
10 dias ANTES da alteração 

(de 06/09 a 16/09) 

APÓS data de alteração 

(de 17/09 a 15/10) 

Exibira o número do canal em que a programação daquela 
emissora estará a partir da data de alteração  

Exibira o número da antiga emissora exibida naquele canal 
e o canal para onde foi alterada 

Treinamento 1 Ponto nº 101/2013 

Versão 1 – 12/09/13 

ALTERAÇÃO DOS CANAIS NO DISPLAY  

 

 

Dúvidas dos procedimentos contate a área de Gestão do Conhecimento através do 4004.2580 opção 6, das 08:30hs ás 17:30hs (verifique com seu coordenador a disponibilidade para a sua 

cidade)  

Treinamento válido para: Bagé, Barra Mansa, Chapecó, Criciúma, Ponta Grossa, Resende, Rio Branco, Rio Grande e Santa Maria 

Este treinamento tem a finalidade de informar a Área Técnica sobre a alteração no DISPLAY dos canais do line up, ou seja, o 

número que é exibido o canal.  

Por exemplo o NATIONAL GEOGRAPHIC que funcionava no canal 33 será exibido no canal 80. 

 

 A alteração do número dos canais no DISPLAY ocorrerá nas tecnologias DIGITAL e HD; 

 O pacote contratado pelo cliente NÃO vai sofrer alterações, continua com a mesma grade de canais. 

 Sempre oriente o cliente a refazer as configurações de bloqueio de canais, canais favoritos e lembretes de programação, essas 

informações NÃO serão alteradas pois o decoder utiliza a configuração sempre relacionado ao número do canal; 

 Também é preciso reprogramar o agendamento de gravações nos pontos HD MAX com o novo número do canal 

 A numeração dos canais abertos obrigatórios, adultos e o NET música NÃO sofrerá alteração.  

INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO MINIGUIA 

INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO NET COMBO 

Os canais serão agrupados de acordo com os gêneros da programação, e as alterações dos números dos canais serão 

notificados aos clientes por tempo determinado, através de alguns recursos como: 

 Através da CRN, com uma mensagem exclusiva da URA; 

 Informativo no canal do cliente (Antigo canal 37, que agora será exibido no canal 30); 

 Através da identificação dos canais no MINIGUIA; 

 No site do NET COMBO, acessando a página www.netcombo.com.br/juntinho teremos um link para o acesso de mais 

informações. 

COMO VERIFICAR AS ALTERAÇÕES? 

PONTOS DE ATENÇÃO 

Teremos disponíveis algumas informações referente a alteração 

do DISPLAY dos canais da programação de TV através do site: 

 

 www.netcombo.com.br/juntinho  

As informações disponíveis através do miniguia indicam: 

Tela informativa apresentada nos canais  

que constarem vazios após a alteração 

A partir de 17/9     

FOX no canal 131 

Agora que o Fox está 

no canal 131 o Disney 

Jr foi para canal 106 
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