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USUÁRIO:

Apenas os 8 primeiros números

do CNPJ.

SENHA INICIAL:

12345 ou odontosystem



Você poderá:

• Relatório mensal: Conferir o extrato antes de ser gerado o 
boleto. Essa conferência pode ser feita em até 12 dias antes 
do seu vencimento e contestada ao nosso  faturamento no e 
mail claudionunes.pe@osbrasil.com.br

• Imprimir Boleto: Imprimir seu boleto. 
Ele estará disponível 10 dias antes do vencimento.

• Extrato: Confira o s funcionários que  estão nos boletos 
faturados.

• Senha: Modifique a senha para uma pessoal.

E muito mais. Confira!

Com o Portal empresarial você tem mais
praticidade para acompanhar seus 
extratos e faturas da Odonto System
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Tela Inicial

Na tela inicial, o sistema disponibiliza a opção de seleção das empresas, se estas possuírem filiais.
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Imprima aqui
o seu boleto

Confira aqui 
o seu extrato

Inclusão de 
funcionários e 
dependentes

Confira sempre 
seu extrato 
10 dias antes
do vencimento.

Crie uma nova
senha de acesso

Tela Inicial

Confira aqui 
sua folha de
pagamento

Consulte, insira,
altere ou exclua

dados da e
sua empresa
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Alteração de Senhas

A alteração de senhas é feita no menu Senha, opção Alterar Senha.
Para alterar a senha, o usuário deverá informar a senha atual, uma nova senha, confirmá-la no campo abaixo e 
clicar no botão “OK”. Para cancelar a operação, clicar no botão “Cancelar”.

Altere sua senha
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Altere a sua senha no primeiro acesso. Caso você já tenha mudado a sua senha e não lembra, entre em contato 
com nosso cadastro (71) 3311.3859/3819/3813 ou (85)3131.8845.



Inclusões de funcionários e dependentes

Incluir 
funcionários e 
dependentes

• As adesões de Funcionários e Dependentes são feitas no 
menu Adesões, opção Incluir Funcionários e Dependentes. 
Nesta opção, o usuário insere o funcionário informando 
oscampos que estão destacados (campos obrigatórios) e 
clicando no botão “Gravar” e os dependentes, clicando no 
botão “Inserir Dependente”.

• Para consultar um funcionário já cadastrado, informe o CPF 
deste e clique no botão Enter (do teclado).

• Para consultar os dependentes de um 
funcionário, consulte primeiro o 
funcionário, em seguida, clique no botão 
“Listar Dependentes”.

• Para limpar os dados do dependente, 
clique no botão “Limpar” relativo aos 
Dados do Dependente.
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Impressão de Adesão

Impressão
de Adesão

A impressão de adesão é feita no menu Adesões, opção Impressão de 
Adesão. Para consultar as adesões, o usuário deverá informar a Filial, a 
Empresa e o período e em seguida, clicar no botão “Processar”. 

O sistema irá exibir as adesões cadastradas entre o perído 
informado, para a Filial e empresa selecionadas. Para 
limpar as informações dos campos, o usuário deverá clicar 
no botão “Limpar”.
Para imprimir adesão, o usuário deverá selecionar um ou 
mais clientes e clicar no botão “Imprimir”.

O sistema abrirá outra página com o(s) formulário(s) de 
adesão dos clientes que foram selecionado(s). 
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Problemas bucais são responsáveis por 
25% das faltas a trabalho;

A dor de dente é a 4ª causa de falta ao 
trabalho no Brasil;

A assistência odontológica é o 3º maior 
benefício mais desejado entre os 
funcionários;

Contribui para a  melhoria da saúde, 
qualidade de vida e auto-estima da sua equipe;

É um benefício de grande impacto 
motivacional e menor baixo custo.
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Leve esse benefício para todos 
os seus colaboradores.

Inclua os funcionários e seus 
dependentes através do nosso 

Portal Empresarial.
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Consulta de Relatório Mensal e 
Autorização para Fatutamento

Consulte 
seus  relatórios 

A consulta de Relatório Mensal e a Autorização para Faturamento é 
feita no menu Relatório Mensal, opção Consultar Relatórios 
Mensais e Autorizar Faturamento do Mês.
Para realizar a consulta e autorização, o usuário deverá informar a 
competência e clicar no botão “Consultar”.

Será exibido um Resumo Mensal da 
competência escolhida. Para visualizar o 
Comparativo do Mês, o usuário deverá clicar 
no botão “Visualizar Comparativo Analítico”.
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Consulta de Relatório Mensal e 
Autorização para Fatutamento

Será exibida uma relação contendo informações pessoais e contratuais, dos titulares 
e dependentes cadastrados pela empresa.
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Relatórios Gerenciais

Consulte 
seus  relatórios 

A visualização dos relatórios gerenciais é feita no menu Relatório 
Mensal, opção Relatórios Gerenciais. Estes relatórios permitem o 
acompanhamento da utilização dos planos pelos funcionários e/ou pela 
empresa, em forma de índices e estatísticas.
Para isso, o usuário deverá selecionar um Tipo de Relatório, uma 
Empresa, um plano, informar um período para a consulta e clicar no 
botão “Pesquisar”.

-No campo Empresa, o sistema traz como padrão a empresa matriz 
selecionada, podendo também listar suas filiais, se esta possuir.

- No campo Plano, o sistema traz como padrão a opção “Todos” (todos 
os planos contratados pela empresa), mas o usuário pode selecionar 
apenas um.
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Relatórios Gerenciais

Tipos de Relatórios

- Estatística de utilização por clientes
Este relatório tem como objetivo mensurar a relação entre os custos assistenciais com os tratamentos 
realizados e os valores efetivamente pagos por cada cliente.

- Estatística de utilização por procedimento
Este relatório tem como objetivo traçar o perfil epidemiológico do quadro de clientes, quantificando 
os procedimentos mais frequentes e seus respectivos custos.

- Relatório analítico dos tratamentos realizados
Neste relatório é exibida a descrição analítica dos procedimentos realizados e dos seus respectivos 
custos por cliente.

- Estatística de utilização por tipo de usuário
Este relatório tem como objetivo mensurar a relação entre os custos assistenciais com os tratamentos 
realizados e os valores efetivamente pagos, agrupando por tipo de usuário (titular ou dependente).

- Estatística de utilização por faixa etária
Este relatório tem como objetivo mensurar a relação entre os custos assistenciais com os tratamentos 
realizados e os valores efetivamente pagos, agrupando por faixa etária e sexo.

15



Relatórios Gerenciais

Tipos de Relatórios

- Estatística de utilização por plano
Este relatório tem como objetivo mensurar a relação entre os custos assistenciais com os tratamentos 
realizados e os valores efetivamente pagos, agrupando por plano.

- Índice de falta por clientes
Este relatório tem como objetivo identificar os funcionários com os maiores índices de falta registrados 
no período informado.

- Índice de falta consolidado
Este relatório tem como objetivo identificar o índice de falta da empresa de forma consolidada no 
período informado.
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Impressão de Boletos

A impressão dos boletos é feita no menu Boletos, opção Imprimir Boletos. Somente os boletos que 
estiverem disponíveis serão exibidos para seleção. Estarão disponíveis os que atenderem aos 
seguintes critérios:

- Deve existir faturamento para a compentência do boleto a ser impresso.
-O beleto já deve ter sido gerado pela equipe de faturamento da Odonto System.

Para imprimir o boleto, o usuário deverá clicar em “Imprimir Boleto”.

Imprima aqui
o seu boleto
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Visualizar o Extrato dos Meses Faturados

A visualização do Extrato dos Meses Faturados é feita no 
menu Extratos, opção Visualizar o Extrato dos Meses 
Faturados. Somente os extratos que estiverem disponíveis 
serão exibidos para seleção. Estarão disponíveis os que 
atenderem ao seguinte critério:
- Deve existir faturamento para a compentência do extrato a 
ser impresso.
Para imprimir o extrato, o usuário deverá clicar em “Imprimir”. 
O extrato poderá ser impresso de duas maneiras: exibindo a 
informação de Idcliente (para imprimir com esta informação, o 
usuário deverá marcar a opção Nome) ou exibindo a matrícula 
do cliente (com esta, o usuário deverá marcar a opção 
Matrícula).

Confira aqui 
o seu  extrato
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Folha de Pagamento

A visualização do do arquivo para Folha de 
Pagamento é feita no menu Arquivo Folha, opção 
Baixar Arquivo para Folha de Pagamento. Somente 
as folhas de pagamento que estiverem disponíveis 
serão exibidas para seleção.Estarão disponíveis as 
que atenderem aos seguintes critérios:

-Deve existir faturamento para a compentência do 
boleto a ser impresso.

- O boleto já deve ter sido gerado pela equipe de 
faturamento da Odonto System.
Para baixar o arquivo, o usuário deverá selecionar 
uma competência e clicar no botão “Buscar Títulos”.

Confira aqui 
sua folha de
pagamento

O sistema irá exibir os títulos disponíveis para a compentência 
selecionada.
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Folha de Pagamento

A geração do arquivo poderá ser feita das seguintes maneiras: 

-Selecionando um ou mais títulos e clicando no botão “Gerar Arquivos Selecionados”. Desta forma, o sistema irá 
gerar um arquivo para cada título selecionado. 

- Selecionado dois ou mais títulos e clicando no botão “Gerar Arquivo Agrupado”, que será gerado um arquivo 
agrupado com as informações de todos os títulos selecionados.
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Folha de Pagamento

Para abrir ou salvar estes arquivos, o usuário deverá clicar no link criado, 
onde aparecerá uma tela com as opções de abrir ou salvar.

21



Dados da Empresa

• A consulta, inserção, alteração ou exclusão de dados da empresa é feita no menu Dados Empresa, opção 
consultar dados da empresa. Só poderão ser inseridos, alterados ou excluídos as informações de endereço e 
contato.

• Para inserir informação de endereço ou contato, o usuário deverá clicar no botão “Limpar” e preencher  
novamente os campos. Em seguida, clicar no botão “Inserir”.

• Para alterar informação de endereço ou contato, o usuário deverá modificar algum campo e preenchê-lo 
novamente. Em seguida, clicar no botão “Alterar”.

• Para excluir informação de Endereço ou Contato, o usuário deverá clicar no botão “Excluir”.

Consulte, insira,
altere ou exclua

dados da e
sua empresa
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Links

Fale com o Presidente
O usuário poderá comunicar-se por e-mail diretamente com a Presidência da Odonto Sytem.

Guia Eletrônico de Dentistas
Ao clicar neste link, o usuário será direcionado ao site da Odonto System:  www.odontosystem.com.br.
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Dicionário do Sistema

A

Adesão: São os contratos que se apresentam com suas cláusulas 
preestabelecidas e impostas por uma das partes, cabendo à outra 
apenas aderir ou não ao estipulado.

Adesionista: Responsável pela abordagem de funcionários e adesão 
de novas vidas em empresas já clientes. Também chamado de 
“promotor de relacionamento”.

ANS: Agência Nacional de Saúde Suplementar – órgão do governo 
federal responsável pela regulação, normatização, controle e 
fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à 
saúde.

Arquivo .txt: Arquivo que contém dados, geralmente utilizado para 
importação entre sistemas.

Arquivo .pdf: Arquivo que contém dados e não pode ser alterado.

Atendimento presencial: Atendimento ao cliente pessoalmente.

B

Back Office: Área de apoio ao SAC para retorno aos clientes que 
fizeram alguma ocorrência. 

Boleto automático: Boleto com código de barras onde o valor, 
vencimento e nome do cliente são preenchidos automaticamente 
pelo sistema.

C

Calendário de faturamento: Calendário com as datas de 
faturamento diário, ou seja, as adesões só podem ser 
cadastradas até a data determinada para que seja faturada 
para o mês atual, caso adesão seja cadastra fora do prazo 
determinado estas só serão faturadas no mês seguinte.

Carta de solicitação de cancelamento: Documento que a 
empresa formaliza o desejo de cancelar o contrato.

Central de serviços: É uma central de atendimento de 
solicitações e serviços de TI.

Contrato pessoa jurídica: Vínculo de uma empresa com a 
Odonto System, onde o responsável financeiro do contrato é 
uma pessoa jurídica.

D

Data de adesão: Data da assinatura do cliente no contrato.

Data de cadastro: Data de ativação do contrato com a 
resolução das pendências.

Digitalizar: Escanear documentos.

E

Extrato: é um relatório contendo informações sobre a 
movimentação e os valores de uma empresa ou um cliente.

Epidemiologia: é uma ciência que estuda quantitativamente a 
distribuição dos fenômenos de saúde/doença, e seus fatores 
condicionantes e determinantes.
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F

Fatura: documento comercial que representa a venda para 
clientes domiciliados em território nacional.

Faturamento: é a soma dos valores das faturas emitidas em 
determinado período comercial

Formulário de adesão: Formulário utilizado para adesão ao 
plano da Odonto System.

Formulário de cancelamento: Documento utilizado para 
formalizar a solicitação de cancelamento do plano.

Formulário de movimentações: Formulário com opção de 
cancelamento ou permanência no plano (clientes demitidos).

I

Identidade biométrica: Forma de identificação dos clientes 
através da digital.

M

Multa rescisória: Valor que deve ser pago pelo cliente se o 
mesmo cancelar o plano antes do final da vigência do contrato.

O

Ocorrência: Comunicação escrita em sistema entre as 
áreas da empresa e entre os parceiros para registro 
formal de informações e solicitações a respeito do 
contrato do cliente.

P

Promotor de relacionamento: Ver “Adesionista”

S

SAC: Sistema de Atendimento ao Cliente.

Sinistralidade: Percentual gerado a partir da divisão do 
custo total pela receita bruta. 

T

TI: Área responsável pela tecnologia da informação.

Títulos: Fatura a ser paga pelo titular do plano.
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O Sonho da Odonto System é  levar
Odontologia de qualidade para todo o Brasil


