
 

 

 

 

2)  Ao enviar uma Baixa de OS., HIT, Medição de Sinal, 
Mensagem, etc. certifique-se que o comando foi 
enviado através do parâmetro “Out Q”. Caso exista 
um número maior que zero confira se existem 
pendências no envio. 

Este treinamento tem a finalidade de instruir como verificar e solucionar no PDA pendências de Baixa de 
O.S, Envio de HIT, Medição de Sinal, etc. Funcionalidade disponível apenas para a tecnologia  ANDROID. 
 

 

 FUNCIONALIDADES PDA FIELD 

O Técnico pode verificar através do PDA como estão as solicitações enviadas para o Work Assure. 
Na tela inicial do PDA “role” para baixo a barra superior. 

OUTRAS CONSULTAS IMPORTANTES – ABA MENSAGENS 

Algumas ações são importantes para resolver este problema: 
• Verificar se o WIFI está habilitado e conectado (o FIELD trabalha apenas com 3G e 2G) 
• Desativar e ativar novamente o pacote de dados. Que pode ser feito através do aplicativo APN 

Brasil, disponível gratuitamente no Google Play.  
• Baixar e Instalar o aplicativo APN BRASIL, e executar os passos a seguir: 

COMO RESOLVER? 

Clicar em Desativar Internet 
Aplicativo  

APN Brasil 
Mensagem informada Clicar em Ativar Internet Mensagem informada 

No PDA o técnico recebe informações de quando um 
comando ou ação foi recebida pelo PDA (Baixa de O.S, 
Envio de HIT, Medição de Sinal, etc), através de 
mensagem/notificação. 

No PDA o técnico pode verificar o motivo de não 
conseguir efetuar a baixa, pois o mesmo 
informa o erro que ocorreu. Como o exemplo ao 
lado de “falta de código de baixa” 

VOCÊ SABIA? 

 

 

Treinamento 1 Ponto n° 98/2013 

Dúvidas dos procedimentos contate a área de Gestão do Conhecimento através do 4004.2580 opção 6, das 09:00hs ás 20:00hs (verifique com seu coordenador a disponibilidade para a sua 

cidade)  

Operações: Field. 

 

Falhou: 
Informa que as tentativas de 
enviar os comandos que 
estavam pendentes não foram 
possíveis. 

Out Q:  Informa que o PDA 
está com comandos pendentes 
à enviar para o Work Assure. 

3)  O parâmetro “Falhou” representa as tentativas de 
envio e recebimento de informações, do PDA, sem 
sucesso. 

1)Quando ocorrer problemas para logar, será 
representado pela tela abaixo: 

 
 
 
 
 
 
Isso significa que existem informações pendentes a 
serem baixadas para o PDA. Você pode visualizar 

conforme:  

 

 
 

 
 

* Para efetuar Login devera estar em zero 

 

 

 

 

 

 


