Jose Ronaldo de Souza
Assunto:

Vertis - MAPA SDA

GESTÃO DE INFORMAÇÕES REQUERIDAS PELO MAPA-SDA

O sistema Vertis oferece um módulo para gestão das informações requeridas pelo MAPA – Ministério da
Agricultura Pecuária e Abastecimento e SDA - Secretaria de Defesa Agropecuária para gerenciar os laudos
emitidos para os exames de MORMO e AIE – Anemia Infecciosa Equina, que contempla a entrada com
identificação dos dados obrigatórios, assinatura em bloco mais a emissão dos relatórios oficiais (sintético e
analítico).

•

Cadastre as Propriedades que solicitam exames para seu laboratório.

•

Registre dos dados exigidos pelo MAPA-DAS para os exames de MORMO e AIE no momento em que
efetuar o lançamento da Ordem de Serviço.

•

Controle automaticamente os kits em uso (partida, fabricante, lote e validade).

•

Gerencie e notifique o vencimento dos laudos de forma simples e rápida através do controle de
retornos.

•

Informe diariamente

somente

os

resultados

positivos,

pois

os

negativos serão lançados

automaticamente pelo sistema.
•

Emita sem retrabalho os relatórios exigidos pelo MAPA SDA para MORMO E AIE:
o

Relatório Mensal de Atividades de Diagnóstico de Mormo (analítico e sintético)

o

Relatório Mensal de Anemia Infecciosa Equina (analítico e sintético)

o

Relatório de Ensaio de AIE (Portaria nº 378 de 17 de dezembro de 2014)

Abaixo o modelo do relatório analítico para AIE:

Abaixo o modelo do relatório sintético para AIE:
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Abaixo o modelo do relatório analítico para MORMO:

Abaixo o modelo do relatório sintético para MORMO:

Abaixo o modelo do relatório de Ensaio de AIE:
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Caso tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato em nosso escritório nos telefones:
(11) 3564-7841,
(11) 3564-7842.

Atenciosamente,

Ronaldo Souza
ronaldo@gpiti.com.br
Tel: (11) 3564-7841 Fax: (11) 3564-7839
Rua Carneiro da Cunha, 1192 cj 52 – Sáude
São Paulo / SP – CEP 04144-001

Soluções inteligentes para seu negócio!
Esta mensagem (incluindo arquivos anexos) pode conter informações confidenciais, privilegiadas ou protegidas por lei. Ela é dirigida
exclusivamente ao seu destinatário. Se você não é o destinatário desta mensagem, deve imediatamente destruí-la e advertir o
remetente do erro de envio e a destruição da mensagem. Qualquer divulgação, utilização, disseminação ou reprodução (total ou parcial)
desta mensagem ou das informações nela contidas é proibida e estará sujeita às penas da lei. Qualquer mensagem eletrônica é
suscetível de alteração. A GPI Informática não garante que a integridade desta mensagem foi mantida, nem que ela está livre de vírus,
interceptação ou interferência, também não será responsável por transmissões impróprias ou incompletas, qualquer atraso na recepção
ou danos em seu sistema.
This message (including files attached herein) may contain privileged or confidential information that is protected by law. The message is
intended solely for the attention of the addressee. If you are not the intended recipient, please destroy it immediately and notify the
sender of the wrong delivery and the message deletion. Any disclosure, use, dissemination or reproduction (either whole or partial) of
this message or the information contained herein is strictly prohibited without prior consent. Any electronic message is susceptible to
alteration and its integrity cannot be assured. The GPI Informatic declines any responsibility for this message in the event of alteration,
falsification or presence of virus. The Group also declines any responsibility for inadequate or incomplete transmissions, delays or system
damages.
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