Se a biometria digital for reconhecida com sucesso, será direcionada para a tela de identificação
do beneficiário:
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Alguns dados da imagem foram ocultados.

Beneficiários de Intercâmbio:
Se o beneficiário for de intercâmbio (carteirinha iniciando com numeração diferente de 0165),
pode haver duas situações diferentes:
•

Caso o beneficiário possua o cartão físico, basta passar o cartão na leitora, virando-o de
cabeça para baixo, com a tarja magnética voltada para o cabo USB.

•

Caso o beneficiário não possua o cartão físico, utilizando apenas o cartão virtual, clique
sobre a imagem do Cartão Virtual e informe o número completo da carteirinha (com
todos os zeros) e o código do Token gerado pelo aplicativo. Após, clique em Confirmar.

Para beneficiários de intercâmbio, ao passar o cartão na leitora ou informar os campos do cartão
virtual, não será solicitado a leitura da biometria digital, ou seja, será redirecionado diretamente
para a identificação do beneficiário:
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Alguns dados da imagem foram ocultados.

Caso seja um novo beneficiário de intercâmbio, será necessário realizar o cadastro dos dados,
conforme imagem abaixo. Os campos em vermelho são de preenchimento obrigatório:

Unimed

Para facilitar o preenchimento, utilize o botão Consultar Origem. Será realizada uma conexão
com a Unimed de Origem do beneficiário e alguns dos dados serão preenchidos
automaticamente.

Unimed

Finalize preenchendo os campos obrigatórios que faltarem e clique em Salvar.

Para atualizar os dados de um beneficiário de intercâmbio já cadastrado, utilize o botão que
está na tela de identificação. Novamente, uma conexão será realizada com a Unimed de Origem,
trazendo as informações atualizadas:
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Alguns dados da imagem foram ocultados.

Caso não seja necessário cadastrar ou atualizar os dados do beneficiário, pode-se seguir com as
rotinas.

