
Treinamento 1 Ponto nº 42/2011 

 Após finalizar a instalação, mostre o funcionamento do NOW ao cliente 
 Técnicos de manutenção deverão testar e demonstrar o NOW a todos os clientes que possuem HD, mesmo que a 
visita seja para outro serviço ou produto 

 
 
 
 

 
 

 
 

O que deve demonstrar ao cliente: 
 
 
 Como acessar => Pelo Portal ou tecla 01 no controle. 
 
 Lista de opções => NOW Recomenda, NOW cinema,  
NOW música, NOW Grátis, etc. 
 
 Catálogo de Filmes => navegar no Catálogo 
 
 Informação do Filme => Sinopse, Preview (Trailler) 
  
 Tempo de disponibilidade => filmes lançamentos  
de 24 a 48hs 
 
 Valor da compra => Além de conteúdo gratuito, possui 
filmes a partir de R$ 3,90  
 
Finalize demonstrando ao cliente a “compra” de um conteúdo gratuito 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMPORTANTE: 
 

 Informe o cliente sobre a senha padrão de compra (0000) e solicite que altere assim que possível para uma senha de sua 
confiança. Esta senha sempre será solicitada. 
 

 Informe também sobre a possibilidade de utilizar o Bloqueio por faixa etária para classificação do conteúdo adulto, 
evitando acesso a qualquer informação destinado apenas ao público adulto. Para bloquear clicar em MENU, preferências, 
bloqueio e altere a senha de 0000 para uma de sua confiança. 

 

 

Procedimento da instalação /manutenção em áreas NOW  

 

 

Informações sobre o NOW 

 

 

É muito importante que em todas as visitas o cliente receba de você informações do NOW.  

O NOW é um produto diferenciado e inovador, que possibilita o cliente de escolher, no catálogo, o filme de sua 

preferência, e assistir quando desejar. O recurso oferece a mesma experiência de estar assistir a um DVD, 

parar, avançar e retroceder o filme. Confira abaixo os procedimentos de instalações e manutenções. 

Procedimento da instalação / manutenção em áreas sem o NOW 

Sr/Sra. 

Você conhece o 

NOW? 
NOW??? 

Sr/Sra. Vou 

demonstrar como 

funciona o NOW! 

Irei comprar um 

conteúdo 

gratuito. 

Muito 

bom!! 

O NOW está em constante crescimento,  por isto devemos sempre  
seguir os procedimentos abaixo. 
 

Quando estiver em uma instalação/manutenção não se esqueça de  
verificar os equipamentos HD e HD MAX: 
 

 Efetuar sempre a instalação do Report Back 
(Dúvidas, consulte o treinamento de 1 ponto no. 26) 
 

 Não utilizar Filtro Hi-Pass 
 

 Verificar sempre o sincronismo do Modem da caixa HD, TX e RX  devem  
estar dentro do padrão (TX: 40 a 52DbmV e RX : +10 a -10DbmV) 
 

 Verificar se está com IP válido (sempre começa com 10.X.X.X) 
 (Dúvidas, consulte o treinamento de 1 ponto no. 26) 
 

Evite retornos para corrigir o funcionamento do NOW, confiram as informações acima 
em todos os clientes HD e HDMAX. 

Led aceso e fixo 

Catálogo de filmes 

Disponibilidade 
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