Manual de Importação de Balancetes em CSV
O sistema DIOPS XML tem a opção de importar os balancetes a partir de uma
planilha de Excel, BrOffice ou similares.
Para que o sistema interprete com sucesso os dados a serem importados, são
necessários alguns passos:
•

Utilizar a planilha padrão da ANS;

•

Exportar os dados em CSV;

•

Verificar possíveis erros;

•

Importar no sistema;

1º Passo – Organização dos Dados:
A ANS fornece uma planilha padrão cujas colunas seguem a seguinte
configuração:
Conta | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo Final
Fique atento:
O DIOPS 2009 obedece a IN 24 e o DIOPS 2010 obedece a IN 36.
Respeite o plano de contas de cada período para que não haja
problemas na importação.
Para facilitar a organização de seus dados, separe cada balancete em uma
planilha diferente. Exemplo:

2º Passo – Exportar os Dados:
Após editar suas planilhas elas devem ser exportadas no formato CSV.
O que é CSV?:
A sigla significa “valores separados por ponto-e-vírgula”. É um
arquivo de texto corrido cujas linhas possuem valores, números ou
textos, separados por “;”.
Como Exportar minhas planilhas?
Cada uma das planilhas será exportada em um arquivo CSV separado. Para
salvar seus dados no formato CSV você deve:
1 – Selecionar a planilha a ser exportada (ex.: Ativo 1º 2010);
2 – Salvar ela no formato CSV:
Excel: Arquivo -> Salvar Como

Ou no BR-Office:

BR-Office:

O BR-Office precisa de uma configuração extra:
Escolher o “ ; “ e não o “ , “ e apagar o delimitador de texto “.

3º Passo – Importar os Dados:
Para importar a planilha, selecione dentro do Sistema DIOPSXML o trimestre e
o balancete desejado.
ATENÇÃO - Após realizar a importação, os dados que você havia inserido
no sistema, serão substituídos permanentemente.
Selecione o botão “Importar Balancete”:

Neste momento, irá abrir uma janela para selecionar o balancete desejado em
seu computador. Lembre-se que o sistema irá aceitar balancetes apenas no formato
CSV.

Apenas selecione o arquivo “.CSV” que você acabou de criar e clique em
salvar.
Dica.: Caso você não possua a planilha padrão, basta importar o Plano
Padrão no sistema e clicar em Exportar. Feito isso, basta colar em uma planilha em
branco. Você pode utilizar o botão Exportar sempre que desejar editar os dados
através do Excel ou BR-Office.

4º Passo – Erros de Importação:
Caso hajam contas em desconformidade com a norma vigente, uma tela vai se
abrir com as contas que não puderam ser importadas, por exemplo, contas da IN 24
que não foram adequadas à IN 36.

Clicando em “Exportar lista de erros” você poderá colar ela em uma planilha
qualquer para analisar o que está errado.
PRONTO!

Os seus dados já foram importados. Lembre-se que para a importação
funcionar corretamente o arquivo deve estar de acordo com as normas da
ANS. O mesmo procedimento funciona para o Cadastral e Financeiro. Se você
tiver qualquer problema técnico, utilize nosso Chat-online (www.wsh.com.br) ou
ligue para (48) 3052-2712.

