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Área Técnica  



Apresentação e Moderação 

▌ André Sanches – ETN MSO 

 

▌ Leandro Salles – Serviços de Campo  

 

▌ Ronaldo Matos – Serviços de Campo 

 



Agenda 

▌ Conceito Produto; 

 

▌ Processo; 

 

▌ Procedimento de 

Instalação;  

 

▌ Configurações. 
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Dinâmica 

▌ Transmissão ao vivo; 

 

▌ Participação via chat; 

 

▌ Perguntas e respostas. 

 

 



▌ Com o Novo Combo 

Multi, o cliente tem uma 

única comunidade fixa e 

móvel, e fala à vontade 

dentro dela, com muito 

mais economia! 

 

▌ TV, Banda Larga, 

Telefone Fixo e Celular, 

tudo em uma solução 

completa com o Combo 

Multi. 

Conceito Produto 
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Combo Multi  

é muito mais 

economia! 

 

▌ Assim, ele pode falar à 

vontade de seu Fixo para 

Móvel ou vice-versa sem 

nenhum custo. 

Conceito Produto 
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Conceito Produto 



Processo de Entrega do Chip 

Venda do 
Combo Multi 

Entrega via 
Técnico 

Entrega via  
Correio 

O agendamento será feito em sistema no ato da venda. 

 A entrega via correio sempre será imediata e o processo será  feito da seguinte 
forma:  
- Cliente recebe o chip 
- Cliente liga para ativar o chip 
- Logística  receberá do correio um A.R (Aviso de recebimento) 
- Logística  baixará  a OS de entrega 
  
  A entrega via Técnico  deverá ser agendada em conjunto com a adesão do 
Combo ou outros serviços. 

Máximo de 5 Chips por Cliente: 1 Principal + 4 Dependentes 



 
• Todo o cliente que já possui os produtos NET e somente 

solicitará o CHIP com a linha móvel, receberá o chip via correio e 
realizará a ativação através de uma ligação na Central de 
Relacionamento. 
 

Venda do 
Combo Multi 

Entrega via 
Correio 

Processo de Entrega do Chip: Via Correio 

* Não temos ação da Área Técnica nesse Processo. 9 



 
• Cliente NET: Solicita outro produto NET + CHIP para o celular 

 
• Novos clientes NET: Instalação do Combo + CHIP para o celular 
 
Isto ocorrerá de forma simples, após finalizar a instalação ou serviço agendado, o 
técnico deverá baixar a O.S. no PDA e ligar para a Célula de Ativação na opção 
indicada e efetuar a habilitação do CHIP, e este processo será apresentado nos 
passos seguintes. 

Venda do 
Combo Multi 

Entrega via 
Técnico 

Processo de Entrega do Chip: Via Técnico 
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Ativação do Chip 

O que fazer para ativar... 

• Não será solicitado ao técnico que identifique o código da base/cidade 
• Tempo acrescido para essa atividade : 10 minutos  por chip  
 

Quando o técnico efetuar um serviço ou adesão de um cliente Combo 
Multi após ter finalizado as ordens de serviço pelo PDA o mesmo 
deverá entrar em contato com a célula de ativação pelo número 10621 
e após o primeiro toque digitar o código 259. 

Técnico em Campo 

Célula de Ativação 

Ativação do Celular 
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3. Efetuar a configurações do 3G no aparelho do cliente (se necessário). 

O que fazer para ativar... 

Dados Necessários para ativação: Para fazer a ativação será necessário duas informações:
  
1. Confirmar o CPF do titular da conta; 

 
2. O numero do ICCID do CHIP  (21 caracteres) 
 

Ativação do Chip 
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cliente (se necessário).



Modelos de Chip’s 
Modelo dos Chip’s 

O técnico receberá um KIT diário com 14 chip’s (6 do tamanho padrão, 4 do tamanho micro e 4 
do tamanho nano), caso o técnico necessite de mais chip’s a base da parceira deve prestar o 

apoio. 

O modelo do chip varia de acordo com o modelo do aparelho celular 

SIM 
Micro 

SIM 
Nano 

SIM 
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Ativação do Chip 

Importante 
 

Não podemos fazer ativação do CHIP em etapas. 
 

Ou fazemos ativação de todos o CHIPs ou não fazemos 
ativação no momento em que o Técnico estiver no local. 

 
Se não for possível ativar todos os CHIPs orientar o cliente 

a ligar no: 10621 após o primeiro toque, teclar 259   
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Baixa de O.S. 
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• Para o Combo Multi, o Técnico receberá dois tipos de O.S. no seu PDA ou papel 
timbrado (conforme Operação). 
 
• O.S. Adesão ou Serviços 
• O.S. de Entrega de Chip

 

Utilizar normalmente o código 409  para os dois tipos de O.S. 
 
 
 
 
 
 
 



 Situações Improdutivas 

 

    Quando der uma “quebra” de todos os produtos o 
processo não muda. Continuaremos a ligar na TIVIT ou Telemática e 
reagendar (verifique quem atende sua cidade). 

 
 
                O.S. dos produtos NET foram instaladas e somente a O.S. do CHIP foi improdutiva . 
 
ü Exemplo: Cliente contratou  TV, Vírtua,  Fone e o CHIP com a linha móvel, porem na instalação 
cliente desistiu do CHIP. 
 
 
  

           O.S. dos produtos NET foram improdutivas, mas ativação do CHIP foi possível. 

 
ü Exemplo: Na instalação dos produtos NET é identificado problema de tubulação e 
impossibilita a instalação do PTV, Virtua e Net Fone, porem é possível ativar o CHIP. 

NET Chip NET 

Chip NET 

NET 
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Termo de Adesão  
(será entregue por 

Correio) 

Entrega da Documentação ao Cliente 

Via Correio 

Via Técnico 

O.S. NET  
(já entregue na adesão do Combo 

NET) 

CHIP 

Envelope NET  
personalizado 

Welcome Kit  
Combo Multi 

Welcome Kit 

Welcome Kit  
Combo Multi 

Welcome Kit 

Contrato SMP 

CHIP 17 

Contrato SMP 



Instalação 
Produtos NET 

 

Baixar  O.S. 
NET (PDA)  

Ativação do 
CHIP 

(todos) 

Instalação do 
CHIP 

(disponíveis) 

Configuração 
do Aparelho 

(se houver 
necessidade) 

Preenchimento 
e Entrega da 

Documentação 

Procedimento de Instalação 
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Modelos de Chip’s/ Principais Aparelhos 

Modelo dos Chip’s 
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Alguns exemplos de como inserir o CHIP no aparelhos celulares.  

Ao lado alguns modelos indicando onde 
encontra-se o CHIP. (ter cuidado ao manusear 
os aparelhos do cliente e sempre solicitar que 
o mesmo insira o CHIP).  

Modelos de Chip’s 
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