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Concluindo o processo de reconciliação de fundos on-line

Se sua organização recebeu apoio da Olympus para um evento de educação médica, 

você deve enviar um Relatório de Reconciliação Pós-Programa para esse evento.

 Preencha seu relatório on-line no Sistema de Gerenciamento de Subvenções da 

Olympus, o mesmo portal em que você criou e enviou sua inscrição original.

 Para uma experiência tranquila, use o Internet Explorer ou o Google Chrome.

 Ao concluir o Relatório de reconciliação, salve seu progresso clicando em "Salvar e 

continuar mais tarde", localizado na parte inferior de cada página. Você não precisa 

concluir o relatório em uma sessão.

 Os relatórios de reconciliação devem ser enviados até 90 dias após a data de término 

do programa. Se esse período expirar, você não poderá enviar novos aplicativos e 

qualquer aplicativo pendente será rejeitado.

Se você tiver dúvidas sobre o processo de reconciliação ou estiver enfrentando dificuldades 

técnicas, entre em contato com os Equipe Olympus Grants- Americas no 484-896-3939 ou 

grants-americas@olympus.com.
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From: noreplygr@olympus.com

Sent: Friday, March 10, 2018 11:00 PM

To: janegastro@gaa.org

Subject: Se Requiere Completar la  Reconciliación MED-GAS-702 Spring Gastroenterology Meeting

Como saberei que é hora de concluir a reconciliação? Você receberá a seguinte notificação por email um dia 

após o evento suportado por concessão. Siga as instruções para concluir e enviar seu Relatório de reconciliação 

pós-programa.

Clique para fazer login na sua conta no Sistema 

de Gerenciamento de Subvenções da Olympus 

Este é o mesmo portal usado para concluir e 

enviar seu pedido de concessão original.

grants-americas@olympus.com

Equipe Olympus Grants- Americas 

mailto:noreplygr@olympus.com
mailto:janegastro@gaa.org
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From: noreplygr@olympus.com

Sent: Sunday, April 23, 2018 11:00 PM

To: janegastro@gaa.org

Subject: Recordatorio - Reconciliación de Subvenciones requerida MED-GAS-702 Spring Gastroenterology Meeting

Prezada Jane Gastro,

A Olympus não recebeu seu relatório de reconciliação pela concessão. Verifique se o seu relatório está completo no Sistema de

Gerenciamento de Subvenções até 90 dias após a conclusão do programa.

Este é o lembrete final que você receberá. Obrigado pela sua cooperação.Olympus Grants Administrators

484-896-3939

ocagrants@olympus.com

Não responda a este email automático.

---------------------------------------------------------------------------

O texto completo do email original da Solicitação de 

Reconciliação está incluído no email de Lembrete para sua 

referência.

Vou receber e-mails de lembrete? Sim, você receberá o seguinte email 45 dias após o evento suportado pela concessão 

(a menos que você já tenha enviado seu Relatório de reconciliação pós-programa). Este é o único lembrete que você 

receberá.

Equipe Olympus Grants- Americas 

grants-americas@olympus.com

mailto:noreplygr@olympus.com
mailto:janegastro@gaa.org
mailto:ocagrants@olympus.com
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ESQUECEU SUA SENHA?

Clique aqui para solicitar um e-mail de redefinição 

de senha, se você não receber o e-mail. Se você 

não receber o e-mail dentro de 15 minutos, ligue 

para os Equipe Olympus Grants- Americas em 484-

896-3939.

Para iniciar um novo relatório de reconciliação, efetue login no Sistema de Gerenciamento de 

Subvenções da Olympus como se estivesse criando um novo aplicativo de concessão.

Digite seu endereço de e-mail e senha aqui. 

Pressione “Enter” no teclado ou clique na seta 

dupla para fazer login.



Page 6

CONTINUE NA PRÓXIMA PÁGINA

MOVER 

PARA

BAIXO

Após fazer login na sua conta, você acessará sua página de boas-vindas. Role para baixo para ver sua caixa de 

entrada e itens de ação relacionados às suas solicitações Role para baixo para ver sua caixa de entrada e 

itens de ação relacionados às suas solicitações
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Para iniciar seu Relatório de 

reconciliação, clique no item de ação 

"Reconcilie orçamento e 

Frequência".

DICA: as subvenções que exigem a conclusão da 

reconciliação mostrarão o status Pendente de 

reconciliação.

Você precisa revisar seu aplicativo original? 

Clique no Título do Programa para 

visualizar a inscrição original que foi 

enviada.

CUIDADO! Se você não enviar um Relatório de reconciliação dentro 

de 90 dias a partir da data de término do programa, o botão Enviar 

novo aplicativo será removido e você não poderá solicitar novas 

concessões. O botão será restaurado assim que o relatório atrasado 

for recebido.
Continuação da página anterior
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Para inserir seus dados reais, clique no ícone de lápis ao 

lado do Formato de entrega que você deseja atualizar.

SEÇÃO 1 DE 4: ATUALIZANDO O FORMATO DE ENTREGA

Siga as instruções para inserir o número real de convites distribuídos, 

estudantes e estudantes para receber crédito.
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Depois de clicar no ícone de lápis, ele mudará para um disco azul. O 

formato de entrega agora está aberto para edição.  

MOVER 

PARA

BAIXO

Para ver os campos de texto 

ativos nos quais você pode 

inserir seus dados reais

CONTINUE NA PRÓXIMA 

PÁGINA
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Esses campos contêm as 

informações que você forneceu na 

sua solicitação original. Verifique e 

faça as atualizações necessárias.

Digite o 

número atual 

de membros 

do corpo 

docente 

aqui.

Digite seu número real de 

convites, alunos e alunos para 

receber crédito aqui.

Quando terminar, vá para cima 

e clique no disco azul antes de 

continuar na próxima etapa.

Continuação da página 

anterior
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Comentários são 

recomendados para 

descrever despesas.

Para cada custo de programa 

proposto, insira um custo real de 

programa

Para cada quantia solicitada à Olympus,

insira uma quantidade real usada da Olympus

Clique aqui para avançar para a próxima 

guia de orçamento. 

SEÇÃO 2 DE 4: ATUALIZANDO O FORMATO DE ORÇAMENTO 

Siga as instruções para inserir os custos e quantidades reais da Olympus 

usados em cada guia de orçamento.
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Conforme você insere os custos reais 

do programa e os valores reais 

usados pela Olympus, o sistema os 

adicionará automaticamente e 

manterá uma conta corrente aqui

DICAS ÚTEIS para atualizar seu orçamento

Para percorrer as guias de orçamento, clique nas setas "Salvar e 

Prosseguir". Não clique nas guias.  
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Como lembrete, os fundos da Olympus não podem ser usados para viagens de faculdade, taxas e / ou refeições.

Não pode avançar para a próxima guia? Você pode ter esquecido um campo obrigatório. 

Procure uma mensagem de erro vermelha e insira o valor ausente.
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Não me lembro o que "Outro" significava? Clique em Salvar e continue mais tarde para retornar à sua caixa de 

entrada e clique no Título do programa para visualizar seu aplicativo original.

Economizar tempo! Se não houver custo proposto ou valor solicitado do programa 

Olympus, deixe o campo Real em branco. Você não precisa inserir zero (0,00).

Comentários são necessários para os custos inseridos na categoria "Outros". Você deve inseri-los 

novamente no seu Relatório de reconciliação. Eles não são transferidos de seu aplicativo original.
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Quando você chegar à última guia Orçamento, insira seus 

valores finais e verifique se o Valor Real Utilizado da 

Olympus é menor ou igual ao Valor Aprovado. Pronto? Clique aqui 

para avançar para a 

próxima seção

Preso? Você não pode avançar?

A quantidade real usada da Olympus pode ser maior que a 

quantidade aprovada. Visite novamente cada guia Orçamento 

e ajuste os valores inseridos para que o Valor Real Utilizado da 

Olympus seja

menor ou igual ao valor aprovado.

Se você ainda estiver com dificuldades para sair desta página, 

clique em Salvar e continue mais tarde para salvar seu 

trabalho, entre em contato com a Equipe Olympus Grants-

Americas no 484-896-3939 ou grants-americas@olympus.com.
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As organizações baseadas 

na América Latina devem 

selecionar "não" e continuar 

com o próximo passo

SEÇÃO 3 DE 4: Detalhes da Sunshine 

grants-americas@olympus.com

Equipe Olympus Grants- Americas 
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Insira todos os seus valores reais de renda 

aqui.

CONTINUE NA PRÓXIMA PÁGINA

Siga as instruções e preencha 

todos os campos obrigatórios 

marcados com um asterisco 

vermelho(*).

SEÇÃO 4 DE 4: Reconciliação Financeira
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Para carregar os 

documentos 

necessários (*), clique 

em Buscar ... e 

selecione os arquivos 

no seu computador.

Marque esta caixa para certificar que as 

informações que você forneceu são precisas e 

completas.

Esses dados reais são provenientes 

da seção Orçamento do seu 

Relatório de reconciliação.

Valor devido à Olympus?

NÃO encaminhe neste momento. Os 

Administradores de subvenções entrarão 

em contato com você após a análise do 

relatório de reconciliação.

Este valor proposto vem de sua 

aplicação original.

Deseja incluir outros documentos além dos 

listados aqui? Clique em Adicionar arquivo 

para carregar arquivos adicionais.

Clique aqui para avançar para a próxima 

etapa.

Continuação da página 

anterior
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ROLAR PARA 

BAIXO

CUIDADO! O seu relatório de 

reconciliação não é

complete até você clicar em ENVIAR.

Continúa en la siguiente 

diapositiva

Seu relatório de reconciliação está quase pronto! Role para baixo para revisar seu relatório e clique em Enviar
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Continuação da página 

anterior

CONTINUE NA PRÓXIMA 

PÁGINA

ROLAR 

PARA BAIXO

CUIDADO! O seu relatório de 

reconciliação não é

complete até você clicar em ENVIAR.
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Clique em ENVIAR para enviar o seu Relatório de reconciliação à Olympus.

Continuação da página 

anterior

Como sei se meu relatório de 

reconciliação foi enviado 

corretamente?

grants-americas@olympus.com
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Depois de clicar em Enviar, você retornará automaticamente à sua página de boas-vindas, que contém 
sua caixa de entrada. Role para baixo para verificar o status da concessão para a qual você 

acabou de enviar um relatório de reconciliação.

ROLAR 

PARA BAIXO
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Obrigado por usar o Sistema de Gerenciamento de Subvenções da Olympus para 

concluir a reconciliação. Nossos administradores de subsídios revisarão seu relatório e 

entrarão em contato com você se tivermos mais perguntas sobre seu envio. Também 

forneceremos instruções adicionais se um reembolso for devido à Olympus

Equipe Olympus Grants- Americas| 484-896-3939 | grants-americas@olympus.com

Você saberá que enviou seu relatório de 

reconciliação com êxito se o status da 

concessão foi alterado para Revisar 

reconciliação, o que significa que é hora 

Equipe Olympus revisarem seu relatório.
Outro sinal de que você concluiu esse 

processo? Nenhuma ação é requerida




