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Manual de instalação do Centralx Clinic

Objetivo deste documento:

O objetivo deste documento é orientar a instalação do Centralx Clinic e todas as ferramentas necessárias 
para o fucionamento do mesmo.

Resumo: 

Em resumo, este documento ensina como instalar o Centralx Clinic, o gerenciador de banco de dados 
MySQL e as ferramentas para acesso a ele.
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a) Ferramentas utilizadas:

1. MySQL Essential 4.1.12a

2. MyODBC 3.51.11-2

3. SQLyog406

b) Downloads:

1. Centralx Clinic: http://www.centralx.com.br/suporte/clinic/clinic753full.exe

2. Ferramentas: http://www.centralx.com.br/suporte/clinic/sgbdbeta.zip

c) Instalação no servidor:

Descompacte o arquivo sgbdbeta.zip

Este arquivo contém:

mysql-essential-4.1.12a-win32.msi

MyODBC-3.51.11-2-win.exe

SQLyog406.exe

1. Instalação do MySQL:

1.1.  Execute o mysql-essential-4.1.12a-win32.msi

1.2 - Escolha instalação "Typical"

1.3  - Siga a instalação padrão e na tela “MySQL.com Sign-Up” escolha "Skip Sign-Up"

2 -  Configuração do MySQL:

2.1 - Escolha "Detailed Configuration" 
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2.2 - Escolha qual o tipo de servidor será utilizado. 

Developer Machine: 
Escolha  se for utilizar 
outros programas no 
computador, assim ele 
reserva pouca memória 
para o MySQL, isso pode 
prejudicar o desempenho 
do servidor MySQL e 
consequentemente do 
Centralx Clinic. 

Server Machine:  Escolha 
se for utilizar outros 
programas mas quer 
melhorar o desempenho 
do servidor MySQL 

Dedicated MySQL Server 
Machine: Escolha se for 
usar o computador como 
servidor dedicado do 
MYSQL - Recomendável. 

2.3 - Escolha "Transactional Database Only" 
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2.4 - Nessa tela você define onde será armazenado o banco de dados, o recomendável e deixar 
no diretório de instalação como na figura abaixo:

 

2.5 - Escolha  "Online Transaction Processing (OLTP)"
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2.6 - Marque a opção Enable TCP/IP Networking, em PortNumber selecione a porta , 
recomendável utilizar a porta 3306

2.7 - Marque a opção Standard Character Set, em Character Set escolha latin1
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2.8 - Marque a opção Install As Windows Service, em Service Name escolha MySQL41 e marque 
a opção Launch the MySQL Server automatically

2.9 - Se for criar uma senha digite a senha em New root password e depois confirme no segundo 
campo, se não for criar uma senha para usuário root, desmarque a opção  ”Modify Security 
Settings” e clique em Next
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2.10 - Clique em "Execute" para iniciar o serviço

 

3 - Instalação do Centralx Clinic

3.1 - Execute o arquivo "clinic753full.exe".

3.2 - Marque os componentes que deseja instalar e clique em "Instalar agora".

3.3 - Ao final da instalação será perguntado se deseja executar agora, escolha "Não".
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4 - Instalação  e configuração do SQLyog:

4.1 - Execute o arquivo SQLyog406.exe e siga a instalação padrão.

4.2 - Ao executá-lo pela primeira vez será exibida a tela abaixo, clique em New... 

4.3 – Coloque as seguintes informações:

MySQL Host Addres: localhost

User Name : root
 
Password: só preencha se foi criado um password na configuração do MySQL

Clique em Connect. 
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4.4 - Clique em Tools / Import from SQL Dump...

4.5 - Na tela seguinte clique em "..." e indique o arquivo MySQL.sql que está em:

C:\Arquivos de programas\Centralx\Clinic\DataStru\MySQL.sql e clique em "Execute"

Se for gerado algum erro clique em "Execute" novamente. 

4.6 - Clique em Tools / User Manager / Add User...
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4.7 - Em UserName coloque hiuser

        Em Password e Retype Password coloque aa

 Clique em Create

4.8 - Clique em Tools / User Manager / Manager Permissions

 
4.9 - Selecione o usuário hiuser@%
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4.10 - Marque todas as opções como na tela abaixo e clique em Apply

 

obs.: Essa é a instalação para servidores que utilizarão somente o MySQL no servidor, sem fazer utilização 
do Centralx Clinic nela.

Se for utilizar o programa na máquina servidor também para cadastrar dados, siga os passos de instalação 
nas máquinas cliente abaixo também na máquina servidor.

d) Instalação nas máquinas clientes:

1 - Instalação do MyODBC

1.1 - Execute o arquivo MyODBC-3.51.11-2-win.exe que está no arquivo sgbdbeta.zip e faça a 
instalação padrão.

 
2 - Configuração do MyODBC
 

2.1 - Acesse o Painel de Controle / Ferramentas Administrativas / Fonte de dados (ODBC)
 

2.2 - Na opção User DSN clique em Add
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2.3 - Selecione a opção MySQL ODBC 3.51 Driver e clique em Finish 

2.4 - Na tela seguinte preencha os dados a seguir: 

Em Data Source Name coloque: Centralx Clinic

Em Server coloque: o nome ou endereço ip da máquina servidor

Em User coloque: hiuser

Em Password coloque: aa

Em Database selecione a base: hidoctor
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Clique em Test, se estiver tudo configurado corretamente será exibida a mensagem abaixo:
 “Sucess: connection was made”, clique em OK

3 - Instalação e configuração do Centralx Clinic 

3.1 - Execute o arquivo "clinic753full.exe".

3.2 - Marque os componentes que deseja instalar e clique em "Instalar agora".

3.3 - Ao final da instalação será perguntado se deseja executar agora escolha "Sim".

3.4 - Será exibida a mensagem abaixo, clique em OK

3.5 - Clique na lupa do Nome da fonte de dados , selecione a base de dados Centralx 
Clinic, em Usuário coloque hiuser  e  senha: aa 
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3.6 - Clique em Testar, se estiver tudo correto, será exibida a mensagem abaixo  

3.7 - Agora o Centralx Clinic está pronto para ser acessado, utilize o usuário admin e senha aa 
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e) - Dúvidas frequentes:

1 -  Ao testar a conexão do item 3.6 do manual  é exibida  a mensagem abaixo:

1.1 - Se utiliza Windows XP ou tem algum firewall na máquina, é necessário que libere o arquivo 
“Clinic.exe” para acessar a rede. 

1.2 - Clique em Iniciar / Configurações / Painel de Controle / Firewall do Windows

1. Verifique se o firewall do Windows está “Ativado”

2. Se sim, clique em “Exceções”

3.  Verifique se o Centralx Clinic está na lista de “Programas e serviços”

4. Se não, clique em “Adicionar Programa”
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5. Verifique se o Centralx Clinic está na lista, selecione-o e clique em OK

Obs.: Se ele não estiver na lista, clique em “Procurar” e indique o arquivo “clinic.exe” que 
está na pasta onde o Centralx Clinic foi instalado. 

2- Instalei o programa e ao abrir é pedido um nome de usuário e senha, o que coloco?

R: Usuário: admin / Senha:aa

3- Cadastrei um paciente em nome do Dr. Afonso Pena para o convênio "Unimed", mas quando vou 
cadastrar um procedimento em contas não aparece o nome dele na lista de "Prestador de serviço 
principal"

R: O Dr. Afonso Pena não está cadastrado para trabalhar com esse convênio, para configurá-lo 
clique em "Faturamento / Prestadores de serviços", clique na lupa do nome e selecione o Dr. Afonso 
Pena, depois clique em Faturamento e marque o convênio "Unimed" no faturamento direto.

4- Temos 3 médicos, mas a secretária só está visualizando a agenda de um.

R:  É preciso configurar o usuário da secretária com permissão para acessar as outras agendas, 
para  isso  clique  em  Arquivo  /  Usuários,  clique  na  lupa  do  "Nome"  e  selecione  o  usuário  da 
secretária,  clique em "Permissões" e marque a opção para ela acessar  as agendas dos outros 
médicos.

5 - A secretária cadastrou um paciente em nome do Dr. Afonso Pena, mas o Dr.Constantino não 
consegue encontrar essa ficha.

R: Quando um paciente é cadastrado a sua ficha fica liberado para o usuário a quem pertence o 
registro e para os usuários do grupo "Administrador", para que outros usuário tenham acesso a essa 
ficha, o usuário Dr. Afonso Pena deve acessar a ficha desse paciente clicar no ícone do "cadeado" e 
selecionar os usuários que terão acesso a ficha desse paciente e clicar em "Gravar".

Assim que cadastrar o paciente a secretária pode decidir quem pode ter acesso ao cadastro, para 
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isso é preciso clicar no ícone do “cadeado” e selecionar os usuários que podem acessar a ficha, no 
entanto, se não for efetuado isso no momento do cadastro, somente o médico a quem pertence o 
paciente pode configurar a permissão de acesso.

6 - O rateio pode ser feito com valores fixos?

R: Não, o clínica está configurado para fazer rateios somente com percentagens.

7 - Ao criar nova função, em configuração de rateio, aparece somente a função Hospital/Clínica:

R:  As  funções  não  estão  cadastradas.  Para  cadastrar  outras  funções  clique  em 
"Faturamento/Funções do rateio" e crie outras funções.

8- Ao abrir o Clínic aparece a mensagem a base de dados não está configurada, o que fazer?

R:  Não há base de dados configurada. É necessário configurar a base de dados para continuar. 
Clique em OK, clique na lupa referente a "Nome da base de dados"e selecione "Centralx Clinic"ou 
"Clinic", em usuário coloque "hiuser"e senha "aa"e clique em OK. Para isso é necessário que se 
tenha feito as configurações iniciais de instalação do programa. 

9 - Depois de instalado quais devem ser os primeiros passos para utilizar o programa?

R: É necessário configurar:

a)  Tabela  de  materiais  e  medicamentos,  para  isso  clique  em  "Faturamento/Tabelas  de 
materiais/medicamentos" e crie uma tabela.
 
b) Convênios, para isso clique em "Faturamento/Convênios" e cadastre os convênios atendidos na 
clínica.

c)  Cadastre  todos  os  médicos  que  trabalham na  clínica,  independente  de  serem usuários  do 
programa. Para isto clique em "Faturamento/Prestadores de Serviços".

d) Cadastrar o grupo de usuários que irão utilizar o programa. Para isto clique em "Arquivo/Grupo 
de usuários" e cadastre seja médicos, secretária, faturista ou outros.

e) Cadastre os usuários do programa, para isto clique "Arquivo/Usuários".

10 - Não consigo carregar os valores nas contas dos pacientes ?

R: Deve configurar os valores de CH dos convênios. Para isso clique em "Faturamento/Convênios"e 
em "Valores"coloque o valor para CH.

11 - Como gerar faturas constando o nome do paciente / procedimento / valor / nome do 
profissional?

R:  Para  configurar  vá  em Especial  /  Configuração  /  Faturamento  e  clique  em "Configurar"  os 
campos que devem se marcados são:  Nome do prestador  /  Nome do paciente  /  Descrição do 
procedimento / Valor do honorário ou Valor total.

12- Importação dos dados do HiDoctor para o Clinic é possível?

R: Sim, temos um importador padrão para isso, e a importação é gratuita.

13 - Posso entrar em mais de um computador com o mesmo usuário ao mesmo tempo?
 

R: Ao mesmo tempo só é possível acessar em um computador.

Manual de instalação do Centralx Clinic 17/18



14 - Como fazer o backup do Clinic?

R: Verificar os documentos em PDF abaixo disponíveis no CD do Centralx Clinic ou fazer o 
download.

Procedimento de backup do Clinic pelo MySQL Administrator

http://www.centralx.com.br/suporte/clinic/bkpclinicsqlyog.pdf

Procedimento de backup do Clinic pelo SQLYog

http://www.centralx.com.br/suporte/clinic/bkpclinicmysqladmin.pdf

15 – Onde encontro o manual do Centralx Clinic:
 

R: Pressione a tecla “F1” do teclado com o Centralx Clinic aberto.

16 - Ao configurar o ODBC do Centralx Clinic e tentar conectar exibe a mensagem:  "Access Denied"
 

R:  Verificar se o servidor MySQL está ativo

Verificar se foi criado o usuário hiuser com senha

Se as duas opções acima estiverem corretas, abrir o SQLYog e clicar em "Tools / User Manager / 
Edit User, deixe somente os usuários hiuser e root e remova os outros usuários existentes.

Obs.:  Remova os usuários somente se você instalou o MySQL exclusivamente para o Centralx 
Clinic, se o MySQL Server já estava instalado na máquina verifique com o responsável técnico a 
possibilidade de se apagar os outros usuários.
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