SEGUROS

Sistem a UNIM ED

MANUAL DE DEFINIÇÕES
DE PADRÕES
VERSÃO 3.4
E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA UTILIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE
M anual de Definições de Pa drõ es
TRANSAÇÕES
UNIMED
E CARTÃO
e Especificações Técnicas
p ar a Utiliz
aç ão do ProMAGNÉTICO
tocolo de
Transa ções Unimed e C artão M a gnético

As informações deste documento são de propriedade do Complexo Cooperativo e Empresarial Unimed, resultado dos trabalhos do Grupo de Assessoria Técnica (GAT). Todas informações
são consideradas restritas aos técnicos de informática do Complexo Unimed e de uso exclusivo dos aplicativos desenvolvidos pelas cooperativas ou empresas do complexo. Qualquer
divulgação/utilização fora deste contexto deverá receber prévia autorização do Grupo de Assessoria Técnica (GAT) pois poderá facilitar o entendimento do nosso negócio a concorrentes
que oferecem serviços similares.
Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida, sejam quais forem os meios empregados (eletrônicos, mecânicos, fotográficos, etc..), sem a devida autorização
expressa e por escrito da proprietária.

NOTA: Para que a impressão deste manual seja efetuada com sucesso, obedecendo as páginas sinalizadas no índice, sugerimos que no momento da impressão seja utilizado Tamanho do
Papel A4. (Orientação Paisagem).
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Descritivo da Transação:
Arquivo que tem pôr objetivo enviar a movimentação cadastral de usuários de produtos da Unimed de Origem (detentora do contrato) para a Empresa Destino (PEA, seguros,transporte
aero médico farmácia etc.).
No caso de haverem Federações intermediando o envio de arquivos, os arquivos devem ser enviados um para cada Unimed de Origem.

Regras a serem observadas:
•
•
•
•
•
•

O ponto básico e fundamental da filosofia do PTU para movimentações de usuários refere-se aos controles de períodos de transferência (intervalo de datas). A norma é
utilizar a data máquina do efetivo cadastro (seja este inclusão alteração ou exclusão). Isto implica que todo sistema deve implementar controles de data máquina da efetiva
inclusão (dia em que o funcionário digitou a inclusão),data máquina da exclusão e data máquina da última alteração.
No período de movimentação ambas as datas (inicial e final) devem estar no passado. Não é permitida a data do dia ou datas futuras, porque nestas ainda poderão ocorrer
modificações no cadastro.
Na hipótese de uma Unimed permitir a reativação de um usuário excluído anteriormente, deve atribuir uma nova data de inclusão declarada e registrar o dia da digitação
na data máquina de alteração.
Para cada usuário haverá apenas um registro no arquivo sempre que uma das três datas máquinas estiver compreendida no período.
Os sistemas na origem e no Destino devem controlar os períodos já enviados evitando principalmente lacunas (períodos onde não se enviou movimentação) que com
certeza provocarão erros. O extrator deveria oferecer automaticamente o próximo período de movimentação.
A movimentação jamais será feita portanto pela data declarada de inclusão, alteração ou exclusão, que poderão inclusive ser retroativas ou estarem no futuro. A filosofia
anterior que se baseava nestas datas propiciava erros insolúveis como exclusão ou alteração de usuários que nunca foram inclusos ou a não informação de uma exclusão.
Estes erros eram potencializados pela possibilidade da retroatividade que gerava conflitos entre diretores da origem e do Destino. A retroatividade é incompatível com um
intervalo com base em datas declaradas.
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•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

A Administradora Destino grava as datas informadas pela Unimed Origem meramente como informação documentacional, porém para seu uso adota as datas previstas
no seu manual de regras operacionais (Data de Conhecimento) que podem ou não aceitar alguma retroatividade, em função do tempo necessário para fluxo normal da
documentação. Permanece no entanto o conceito de exclusão programada ou mesmo inclusões ou alterações programadas, isto é datas declaradas no futuro são gravadas
como informadas e não pela Data de Conhecimento.
Toda alteração de plano é encarada meramente como uma alteração valendo para todos os efeitos as regras das alterações com especial atenção para o campo de data de
inclusão no plano que terá sua data declarada modificada. A Empresa Destino de qualquer forma, adotara a data do conhecimento como da de exclusão no plano anterior
e inclusão no novo plano, salvo recebimento de datas futuras, adotando-as como alteração programada.
O arquivo não tem flags de inclusão, alteração ou exclusão. Se na Empresa Destino o usuários não existir, deve-se encarar como uma inclusão, se o usuário existir e houver
uma data de exclusão ou fim de repasse, deve-se excluir o usuário, se o usuários existir e não houver data de exclusão deve-se sobrepor (alterar) o registro sem se preocupar
se houve algum dado alterado. Isto facilita a construção dos aplicativos na Unimed Origem eliminado muitos controles que passam a ser desnecessários. Se uma Empresa
receber uma exclusão para um usuário já excluído, prevalecerá a primeira exclusão e o erro será reportado no arquivo de retorno A200.
Pode-se facilmente perceber que observadas as normas acima, reduz-se a possibilidade de erros a eventuais erros de programação e improváveis erros de operação como
a alteração indevida da data da máquina de uma Unimed. Como exemplo, pode-se facilmente perceber, que se uma Unimed mandasse sua movimentação em um sábado
e neste dia não alterasse seu cadastro, e no mesmo dia a Empresa Destino importasse os dados, teríamos os cadastros exatamente iguais dos dois lados.
O arquivo tem cinco tipos de registros: Header (R301) que deve aparecer apenas uma vez no início do arquivo; Empresa Contratante (R302) que deve aparecer apenas uma
vez para cada empresa; Beneficiários (R304) que deve aparecer apenas uma vez para cada beneficiário; Complemento (R306) é obrigatório devendo aparecer logo em
seguida ao respectivo registro R304 e Trailer(R309) que deve aparecer apenas uma vez no final do arquivo.
Os campos R304, CD_UNI e ID_BENEF (que conjuntamente identificam o usuário) e ID_BENEF_TIT (identifica o titular) não podem ser alterados, pôr caracterizarem-se
com chaves primarias para acesso aos registros.
O padrão atual de codificação de usuário, previsto no manual de intercâmbio nacional e neste manual no capítulo de cartões magnéticos não contém empresa, família
e dependência. Como decorrência desta norma, um usuário não troca de código, mas para atender Unimeds ou Empresas que têm sistemas com a codificação na forma
antiga, previu-se informar além do código do usuário, empresa , família e grau de dependência (R304) em campos separados para propiciar solução para estes sistemas. Para
Unimed com codificação atual, estes campos terão conteúdos totalmente dissociados do código do usuário. Para Unimeds com a codificação antiga, os campos coincidirão
com partes do código do usuário e a eventual necessidade de troca do código de um usuário, implicará na exclusão do usuário com o código antigo e nova inclusão com
o código novo. A Empresa de Destino não perceberá esta troca, encarando o novo código como um usuário novo.
Definições operacionais administrativas, tais como datas do mês para envio do arquivo etc.. devem emanar das Administradoras de Destino.
O arquivo é de registros e campos de tamanho fixo sem separadores de campo no formata ASCII. Números devem ser completados com zeros à esquerda e campos alfa
numéricos com espaços à direita. Campos opcionais não utilizados devem ser integralmente preenchidos com zeros ou brancos segundo o seu tipo. Datas opcionais não
declaradas ficam completamente em branco. Caracteres de edição ou máscara (ponto, vírgula etc..) devem ser omitidos.
O nome do arquivo deve seguir o padrão xddmmaas.uuu onde x assume um valor diferente para cada produto ( P – Benefício Família/PCA, S – Seguro de Vida, F – Franquia,
A – Aero Médico, W - Remisão e Y – Garantia Funeral, M – Farmácia, D – Plano Pago, L – Ambulância, B – Coração/P1, O – Proteção Familiar, K – Reservado para acordos
regionais, 1 – Reservado para acordos regionais), ddmmaa e data da geração do arquivo, s um número de seqüência do arquivo no dia e uuu a Unimed Origem.
Todos os registros aceitos ou não devem ser confirmados pela Administradora Destino à Unimed Origem via arquivo A200 (retorno de movimentação cadastral).
O registro R306 é obrigatório para os Produtos da Administradora Confederação do Estado de São Paulo.
Sempre que estiver sendo enviado um beneficiário que teve uma transferência, deverá ser devidamente identificado através dos campos CD_UNI_ANT e ID_BENEF_ANT
(R304, Código da Unimed Anterior e Código do Beneficiário, respectivamente), bem como deverá ser enviado o antigo código em registro separado com sua data de
exclusão. Dessa forma, os registros na Unimed Destino ficarão sinalizados de forma correta.
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