
 

 

 

 

 

 

= realizar a consulta para identificar quedas de sinal na região em que  o cliente reside 

=  verificar as Faturas e todas as suas informações =  reagendar e cancelar Serviços Técnicos 

 

 

Esse treinamento tem a finalidade de apresentar o Mini Site MINHA NET, orientar os procedimentos para sua configuração e os 

recursos disponíveis  para utilização de nossos clientes.  

 

 

Treinamento 1 Ponto nº 120 /2014 

MINI SITE MINHA NET 

O QUE É O MINI SITE? 

ACESSO AO MINI SITE MINHA NET 

 O acesso ao Mini Site MINHA NET esta disponível somente para dispositivos móveis que utilizam os Sistemas Operacionais IOS 

e Android. 

 As configurações podem  mudar de acordo com a marca e modelo de dispositivo móvel que o cliente possuir. 

 Aguarde lançamento de novos recursos no Mini Site MINHA NET conforme cronograma de lançamento de produtos. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

Para acessar o Mini Site MINHA NET, conecte-se à Internet através de um dispositivo móvel (smartphone, tablet, etc.) e realize os 

passos a seguir: 

Para facilitar a utilização do Mini Site MINHA NET podemos configurar um ícone na área de trabalho de maneira simples e rápida, 

onde o acesso é semelhante a um  “app” e as informações de LOGIN e SENHA ficam salvas automaticamente. Temos alguns 

exemplos a seguir : 

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)  

2) Clique em MINHA NET.  

3 ) Na caixa de dialogo que se abrirá, digite o 
login e senha de acesso do cliente 

cadastrado no site da NET para se conectar. 

LOGIN e SENHA 

de acesso ao 

site NETCOMBO  

4 ) Após realizar o LOGIN, será  
direcionado para a página de  

OPÇÕES do Mini Site MINHA NET. 

CRIE UM ATALHO PARA O “MINI SITE MINHA NET” 

O Mini Site é uma nova forma de acesso a opção MINHA NET do site NET Combo através de dispositivos móveis (smartphones, 

tablets, etc.). Incialmente teremos alguns recursos disponíveis, como por exemplo: 

  para configurar um atalho no  IOS 

Escolha a pagina  

Desejada e clique  

na opção “MENU” 

Escolha a  

opção  “Adicionar a  

Tela de Inicio” 

Selecione o 

Nome desejado 

para o Atalho 

  para configurar um atalho no  ANDROID 

Escolha a pagina  

Desejada e clique  

no botão “MENU” 

Escolha a  

opção  “SALVAR 

 NOS FAVORITOS” 

Altere o item  

“Adicionar a” 

para “Tela Principal” 

 1)  Digite na barra de  
endereços do navegador:   

https://net.com.br 

COLABORE COM A DIVULGAÇÃO DESTA FACILIDADE  
É MUITO IMPORTANTE PARA A MELHORIA DE NOSSOS SERVIÇOS 

SEMPRE que necessário ajude o cliente a fazer a configuração desta ferramenta 


