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INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Todo o processo é para realização das solicitações em prestadores da nossa
área de ação. Quando o beneficiário informar que vai realizar suas
solicitações em algum prestador de outra Unimed, a mesma não necessita
ser lançada no sistema Hilum, porém o usuário deve sair do Consultório
com a Guia SADT da solicitação. A autorização ele irá solicitar na Unimed
pela qual ele realizará seus procedimentos;

- Quando a realização dos procedimentos for em algum prestador da área de
ação da Unimed Fronteira Noroeste, as solicitações serão realizadaspelo
sistema Hilum, tanto para usuários locais como Intercâmbio;

- As solicitações locais seguem a nossa regra da negociação contratual;



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- As solicitações do intercâmbio passarão pelo WSD, conectando com a base da
Unimed de Origem. Para determinados serviços, a mensagem de retorno
orientará o usuário a dirigir-se ao Setor de Autorizações da Unimed Fronteira
Noroeste para encaminhamento do seu pedido.

- As solicitações para usuários dos Contratos FUSEX, CAIXA e WMS,
continuarão sendo off line, não sendo possível o lançamento dos seus pedidos
no sistema Hilum. Estes usuários continuarão autorizando seus pedidos junto
ao Setor de Autorizações da Unimed Fronteira Noroeste;

- Para a execução de Honorários Cirúrgicos em SADT, onde o sistema exigirá o
preenchimento dos Campos 43 Via e 44 Técnica é fundamental que o Médico
Executante repasse estas informações corretamente;



HELP ON LINE

O sistema Hilum contempla agora o assistente Help Online, opção essa que foi criada
para facilitar a compreensão em relação a algum campo do formulário e ao conteúdo
que deve ser preenchido nele.

A qualquer momento ele poderá ser selecionado na opção do Help Online no canto
superior direito da tela do Hilum. Quando marcada essa opção, o sistema torna visível a
presença de pequenos balões contendo informações a respeito do significado de cada
campo. Os balões surgem a partir do momento em que o cursor do mouse estiver sob o
campo desejado.



LINK PARA TESTES - http://www.unimed-fno.com.br/



LINK PARA TESTES





LINK PARA EXAMES MAIS SOLICITADOS -
http://www.unimed-fno.com.br/



EQUIPES DE SUPORTE

Suporte para glosas indevidas, erros no sistema, falhas na 
conexão, contatar com:

(55) 3512-5424

NOME                         SKYPE

- Jociele Meinerz – jociele.meinerz@unimedsantarosa.com.br

- Alexandre Severo Vieira – xande7@live.com

- Ademar de Andrade – ademaran@terra.com.br

- Caciara Hedlund – ti_unimed_fno

- Mateus Rigo – mateusrigo

- Joice Becker – jb.joice@hotmail.com



EQUIPES DE SUPORTE

Suporte para dúvidas no preenchimento das guias e na 
codificação dos exames, contatar com:

(55) 3512-5424

Setor Suporte

AUTORIZAÇÕES Nadir, Katia, Pamela, Josméri, Keli.

FATURAMENTO Izabel, Mateus Strieder, Sávio, Adriano, Guilherme.

LABORATÓRIO Maria Cláudia, Carline, Eliane, Ktelly, Tathiane.

NORMATIZAÇÕES Mateus Schmidt.


