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Versão 4.0.8 de 21/07/2016 

 

• A versão do aplicativo PTA foi atualizada para 4.0.8, por motivo de um problema 
verificado na instalação do PTA no Windows 10. A chave de registro não era criada 

corretamente. 
 
 

Versão 4.0.7 de 20/06/2016 

 
• A versão do aplicativo PTA foi atualizada para 4.0.7, por motivo de alteração da 

mensagem após o envio de arquivos, afim de esclarecer que somente arquivos PROCESSADOS 

com sucesso serão considerados para cumprimento útil da obrigação de envio. Após o envio, é 
necessário acompanhar o status do processamento através do site.  
 

 
Versão 4.0.6 de 19/07/2008 

 

• A versão do aplicativo PTA foi atualizada para 4.0.6, por motivo de alteração da 
conexão TCP, com o servidor da ANS, que passou para o endereço 

receptor.ans.gov.br.  
 

 
Versão 4.0.4 de 04/05/2007 



 
 Corrige o erro "Erro ao ler arquivo de parâmetro" apresentado na versão 4.0.3;

 
OBS.: Este erro não ocorre para usuários do DIOPS 5.0.0 (DIOPS 2007), entretanto a migração 

para a versão 4.0.4 do PTA é aconselhável. 
 

 

Versão 4.0.3 de 26/04/2007 

 
 Corrige no help informação de IP da ANS;
 Inclui características para apoio à transmissão do DIOPS 2007 (versão 4.0.1);
 Inclui parâmetros para ativação ou desativação de trace do PTA, como ferramenta 

de auxílio a resolução de problemas.
 
 
 

Versão 4.0.2 de 01/06/2006 
 

 A partir desta versão, o PTA passa a centralizar todas as tarefas de comunicação. 

Os sistemas de coleta / produção de dados (DIOPS, SIB e outros) utilizarão o PTA 

para transmitir.



 Quanto à forma de conexão, houve mudança no envio de arquivos: nesta versão, o 

PTA abre apenas conexões TCP na porta 80 do servidor da ANS. O protocolo de nível 
de aplicação, no entanto, não é HTTP mas sim um protocolo próprio da ANS;

 A consulta ao histórico de transmissões foi modificada, incluindo novas colunas de 
informação e com a opção de exportação para Excel;

 Para o recebimento de arquivos (downloads) não houve modificação na forma de conexão. 
Foram implementadas melhorias significantes na performance dos downloads;

 

OBS.: Os sistemas de coleta / produção de dados (DIOPS, SIB, RPC, RPS e outros) 

chamarão automaticamente o PTA para a transmissão. 
 

 

Versão 3.5.2 de 28/11/2005 

 

 Compatibilidade com as melhorias e correções efetuadas no servidor de comunicação da 

ANS.
 

 

Versão 3.5.1 de 15/09/2005 

 

 Esta versão tem os mesmos recursos da versão 3.5.0, incluindo requisitos de versão 

mínima para download dos arquivos SCPA e ARPS
 
 

 

Versão 3.5.0 de 01/01/2000 
 
Esta versão implementa:  

 Adição do nome do arquivo na lista de protocolos (opção "Consulta ao Histórico de 
Transmissão");

 Possibilidade de exportar o histórico de transmissão para um arquivo do tipo CSV, que pode 
ser aberto em programas de planilha (opção "Consulta ao Histórico de Transmissão");

 Correção de erro encontrado durante a impressão do recibo de envio (opção "Enviar 
Arquivo");

 Melhorias na versão "Receber Arquivos da ANS (Downloads)".
 
 

 

Versão 3.0.1 de 23/08/2004 

 

 Esta versão implementa mudanças para compatibilidade com as diversas versões de 

sistemas operacionais Windows, a fim de evitar o erro apresentado em algumas versões 

(Read error 87: The Parameter is incorrect)
 

 

Versão 3.0.0 de 26/07/2004 

 

 Esta versão acrescenta ao PTA a opção de receber arquivos da ANS de forma segura.



 

Versão 2.0.0 de 30/03/2004 

 

 Foi acrescentado ao PTA opção de escolha da operadora pelo tipo de conexão à internet. 

Nesta versão, PTA funciona de forma diferenciada por tipo de conexão.
 
 

 

Versão 1.2.0 de 05/03/2004 

 

 Possui melhorias no processo de envio dos dados para a ANS.
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