Versão 1.3: Passos para enviar/
exportar dados no CDS e importar
no PEC
Para acessar a funcionalidade, clique em
“Exportar” (ﬁgura 1.1)
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Guia de envio de
dados do CDS 1.3

Após clicar em “Exportar”, o usuário
poderá enviar os dados do CDS para o
PEC de duas formas: “Online” ou “Em
arquivo”.

Para realizar o envio online:

e-SUS
Atenção Básica

1. Preencha o campo “Link para envio”
com o número de IP do computador
em que o PEC está instalado (http://
ip_da_maquina_do_pec:8080/esus). Nos
Campos “CPF” e “Senha”, informe o CPF e
a senha, respectivamente, de um usuário
cadastrado no PEC (ﬁgura 1.2).
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2. Clique em “Gerar/Transmitir” e
veriﬁque o status do envio na coluna
“Envio online” (ﬁgura 1.2).

Para realizar o envio em arquivo:
1. Clique na opção “Exportar em arquivo” localizado ao lado do lote de ﬁchas (ﬁgura 1.3).
Não é necessário preencher os campos “Link para envio”, “CPF” e “Senha”.
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2. Clique em “Sim” na janela de conﬁrmação (ﬁgura 1.4).
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3. Será aberta uma janela para que o usuário escolha um local no qual quer salvar o
arquivo “.ZIP” (ﬁgura 1.5). Escolha um diretório para salvar o arquivo de dados e clique
em “Salvar”.
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4. Será salvo um arquivo com a extensão “.ZIP”. Este arquivo deverá ser levado para uma
máquina onde está instalado um PEC.
5. No PEC 1.3, acesse Administração>Transmissão de dados>Controle de recebimento de
ﬁchas.
6. Clique em “Importar arquivo” (ﬁgura 1.6), depois em “Clique aqui para selecionar o
arquivo” (ﬁgura 1.7), selecione o arquivo e clique em “Abrir”. Depois da importação, clique
em “Voltar” (ﬁgura 1.7).
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7. Com a importação concluída, é necessário processar as ﬁchas. Clique em “Processar todos”
(ﬁgura 1.8) para iniciar o processamento. O sistema mostrará uma mensagem informando o
início e término do processo.
Obs.: O processamento das ﬁchas também ocorre de forma automática das 00:00 as 06:00.
A opção “Processar”

permite o processamento individual dos lotes de ﬁchas criados.
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