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Apresentamos o Portal AliançaNet. Nosso portal é composto por um conjunto de páginas web que visam disponibilizar vários 
serviços úteis aos beneficiários, empresas, prestadores, corretoras e ao público em geral. 
 

Com base nas exigências e normativas estabelecidas que tratam da obrigatoriedade das operadoras disponibilizarem um portal 
corporativo para seus beneficiários e prestadores, desenvolvemos um portal completamente integrado ao sistema AliançaPx.  
Nosso portal visa prover mais do que apenas os serviços preconizados na norma, mas também, outros serviços úteis que beneficiarão o 
público web, além de automatizar processos antes necessários apenas aos departamentos internos de sua empresa. 
 
 
Funcionalidades e serviços disponíveis no portal AliançaNet 

 
AliançaNet - Páginas dinâmicas  

 
O AliançaNet é composto por um conjunto de páginas web desenvolvidas em linguagem PHP+Ajax que permite o acesso on-line ao banco 
de dados do AliançaPx, e provê vários serviços úteis à seus beneficiários, prestadores, empresas, corretoras, operadores e também ao 
público em geral. 
 

  Principais recursos contidos no AliançaNet: 
 
o Consulta de rede credenciada 

� Página que permite ao usuário pesquisar a rede credenciada 
cadastrada, efetuando filtragens por tipo de plano, tipo  
de prestador, por estado, cidade, bairro e/ou especialidade. 
 

� Ao apresentar o resultado o AliançaNet exibe as 
informações principais do cadastro, informações de  
contato e até mesmo o mapa da localização do prestador,  
por meio de um link com o Googlemaps. 
 

� Perfis onde este processo poderá estar habilitado: 
� Prestadores de serviço 
� Beneficiários  
� Empresas cliente 
� Corretores e vendedores 
� Auditores médicos/dentistas 

 
 
 
 

o Emissão de segunda via de boletos 
� Página em que beneficiários e/ou empresas cliente poderão consultar as faturas em aberto e emitir o boleto conforme o 

banco que a operadora definir para emissão de segunda via on-line. 
 

� Perfis onde este processo poderá estar habilitado: 
� Beneficiários  
� Empresas cliente 

 
 
 

o Autorização remota de procedimentos com emissão de guias no formato TISS 
� Página direcionada aos prestadores de serviço onde os mesmos poderão solicitar autorização de procedimentos. 

 
� Antes de gerar as guias no formato TISS 3 o portal  

executa as principais validações solicitadas pela  
operadora (elegibilidade, carência, inadimplência,  
cobertura, limites, credenciamento, ....) e nos casos  
onde as informações estão corretas, as guias são  
geradas para impressão por meio da web no padrão  
TISS 3. 
 

� Perfis onde este processo poderá estar habilitado: 
� Prestadores de serviço 
� Empresas cliente 
� Auditores médicos/dentistas 
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o Consulta de informações dos planos 

� Página onde as informações dos planos  
comercializados são apresentadas. 
 

� Perfis onde este processo poderá estar habilitado: 
� Prestadores de serviço 
� Beneficiários  
� Empresas cliente 
� Corretores e vendedores 
� Auditores médicos/dentistas 

 
 
 
 

o Upload de arquivos XML/TISS para o FTP da operadora 
� Página em que os prestadores poderão fazer o  

Upload de arquivos XML/TISS para o FTP da  
operadora. Os arquivos ao serem enviados são  
Validados em relação aos principais dados e estrutura. 
 

� Perfis onde este processo poderá estar habilitado: 
� Prestadores de serviço 
� Auditores médicos/dentistas 

 
 
 
 

o Download de arquivos XML/TISS do FTP da operadora 
� Página em que os prestadores poderão fazer o download de arquivos retorno XML/TISS do FTP da operadora. 

 

� Perfis onde este processo poderá estar habilitado: 
� Prestadores de serviço 
� Auditores médicos/dentistas 

 
 
 
 

o Plano de tratamento (odontologia) 
� Página direcionada aos prestadores de serviço (dentistas) na qual esses profissionais poderão solicitar autorização de 

planos de tratamento. 
 

� Antes de gerar as guias GTO no formato TISS 3 o portal executa as principais validações solicitadas pela operadora 
(elegibilidade, carência, inadimplência, cobertura, limites, credenciamento, ....) e nos casos onde as informações estiverem 
corretas as guias GTO serão geradas para impressão por meio da web no padrão TISS 3. 

 

� Perfis onde este processo poderá estar habilitado: 
� Prestadores de serviço 
� Auditores médicos/dentistas 

 
 

 
 

 
o Mensagens e orientação à rede credenciada 

 
� Página em que a operadora poderá cadastrar  

mensagens diversas contendo orientação, alerta  
e/ou mensagens variadas direcionadas à sua rede  
credenciada. 

 

� Perfis onde este processo poderá estar habilitado: 
� Prestadores de serviço 
� Auditores médicos/dentistas 
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o Consulta de informações e elegibilidade dos beneficiários 
� Página onde será possível consultar as informações e status cadastral dos beneficiários. 

 

� Perfis onde este processo poderá estar habilitado: 
� Prestadores de serviço 
� Beneficiários  
� Empresas cliente 
� Corretores e vendedores 
� Auditores médicos/dentistas 

 
 
 
 

o Cadastramento e manutenção de beneficiários para as empresas cliente 
� Página onde as empresas cliente poderão fazer a pré-manutenção  

cadastral; pré-incluindo, pré-alterando e pré-excluindo os beneficiários. 
 

� Por meio de um processo no AliançaPx os usuários da operadora  
poderão acatar (ou não) as pré-manutenções cadastrais feitas pela  
empresa, automatizando o processo. 
 

� Perfis onde este processo poderá estar habilitado: 
� Empresas cliente 

 
 
 
 
 

o Possibilidade de disponibilização de formulário de consulta/cadastramento/alteração/exclusão de qualquer tabela do sistema 
� Página onde a operadora poderá configurar a manutenção de qualquer tabela de dados do sistema a partir de um formulário 

de cadastro dinâmico e configurável. 
 

� Este recurso permite que a operadora disponibilize, conforme suas necessidades, a manutenção remota de dados de 
qualquer tabela por meio da web. 
 

� Perfis onde este processo poderá estar habilitado: 
� Prestadores de serviço 
� Beneficiários  
� Empresas cliente 
� Corretores e vendedores 
� Auditores médicos/dentistas 

 
 
 
 

o Upload/download de arquivos auxiliares, pareceres e imagens 
� Página onde os usuários web poderão trocar arquivos  

com a operadora. 
 

� Perfis onde este processo poderá estar habilitado: 
� Prestadores de serviço 
� Beneficiários  
� Empresas cliente 
� Corretores e vendedores 
� Auditores médicos/dentistas 

 
 
 
 

o Consulta de pagamentos efetuados aos prestadores 
� Página onde os prestadores de serviço poderão visualizar a relação de pagamentos efetuados. 

 

� Perfis onde este processo poderá estar habilitado: 
� Prestadores de serviço 
� Auditores médicos/dentistas 
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o Consulta de pagamentos efetuados pelos beneficiários para declaração de I.R. 
� Página onde os beneficiários poderão consultar seu histórico de faturamento, e imprimi-lo para fins de declaração de 

imposto de renda. 
 

� Perfis onde este processo poderá estar habilitado: 
� Beneficiários  

 
 
 
 

o Painel de auditoria on-line 
� Página onde alguns usuários, devidamente  

habilitados (auditores), poderão analisar as guias  
em auditoria, analisar suas informações, solicitar  
documentos, laudos e/ou imagens adicionais e  
remotamente autorizar (ou não) as solicitações  
de autorização pré-cadastradas. 
 

� Perfis onde este processo poderá estar habilitado: 
� Auditores médicos/dentistas 

 
 
 

o Emissão de carteirinha provisória 
� Página onde é impresso um formulário básico com  

as principais informações do beneficiário que poderá  
ser utilizado como uma carteira de identificação  
provisória. 
 

� Perfis onde este processo poderá estar habilitado: 
� Beneficiários  
� Empresas cliente 
� Corretores e vendedores 

 
 

 
 
o Digitação de guias de atendimento efetuados  

� Página onde os prestadores de serviço poderão digitar as guias de atendimentos realizados. 
 

� Esta página é especialmente útil aos prestadores que não possuírem meios de enviar arquivos XML/TISS. A partir dessas 
guias digitadas pelos prestadores da web seu departamento de contas médicas/odontológicas poderá “importar” essas 
informações diretamente, sem necessidade de  
redigita-las. 
 

� Perfis onde este processo poderá estar habilitado: 
� Prestadores de serviço 
� Auditores médicos/dentistas 

 
 

 
 
 

o Consulta de status de contratos e comissões para as  
corretoras 

� Página onde os vendedores e/ou corretoras poderão  
consultar os contratos cadastrados em seu nome,  
consultar suas comissões e pagamentos efetuados. 
 

� Perfis onde este processo poderá estar habilitado: 
� Corretores e vendedores 
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o Consulta de procedimentos liberados ao respectivo prestador de serviço 

 
� Página onde o prestador poderá consultar os  

procedimentos cadastrados e credenciados  
para execução, conforme seu contrato. 
 

� Perfis onde este processo poderá estar  
habilitado: 

� Prestadores de serviço 
� Beneficiários  
� Empresas cliente 
� Corretores e vendedores 
� Auditores médicos/dentistas 

 
 
 

o Consulta de histórico de faturamento 
� Página onde beneficiários e/ou empresas  

poderão visualizar a listagem de pagamentos  
efetuados. 
 

� Perfis onde este processo poderá estar  
habilitado: 

� Beneficiários  
� Empresas cliente 

 
 
 

o Registro de reclamações, sugestões e opiniões 
� Página onde todos os usuários do AliançaNet poderão registrar reclamações, sugestões ou opiniões on-line. 

 

� Perfis onde este processo poderá estar habilitado: 
� Prestadores de serviço 
� Beneficiários  
� Empresas cliente 
� Corretores e vendedores 
� Auditores médicos/dentistas 

 
 

o Possibilidade de consulta de rede credenciada/assistencial sem necessidade de autenticação ou login de acesso. 
� Página externa ao AliançaNet onde qualquer usuário web (sem autenticação) poderá consultar os dados da rede 

credenciada, conforme preconiza a norma. 
 

� Perfis onde este processo poderá estar habilitado: 
� Perfil público (qualquer usuário web) 

 
 
 

o Painel de controle para ajuste de configurações do  
portal 

� Formulário onde os operadores do AliançaPx  
poderão ajustar configurações, habilitar/desabilitar  
processos, serviços, links e menus, configurar  
usuários, campos e outras informações do  
AliançaNet. 
 

� Por meio do painel de controle do  
AliançaNet é possível habilitar/desabilitar  
qualquer serviço, ou habilitar/desabilitar o  
respectivo serviço para qualquer perfil. 
 

� Perfis onde este processo poderá estar habilitado: 
� Operadores do AliançaPx 

 
 
 

o Possibilidade de consulta de informação de planos sem necessidade de autenticação ou login de acesso  
� Página externa ao AliançaNet onde qualquer usuário web (sem autenticação) poderá consultar os dados dos planos 

comercializados, conforme preconiza a norma. 
 

� Perfis onde este processo poderá estar habilitado: 
� Perfil público (qualquer usuário web) 
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Informações adicionais 
 

• Ambiente mais elegante e navegabilidade muito mais intuitiva. 

• Aparência melhorada, com novos botões, componentes, links e menus otimizados e melhorados. 

• Responsividade para permitir a utilização do portal em dispositivos móveis. 

• Possibilidade de a operadora disponibilizar a execução de consulta/inclusão/alteração/exclusão de qualquer tabela do 
sistema Aliança por meio de seu portal. 

• Se sua empresa ainda não possui um website institucional, consulte-nos também sobre o desenvolvimento dessa importante 
ferramenta. 
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