
Cadastros iniciais do Centralx Clinic

1. Criar a tabela de materiais e medicamentos.

2. Cadastrar os convênios.

3. Cadastrar os prestadores de serviços. 

4. Cadastrar os usuários.

1. Criar a tabela de materiais e medicamentos

Clique em Faturamento / Tabela de materias/medicamentos...

 

Insira o nome da tabela e clique em OK



2. Cadastrar os convênios.

Clique em Faturamento/ Convênios...

 

1. Preencha o nome do convênio
2. Preencha o código do convênio
3. Preencha o tipo de convênio ( se é um plano ou um convênio particular )
4. Preencha o dia de envio das faturas e recebimento para os atendimentos externos
5. Preencha o dia de envio das faturas e recebimento, prazo de retorno e número mínimo de dias 
entre procedimentos iguais para os atendimentos internos
6. Escolha a tabela de procedimentos que o convênio utiliza.
7. Escolha a tabela de materias e medicamentos que foi cadastrada anteriormente.
8. Escolha a tabela de taxas que o convênio utiliza.

 



Clique em Valores

1. Clique em Novo valor
2. Em Valores preencha os dados pedidos

Importante: cadastrar um valor de CH para o convênio, para que possa ser feito o cálculo do valor ao 
lançar o procedimento em Contas.

3. Cadastrar os prestadores de serviços.

Clique em Faturamento / Prestadores de serviços...



1. Preencha o nome do prestador.
2. Preencha o código do prestador.
3. Escolha o tipo de prestador e tipo de pessoa.

 

Clique em Faturamento

1. Marque os convênios que o prestador fatura diretamente
2. Marque os convênios que o prestador fatura indiretamente 



4. Cadastrar os usuários

Primeiro os médicos e depois secretárias e outros usuários.

Clique em Arquivo / Usuários 

 

Preencha o nome do usuário, login e senha.

Clique na lupa referente a Prestador de serviços e selecione o prestador de serviço cadastrado 
anteriormente.

Clique em Permissões

Marque as permissões para o usuário.

ps.: Verifique que um usuário médico deve ter marcado as opções assinaladas nas três primeiras 
setas.



Cadastrando um usuário ( secretária)

ps.:Os médicos terão um Prestador de serviço ligado a eles, as secretárias não e também não terão 
registro em seu nome.

Preencha o nome do usuário, login e senha

Não preencha Prestador de serviço.



Clique em Permissões

ps.: Para um usuário que não é médico, marque somente as opções assinaladas nas duas primeiras 
setas.

Marque as permissões de acesso as agendas dos usuários médicos que o usuário secretária terá 
acesso


