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Procedimento de Baixa Field - Adesão Triplo Play - (parte 2)

Processo de baixa 

Para melhorar o entendimento dos técnicos ao executar a baixa no Field de uma Adesão Triplo Play, desde a
troca do equipamento até a baixa de execução, seguem as seguintes instruções.

1º Passo 2º Passo

Abaixo temos um exemplo de uma Adesão Triplo
Play

3º Passo 4º Passo

Em Equipamento, insira os nºs de série e depois 

insira o número de série, escolha o local onde foi 

instalado e por último clique em Salvar.

Clique em Tipo de O.S., altere o STATUS  OS e depois efetue a 

baixa clicando sempre no botão Salvar no final de cada processo.

O status ficará em “N”, 

aguardando finalizar as OSs.

5º Passo

Após Executar todas as O.S.s clique em
Finalizar, em seguida clique em OK para
atualizar o Sistema

Após todo o processo, feche
a W.O. como Completa.

Após trocado, note que
muda o equipamentos
para “S”.

6º Passo 7º Passo
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Procedimento de Baixa Field - Mudança de Pacote (parte 1)

Processo de baixa 

Para melhorar o entendimento dos técnicos ao executar a baixa no Field de uma Mudança de
Pacote, desde a troca do equipamento até a baixa de execução, seguem as seguintes instruções.

Após entrar na OS do cliente, 
na Aba Equipamento, 
selecione o aparelho a ser 
retirado,(indicado pela letra D

“desconexão”) e clique em 
Excluir.

Clique em OK para

confirmar a exclusão.

Selecione o estado do 
equipamento retirado 
como SUSPEITO e 

depois clique em OK .

Utilize o teclado virtual 

para inserir o Serial do 
Smart Card. 

Especifique o local de 

instalação.

Utilize o teclado virtual para 
inserir o Decodificador. 
Especifique o local de 
instalação.

Siga o procedimento de Baixa 
da O.S e da W.O

Selecione o ponto a ser 
instalado, (indicado 

pela letra S) de um 

duplo clique ou clique 
em Troca+

1º Passo 2º Passo 3º Passo

4º Passo 5º Passo 6º Passo


