MANUAL DE ACESSO
PORTAL EMPRESAS
UNIMED DE BOTUCATU
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1. Apresentação
Este manual tem por objetivo auxiliar as Empresas a terem acesso às
funções financeiras e funções que auxiliam no gerenciamento dos planos de
saúde dos seus funcionários.
O responsável legal da empresa irá cadastrar um usuário administrador,
podendo ser ele mesmo, onde esse administrador poderá cadastrar mais
usuários que terão acesso ao Portal Empresas, sendo de total responsabilidade
da empresa essa gerência de acessos.
Para acessar o endereço do Portal, deve-se digitar o seguinte endereço
eletrônico: portalempresa.unimedbotucatu.net.br ou acessar o site da Unimed de
Botucatu unimed.coop.br/botucatu e clicar na opção Portal Empresas.

2. Primeiro Acesso Empresa
Caso a empresa não possua cadastro, clique em Primeiro Acesso. Depois
selecione “Sou responsável pela empresa e desejo acesso”, digite o número do
CNPJ da Empresa e clique em Consultar.

Caso a empresa não tenha um e-mail cadastrado em nossa base, será
exibido a mensagem abaixo, e a empresa deverá obrigatoriamente entrar em
contato com o nosso setor comercial para que seja concluído o devido cadastro.
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Caso a empresa já tenha um e-mail cadastrado, será enviado uma
mensagem com um link.

Após o recebimento do e-mail, para ter acesso ao Portal Empresas, basta
clicar no link enviado, como mostrado abaixo.
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Ao acessar o link, você será direcionado para a página de cadastro do
administrador do Portal Empresas.

Página 6 de 14

A primeira informação exigida será o NOME e CPF do responsável pela
empresa, que nomeará um administrador, podendo ser a mesma pessoa
responsável.
Caso o administrador seja o próprio responsável pela empresa, basta
assinalar a opção “Sou responsável pelo relacionamento da empresa e também
serei o administrador da plataforma Portal Empresas”.
O cadastro de um administrador é obrigatório, sendo que esse terá total
acesso ao Portal e poderá cadastrar e gerenciar permissões para outros
usuários.
Após conferir todos os dados, clique em “Enviar informações”.
Você será direcionado para uma página de cadastro de senha de acesso. A
senha que será cadastrada deve conter entre 8 e 20 caracteres.

Após cadastrar sua senha, você será redirecionado para a pagina de login, e
poderá fazer o acesso.
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3. Primeiro Acesso Usuário
Somente usuários liberados anteriormente pelo administrador poderão ter
acesso. Caso não possua cadastro, entre em contato com o administrador do
Portal de sua empresa.
Se já possui cadastro, mas nunca criou uma senha, clique em Primeiro
Acesso.
Selecione a opção “A empresa liberou meu acesso ao Portal”, digite seu
CPF, o CNPJ da empresa e clique em “Consultar”.

Caso o administrador não tenha cadastrado seu usuário ou seu cadastro
estiver bloqueado, será exibido a mensagem abaixo.
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Caso seu cadastro esteja ativo, será enviado uma mensagem com o link
para a criação da senha de acesso ao Portal Empresas.

Após o recebimento do e-mail, para ter acesso ao Portal Empresas, basta
clicar no link enviado, como mostrado na figura abaixo.
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Ao acessar o link, você será direcionado para uma página de cadastro de
senha de acesso. A senha que será cadastrada deve conter entre 8 e 20
caracteres.

Após clicar em cadastrar, você será redirecionado para a página de login e
poderá fazer o acesso.

4. Acesso de Usuários
Para acessar o Portal Empresas basta entrar com número do CPF e a senha
cadastrada.

Se o usuário tiver cadastro vinculado a mais de um CNPJ, ao digitar o CPF
aparecerá um combo para escolher o CNPJ que deseja acessar.
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5. Recuperação de Senha
Caso tenha esquecido a senha, clique em Esqueci Minha Senha e entre
com o número do CNPJ e o CPF.

Será enviado uma mensagem para o e-mail previamente cadastrado, com
um link para alteração da senha de acesso ao Portal Empresas.
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Após o recebimento do e-mail, para ter acesso ao Portal Empresas, basta
clicar no link enviado, como mostrado na figura abaixo.

Ao acessar o link, você será direcionado para uma página de alteração de
senha de acesso. A senha que será cadastrada deve conter entre 8 e 20
caracteres.
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6. Controle de Acessos
Esta página é de uso exclusivo do administrador do Portal. Nesta poderão
ser cadastrados os usuários e definidos os níveis de acesso de permissão de
acessos.

Ao clicar em “Adicionar novo” será exibida a página para cadastro de
usuários e as opções de permissão de acesso.
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Para editar o e-mail e/ou as permissões de algum usuário, basta clicar em
“Editar” na frente da linha do usuário.

7. Orientações sobre o recebimento de nossos e-mails
É importante salientar que o e-mail enviado por nosso sistema poderá
demorar alguns minutos para ser recebido.
Dependendo da configuração de filtro do seu provedor de e-mail, o nosso email enviado pode ir para uma caixa de SPAM. Caso não receba nosso e-mail,
entre em contato com o setor de atendimento ao cliente.
Alguns provedores de e-mail podem bloquear o link de direcionamento e,
caso isso ocorra, será necessário copiar este link para o navegador de internet
de sua preferência.
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8. Contato e Considerações Finais
Este manual busca esclarecer as funções de acesso ao Portal, informações e
dúvidas em relação a nova experiência do Portal Empresas.
Caso ainda tenha dúvidas em relação ao processo ou necessite de quaisquer
outras informações, disponibilizamos abaixo os seguintes contatos para ajuda e
esclarecimentos.
Para dúvidas gerais, recuperação de senha e dados cadastrais
disponibilizamos os telefones (14) 3811-4502 ou (14) 3811-4512, setor
Comercial da Unimed de Botucatu.
Para dúvidas relacionadas a parte técnica, erros e inconsistências do Portal,
disponibilizamos o telefone (14) 3811-4527, setor de Suporte Técnico.
Para demais setores, temos uma área de contatos no Portal onde
disponibilizamos os principais contatos da Unimed Botucatu.

