Manual de Importação de XML
O sistemas WSH tem a opção de importar o dados diversos a partir de um arquivo XML já enviado.

1º Passo – Recuperar o XML no site da ANS:
As informações que você enviou no passado ficam disponíveis para futuras consultas no site
www.ans.gov.br. No caso do DIOPS acesse no Perfil da Operadora:
1 – Informações cadastrais e
contábeis;
2 – Documento de informações
periódicas – DIOPS;
3 – DIOPS-XML;

Uma tela se abrirá. Nela escolha “Consulta” e faça o Login da Operadora:

Novas opções aparecerão abaixo de “Consultas”. Escolha o que você quer importar, Cadastral
ou Financeiro (1). Na busca (2) você deve informar o período e escolher, através do nº do recibo, qual
XML você quer acessar:

O XML será exibido no campo abaixo. Demora bastante para carregar esta informação, por
isso não se assuste com a espera. Quando escolher o XML desejado, selecione todo o conteúdo
(botão direito do mouse → “Selecionar Tudo”) e depois selecione “Copiar”.

Agora devemos gravar o dados copiados no seu computador. Para isso abra o Bloco de Notas
do Windows (Iniciar → Programas → Bloco de Notas) e cole o conteúdo:

Depois de colar é só salvar o arquivo no formato
XML em Arquivo → Salvar. Atenção para a forma
de salvar seu XML:

Lembre-se que o Bloco de notas irá salvar
arquivos tipo TXT, por isso você deve nomear seu
arquivo como .XML. Na opção “salvar como tipo:” escolha “Todos os arquivos”.
Se você chegou até aqui o 1º Passo foi concluído com sucesso. Isso quer dizer que você tem
em seu computador uma cópia exata do documento que foi enviado e incorporado à ANS.
Para evitar redigitar essas informações, vamos importar tudo para dentro do Sistema
DIOPS<XML> como demonstrado no Passo 2.

2º Passo – Importar o XML no Sistema DIOPS<XML>:
Agora que o documento XML está salvo em seu computador vamos importar no Sistema
DIOPS<XML>. Para executar esse passo você deve estar logado no sistema com o cadastro da Operadora
em questão. Para importação do Cadastral pode logar em qualquer trimestre. Para importar Financeiro
você deve estar no trimestre respectivo ao XML em questão.
No menu principal (parte esquerda da aplicação) escolhe a
função “Importar XML Cadastral” ou Financeiro.
Utilize a janela para escolher o arquivo que você salvou:

ATENÇÃO: Todos os dados
contidos

no

Sistema

serão

perdidos. Apenas os dados do XML
serão armazenados no banco de
dados.

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.

