
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 1 Ponto nº 121/2014 

 RETIRADA DE TERMINAL 

Este treinamento tem como objetivo informar e alinhar as equipes de IAT sobre o procedimento de 
RETIRADA de terminais em WO’s de Serviços Técnicos. 

CONSIDERAÇÕES 

 

 

CODIGO DE BAIXA E ORDEM DE SERVIÇO 

 

 

NOVO PROCEDIMENTO 

COMO DEVE SER FEITO 

A partir de agora, para clientes que possuem pendências de desconexão ou retirada de 
equipamentos, ao solicitar uma OS de Serviços Técnicos (Mud. Local de Ponto, Substituição de 
Controle Remoto, Entrega de Cabos Especiais, etc.), será gerado automaticamente uma OS de 
Retirada ou Desconexão que será agrupada à WO do Serviço Técnico solicitado. 

2 – O terminal a ser 
excluído mostrará a 
letra  “D” em frente 
ao nº do ponto. 
Selecione o terminal e 
clique em Deletar. 

3 – Selecione o 
Status do 
equipamento. 

4 – Selecione a OS 
(tarefa) de Retirar 
Ponto e toque em 
Status. 

5 – Troque o Status 
para Executada e 
escolha o código de 
baixa inserindo 
observação e clique 
em salvar. 
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1 – A OS é o documento que comprova os serviços prestados. Sempre 
anote o numero dos terminais movimentados; 
2 – Tipo de terminal movimentado; 
3 – Localização e tipo de movimentação (Instalado ou Retirado); 
4 – Níveis de sinal, SSID e Senha WiFi do cliente quando disponível. 

Executar a baixa direto no PDA. Caso o 
código a ser utilizado não esteja 
disponível, ligar para o COP. 

 Os procedimentos acima apresentados são válidos para PDA’s Windows e Android, pois todas as funções 
estão disponíveis em ambas plataformas. Respeitar apenas as diferenças de Layout. 

 Lembre-se que a OS de Retirada/Desconexão não é a única na WO. Após salvar as alterações, execute as 
demais OS’s e finalize a WO. 

 Nunca deixe de registrar os terminais retirados na OS física, pois em caso de divergências futuras, este será 
o documento do cliente que comprova a movimentação do terminal. 

 Em caso de erro na baixa de retirada do terminal, entre em contato com o COP TIVIT/TEL. 

1 – Identificar se há 
uma OS de 
Retirada/Desconexão 
dentro da WO. 
Depois vá em 
Equipamento. 


