
 

 

 

 

Para os casos de Instalação/Adesão do COMBO MULTI, teremos uma Ordem de Serviço para a entrega 
do Chip, onde o técnico deverá: 
 

 Realizar a Instalação/Adesão de todos os pontos NET conforme o padrão; 
 

 Identificar a quantidade de Ordens de Serviço abertas para entrega de Chip;  
 

 Verificar com o cliente o “dispositivo móvel” que será utilizado (celular, tablet, etc.) e qual o tipo 
de Chip necessário para realizar a entrega ao cliente, conforme os modelos a seguir; 

 
 
 
 
 
 

 Realizar a entrega do Chip de acordo com o número de Ordens de Serviço (1 Chip por OS). 

 

 

 

 

Este treinamento tem a finalidade de reforçar o procedimento que deve ser realizado na entrega do 
“Chip” e do “Welcome Kit” para os novos clientes do COMBO MULTI. 

COMBO MULTI – PROCEDIMENTO DA ENTREGA DO “CHIP” E DO WELCOME KIT 

Dúvidas dos procedimentos contate a área de Gestão do Conhecimento através do 4004.2580 opção 6, das 09:00hs ás 17:45hs  

(verifique com seu coordenador a disponibilidade para a sua cidade)  

Treinamento 1 Ponto nº 118/2014 

WELCOME KIT 

Após realizar a Instalação e a entrega do Chip solicitado, é 
OBRIGATÓRIO que o Técnico entregue ao cliente o material 
informativo do produto, ou seja, o “Welcome Kit” e informar 
que no conteúdo deste material temos informações importantes, 
como por exemplo: 

ENTREGA DO CHIP  

CHIP 

Padrão 

Micro 

CHIP 

Nano 

CHIP 

O FLUXO DO ATENDIMENTO NA ENTREGA DO CHIP 

PONTOS DE ATENÇÃO 

 

 

Técnico realiza Instalação 

Orienta cliente sobre o conteúdo do 

material informativo e informa o 

número para qual ele deve ligar para 

ativar o chip recebido. 

Cliente 

Faz a Entrega do chip 

para o Cliente 

 (Uma “OS” por Chip) 

Cliente realiza ativação do Chip através das 

informações do WELCOME KIT 

 Número que o cliente liga para realizar a ativação do Chip; 
 

 Benefícios do pacote COMBO MULTI; 
 

 Informações para o esclarecimento de dúvidas. 
 

 O Técnico deve ter sempre uma reserva de todos os modelos de Chip utilizados para atender as 
Ordens de Serviço para entrega deste material; 
 A entrega do WELCOME KIT é obrigatória em toda INSTALAÇÃO/ADESÃO do COMBO MULTI. 
 Oriente o cliente sobre o procedimento que deve ser realizado para ativação do Chip e verifique se 
existe alguma dúvida, evite o retrabalho. 

ENVELOPE COM MATERIAL DO WELCOME KIT 

Canais de atendimento ao 

cliente 


