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BSoD (Business Services over Docsis) 

BSoD é uma parceria entre a NET e EMBRATEL, que comercializa Link´s da Embratel através da rede da NET, 
preservando as características do acesso da EBT através de um  Cable Modem (equipamento NET). 

Pontos de Atenção!!! 

FAQ – Dúvidas Sobre Produto BSoD – INSTALAÇÃO  

FAQ – Dúvidas Sobre Produto BSoD – VISITA TÉCNICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como o técnico deve se apresentar no local? 
 

R.: Por ser um produto da Embratel, o técnico deverá se apresentar como técnico da NET a serviço da 
Embratel. 
 

Qual equipamento deve ser instalado? 
 

R.: Deve sempre ser instalado um Cable Modem e não um e-MTA, pois o e-MTA possui características voip e 
não funcionará com o produto. 
 

Como funciona a instalação do produto? 
 

R.: A NET encaminha um técnico para fazer a instalação de um ponto de acesso NET Vírtua com produto BSoD. 
O técnico deverá instalar e deixar o Cable Modem sincronizado. Após a baixa da instalação em sistema, a 
Embratel encaminhará um técnico próprio para fazer a instalação de um roteador e finalizar a visita. 

Em caso de queda do Link qual é o procedimento? 
 

R.: A Embratel entra em contato com o NOC informando o ocorrido. A partir deste momento, é feito a 
comunicação entre o Data Center e COP Rede para identificar o problema. Caso seja necessária a Visita 
Técnica, será gerada uma OS pelo NOC Brasil para atendimento em campo. 
 

Como proceder na Visita Técnica? 
 

R.: O técnico será acionado pelo COP e deverá dirigir-se para o local. Chegando ao local, o técnico deverá 
entrar em contato com o NOC Brasil através do telefone 08007213113 para informar a sua chegada, pois 
este horário será registrado no sistema (New Monitor) para registro do SLA de atendimento. 
 

Quais os tipos de testes que o técnico deverá executar na Visita Técnica? 
 

R.: Verificação dos níveis de sinal para sincronismo do NET Vírtua. Caso os níveis estejam OK porém sem 
funcionar, o técnico deverá entrar em contato com o NOC Brasil no telefone 08007213113 para outras 
verificações.  

 Deve ser instalado um Cable Modem para acesso BSoD, não instale um e-MTA. 
 

Toda Visita Técnica para Produto BSoD deve ser feita com Notebook da Operação para executar testes. 
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