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1.

Introdução

O Conecta S_Line permite o envio de documento, gerado em forma de arquivos digitais, ao destinatário desejado
(Paciente, Médico, Empresa, Posto de Coleta, Operadora de Plano de Saúde, etc.), via S_Line, garantindo a entrega e
permitindo a rastreabilidade de todo o processo.
Os documentos são criptografados (sequência de embaralhamento de informações) para que possam trafegar com
segurança pela Internet.

Benefícios e Vantagens:
Tecnologia .NET;
• Interface amigável com comunicação direta ao WebService da S_Line;
• Impressão de múltiplos relatórios;
• Possibilidade de envio simultâneo para vários destinatários a partir de um único documento;
• Edição manual dos documentos;
• Possibilidade de envio de documentos com imagens ou em formato PDF;
• Suporte On Line;
Entre outros serviços.

2.

Configuração Inicial

2.1.
•
•
•
•
2.2.

Requisitos Mínimos
Tecnologia .NET;
Windows 7 ou superior;
.NET Framework 2.0 instalado na máquina;
Acesso à Internet.
Downloads

Para instalar o Conecta S_Line:
•
Acesse o site da S_Line (http://www.sline.com.br/);
•
Clique em “Resultados via Internet”;
•
Selecione “Download” e clique em “Conecta S_Line”;
•
Clique em “Download”.

Link para página de download: (http://www.sline.com.br/wp3/course/conectaenvioresultados/).
Caso seu micro ainda não tenha o .NET Framework instalado, aparecerá uma caixa de texto avisando da necessidade
do programa e indicando os links para download do arquivo de instalação.
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2.3.

Instalação

Após finalizar o download do arquivo, execute-o
(clique duplo). Abrirá uma janela de instalação.
Leia com atenção cada janela e se concordar com
o conteúdo clique em ”Avançar", até que finalize
a instalação.

Nota: Para criar o ícone de atalho na Área de
Trabalho (Desktop), basta marcar a seguinte
opção durante o processo de instalação.

Figura 1: item 2.3.

2.4.

Cadastrando o Cliente

Em seguida, execute o programa dando um clique duplo no ícone criado na sua área de trabalho.
Na primeira execução do programa deverá ser inserida a chave e senha do laboratório, liberada pela S_Line através do
cadastro.

Insira os dados solicitados e clique em “OK”.

Figura 2: Item 2.4.

Após informar a chave e senha, será preciso configurar alguns
parâmetros (Veja detalhes no Manual de Uso), sendo:
•
Tipo de Arquivo a ser enviado para a S_Line (Texto,
Texto com Imagem e/ou PDF);
•
Tipo de Caracter (DOS ou Windows);
•
Criptografado (se seu sistema gera laudos
criptografados, marque esta opção).
Logo em seguida, clique em “OK”.

Figura 3: Configurações do arquivo
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Em função do Tipo de Arquivo selecionado, será
necessário configurar os diretórios para a busca dos
resultados: Diretório de Envio de texto, Envio de
Imagem e/ou Envio de PDF.

Figura 4: Diretório de envio

Ao final, a tela ao lado aparecerá, digite a senha e clique em “OK”.

Figura 5: Autenticação

Feito isso, o Conecta S_Line estará instalado e pronto para uso. Veja a tela principal do Conecta.

Figura 6: Tela inicial
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