
 

 

 

 

 

 

Treinamento 1 Ponto nº 62/2012 

Novidades em Gestão do Conhecimento – Parte 1 

Este treinamento é o primeiro resultado das 650 ligações de dúvidas e sugestões encaminhadas para a área 

GESTÃO DO CONHECIMENTO, através do 4004-2580 opção 6 e com novo horário das 09h00 às 20h00. 

Nele vamos apresentar os 4 principais motivos de ligações, e apontar alguns assuntos que não são de 

responsabilidade da área. 

Versão 8 – 18/04/12 

Quais são as principais dúvidas? 

* Na abertura da ST deverá constar: nível de TX/RX, nome e número de celular do técnico.  

Lembre-se: Sempre consultar o UPDATE ID para funcionamento do NOW (Update ID 1 ou 6). 

Caso esteja com update ID diferente, encaminhe um HIT. Persistindo o problema, solicite ao COP abrir 

chamado no ATENDIMENTO DIGITAL e aguarde 20 min. para tratamento. 

Para tratamento dos erros do NOW sempre encaminhe um (1) HIT, aguarde de 5 a 15 min. e teste 

novamente. 

O UPDATE ID é o código que o decoder irá receber para “liberar” os recursos contratados. O problema mais 

comum do UPDATE ID incorreto no decoder é o de ficar sem o recurso do NOW e também sem o serviço de 

gravação. 

Para saber se o UPDATE ID está correto, consulte a lista abaixo: 

Update  ID 01 Update  ID 02 Update  ID 05 Update  ID 06 

Funcionamento Funcionamento Funcionamento Funcionamento 

GRAVADOR   
NÃO 

NOW 
SIM 

GRAVADOR 
NÃO 

NOW 
NÃO 

 GRAVADOR 
SIM 

NOW 
NÃO 

GRAVADOR  
SIM 

NOW 
SIM 

Todos os equipamentos HD com a nova versão de software estão com acesso facilitado ao UPDATE ID. 
 
 

1. Ligue o decoder; 
2. Aperte a tecla Menu do controle remoto; 
3. Selecione Configurações; 
4. Selecione Informações do Decoder. 
 

Aparecerá o update ID da caixa abaixo da versão de software. 
Consulte com o seu gestor o Firmware e NET TV atualizado.  

 

Encaminhe um hit para o equipamento caso tenha sido efetuado uma Troca e não tenha sido alterado o 
UPDATE ID.  

 

 

Erro 
Qual a causa 

do erro? 
Qual a ação do técnico? Devo encaminhar para o NOC? 

203/212 

O Smart card não foi 
devidamente 
cadastrado na 

plataforma do TRAXIS. 

• Consultar o pacote, se possui Telecine 
e consequentemente o Telecine play. 

Caso não funcione, efetuar a baixa 208 (problema no NOW) 
no COP, solicitando a abertura de STNOW para o NOC 
tratar.* 

205 
Cliente perdeu o 
acesso ao NOW. 

• Ir para o canal de música, aguardar 
carregar e  voltar para assistir ao filme. Caso não funcione, efetuar a baixa 208 (problema no NOW) 

no COP, solicitando a abertura de STNOW para o NOC 
tratar.* 

• Consultar se está ativo e ok no 
NETSMS. 

110 

Cliente desabilitado no 
NETSMS perdeu o 

acesso para alugar ou 
assistir ao NOW. 

• Checar os níveis de sinais, IP, etc. 
Efetuar a baixa 208 (problema no NOW) no COP, solicitando 
a abertura de STNOW para o NOC tratar.* 

200 
O tempo de resposta 
do GENIE esgotou. 

• Efetuar um BOOT no equipamento. 
Caso não funcione, efetue a baixa 208 (problema no NOW) 
no COP, solicitando a abertura de STNOW para o NOC 
tratar.* 

• Procedimentos para verificar níveis de 
TX/RX para sincronismo do modem. 

105 
O cable modem 
interno está sem 

sincronismo. 

• Procedimentos para verificar níveis de 
TX/RX para sincronismo do modem. 

Caso não funcione, procure o Datacenter local e efetue os 
testes solicitados. • Verificar se o decodificador é o 

problema, testando com outro aparelho. 

Erros mais comuns do NOW 

Informações sobre Update ID 
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Recebemos também em quantidade considerável ligações para assuntos não tratados, como: 
 

- O DECODIFICADOR NÃO HABILITA: 
 

Para esta solicitação: 
 

Operações com FIELD (ENVIE DO PDA um HIT para o equipamento. Não resolvendo o problema, solicite que seja aberto 

um chamado para o atendimento digital, aguarde 20 minutos para se efetue o tratamento e informe a resposta.) 
 

Operações sem FIELD (Entre em contato com o COP e solicite um envio de HIT para o equipamento. Não resolvendo o 

problema solicite que seja aberto um chamado para o atendimento digital, aguarde 20 minutos para se efetue o tratamento 

e informe a resposta) 

- EFETUAR BAIXA DE ORDEM DE SERVIÇO: 
Para esta solicitação, entre em contato com o COP. 

- EFETUAR CORREÇÃO DE CADASTRO:  
Para esta solicitação, entre em contato com o COP. 

- NETFONE COM LINHA MUDA: 
Para esta solicitação, entre em contato com o DATACENTER. 

- NET VIRTUA NÃO SINCRONIZA: 
Para esta solicitação, entre em contato com o DATACENTER. 

Importante: Quando o cliente possui IP Fixo e há a necessidade de efetuar a troca do equipamento 
(cable ou eMTA), este precisa ser cadastrado novamente no DATACENTER após a troca. 

1- Porque o cliente tem que ser IP Fixo? 

R.: Normalmente o IP Fixo é necessário quando há uma solicitação remota, ou seja, uma solicitação efetuada de outro local 

fora da empresa. Algumas aplicações funcionam com IP Fixo para este tipo de acesso, como por exemplo: 

VPN, acesso via internet das câmeras de segurança, etc. 

2- O que é o DNS? 

R.: Basicamente o DNS “converte” o domínio em número de IP. Por exemplo: Se não configurar o DNS corretamente o 

domínio www.uol.com.br  só poderá ser acessado através do IP: 200.221.2.45. 

3- Qual o número do DNS primário e secundário? 

R.: Temos vários números de DNS válidos para utilização, consulte seu gestor e solicite a lista de DNS válidos.  

SIGA-ME* 

a) Transferência de chamadas  

Permite direcionar todas as chamadas que seu telefone recebe para um outro número de sua preferência. 

• Para ativar o serviço, tecle: * 21 * [número do telefone destino] # 

• Para cancelar, tecle: # 21 # 
 

b)Transferência de chamadas quando o telefone estiver ocupado  

Permite direcionar todas as chamadas que o seu telefone recebe, enquanto está ocupado, para um outro número de sua 

preferência. 

• Para ativar o serviço, tecle: * 63 * [número do telefone destino] # 

• Para cancelar, tecle: # 63 # 

c) Transferência de chamadas quando o telefone não é atendido 

Permite direcionar todas as chamadas que seu telefone recebe, quando a ligação não for atendida em até 20 segundos, para 

um outro número de sua preferência. 

• Para ativar o serviço, tecle: * 61 * [número telefone destino] # 

• Para cancelar, tecle: # 61 # 

Importante: *Para ativar este Serviço Inteligente, você deve se cadastrar via Central de Relacionamento NET. 
Os custos das ligações transferidas serão cobrados segundo tabela vigente. 
 

CHAMADA EM ESPERA 

Se você estiver em uma ligação, ouvirá um bip indicando que existe outra pessoa querendo falar com você.  

Neste caso, você pode atender a segunda chamada e depois retornar para a pessoa com quem estava falando antes. 

• Para ativar o serviço, tecle: * 43 # 

• Para desativar, tecle: # 43 # 

• Para atender a 2a ligação mantendo a 1a em espera, tecle: FLASH 2 

• Para alternar entre as ligações: FLASH 2 

• Para desligar uma das ligações: FLASH 1 

Obs.: Telefone sem a tecla FLASH: apertar rapidamente o gancho. 

Novidades em Gestão do Conhecimento – Parte 2 

Serviços Inteligentes – NET Fone 

Dúvidas de IP Fixo 

Assuntos NÃO TRATADOS pela Gestão do Conhecimento 

http://www.uol.com.br/

