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Neste treinamento abordamos os novos procedimentos para a instalação dos e-MTA´s para os clientes do 
Projeto CIELO - POS Banda Larga da CIELO (máquina de cartão que utiliza Banda Larga). Neste novo 
projeto teremos diferenças em relação à instalação padrão. 

Para os novos clientes com a máquina de cartão da CIELO, é obrigatória a instalação do e-MTA com 4 
portas ethernet. 
 

Caso não tenha disponível o e-MTA com 4 portas, será necessário instalar o e-MTA de 1 porta ethernet 
+ o roteador Wi-Fi (MultiLaser).  

 

 

 Onde devo instalar o e-MTA? 

O e-MTA deve sempre ser instalado próximo ao ponto onde ficará localizado o POS Banda Larga da CIELO 
(Máquina de Cartão). Ex.: Balcão, caixa, etc.  
 

O executivo de vendas da CIELO dará essa orientação ao cliente no momento da venda NET. 

OBS.: Cabo Ethernet Padrão de 1,5m. 

Na observação da O.S. virá a informação: “PROJETO CIELO”. 

Caso o cliente tenha qualquer dúvida técnica ou comercial referente ao produto da CIELO, o técnico deverá 
orientar o cliente a entrar em contato com a Central de Relacionamento CIELO: 4002-5472 (capitais e 
regiões metropolitanas) e 0800-570-8472 (demais localidades) de segunda a sábado, das 8h às 
22h.  

Caso o cliente questione quando será instalado o POS Banda Larga da CIELO, o técnico pode informar que o 
prazo máximo para a instalação dos dois produtos (NET e CIELO) é de 15 dias após a venda.  

O Técnico não conseguirá instalar a internet no POS atual do cliente, pois a tecnologia da máquina atual 
não comporta a internet Banda Larga. O cliente precisa aguardar a troca do POS pela CIELO para a nova 
máquina de cartão POS Banda Larga. 

 

 

e-MTA com 4 portas e-MTA com 1 portas + roteador wi-fi 

Saída Ethernet Saída Ethernet 

e-MTA + Cabo Ethernet + 
 POS Banda Larga CIELO 

e-MTA + Cabo Ethernet  +Roteador (Multilaser) 
+ Cabo Ethernet + POS Banda Larga CIELO 

e-MTA (4 portas) e-MTA (1 porta) 

Saída Ethernet 
Saída Ethernet 

Público: Operação São Paulo e Baixada 

Áreas de atendimento do projeto, SP e Baixada: Zona Sul, Vl. Mariana/Saúde, Brooklin/Vl. Olímpia/Itaim, 
Campo Belo/Jd. Marajoara, Brooklin/Santo Amaro, Jardins (Região Faria Lima), Jardins (Região Paulista), 
Ibirapuera/Vl. Nova Conceição/Indianápolis, Vl. Mariana/Paraíso, Jabaquara/Vl. Mascote, Saúde/Vl. das Mercês 
e Moema/Indianópolis. Santos, Bertioga, São Vicente, Guarujá, Cubatão e Praia Grande. 


