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OBJETIVOS

� APRESENTAR A FERRAMENTA

� AUXILIAR O GESTOR A:

- CONFIGURAR PERFIS DE UTILIZAÇÃO.

- DELEGAR GESTÃO DE USUÁRIOS

- CONSULTAR UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOBILIDADE

- CONSULTAR STATUS DE UMA SOLICITAÇÃO



CONCEITOS
� GESTOR MÁSTER

Administrador da ferramenta.

� PERFIS

Conjunto de configurações de bloqueios utilizado para ser aplicado a 
um grupo de usuários. 

� SUB GESTOR

É quem recebe a delegação do GESTOR MÁSTER para administrar um 
grupo de usuários.

� SALDO / BOLSO EM REAIS

É o valor em Reais (R$) que pode ser concedido de forma eventual ou 
periódica a uma linha para uso em serviços de mobilidade.



CONCEITOS

Gestor Máster

Subgestor 1 Subgestor 2 Subgestor n

VENDAS RJ VENDAS SP LOGÍSTICA GESTORES…

- Apenas ligação IG

- Bloqueio de rec. a cobrar

- Bloqueio de SMS

- Bloqueio de CSD

- Bloqueio de CSD

- Bloqueio de rec. a cobrar

- Sem bloqueios

- Crédito de R$ 
100,00 mensal
(saldo futuro)



CONCEITOS
COMO ACESSAR O GESTOR

1) Acessar a página da Oi para Negócios:

http://www.oi.com.br/oi/oi-pra-negocios

2) Clicar em “Saiba mais” na seção Grandes Empresas



CONCEITOS
COMO ACESSAR O GESTOR

3) Clicar em Portal Corporativo



CONCEITOS
COMO ACESSAR O GESTOR

3) Fazer o login informando o e-mail e senha recebida.



1. Criar sub-gestor

2. Criar perfil

3. Editar perfil

4. Associar linhas ao perfil

PASSO A PASSO

4. Associar linhas ao perfil

5. Associar linhas a um gestor

6. Incluir saldo a uma linha

7. Consultar relatório de usos

8. Consultar transações



No portal corporativo, após se logar faça o seguinte: 

1. clique na opção Gerenciamento de Usuários
2. clique no opção Administração de Usuários

CRIAR SUB-GESTOR



3. clique no botão Incluir novo usuário

CRIAR SUB-GESTOR



4. Preencha as informações abaixo e clique em Prosseguir

CRIAR SUB-GESTOR



5. Escolha a aplicação e clique em Prosseguir

CRIAR SUB-GESTOR



6. Escolha o CNPJ e clique em Confirmar

CRIAR SUB-GESTOR



7. O usuário receberá um e-mail com a senha para acesso.

CRIAR SUB-GESTOR



• clique na opção Listar Perfis, no menu de opções do Oi Gestor Móvel.
• clique no botão Adicionar Perfil

CRIAR PERFIL



1. Preencha o nome do perfil.
2. Escolha um Sub-gestor
3. Escolha a visibilidade (Pública ou Privada)

CRIAR PERFIL



1. Clicar em Gerenciar Recursos de Perfil.
2. Escolha o perfil a ser editado.
3. Clique em Aplicar

EDITAR PERFIL



No grupo Recursos você encontrará todas os possíveis controles que podem ser aplicados.
São cinco grupos:

EDITAR PERFIL

• Recursos de acessos
• Restrições de Calendário
• Filtro de Bloqueio, Permissão e Exceção
• Seleção de Operadora de Longa Distância
• Duração de Chamadas de Voz



No grupo Recursos de Acesso você poderá configurar bloqueios por tipos de chamada além 
de serviços de CSD, Dados e envio de SMS.

EDITAR PERFIL

Após escolher os bloqueios, clique em Atualizar



• Bloqueio de originação de chamadas intra-subgrupo dentro da Rede do Cliente: 
Para bloquear chamadas feitas para números da mesma empresa, ou seja, do mesmo CNPJ.

•Bloqueio de originação de chamadas que terminam fora do subgrupo da Rede do Cliente, mas 
que pertencem a Rede do Cliente ou com o mesmo CNPJ / Raiz CNPJ (Oi Controle)
Para bloquear chamadas feitas para quaisquer números de outras empresas no mesmo CNPJ Raiz.

EDITAR PERFIL

Entenda os bloqueios:

•Bloqueio de originação de chamadas que terminam fora da Rede do Cliente / Companhia
Para bloquear todas as chamadas para quaisquer números que não pertençam ao CNPJ Raiz. 

•Bloqueio de originação de chamadas locais (VC1) que terminam fora da Rede do Cliente / 
Companhia
Para bloquear apenas as chamadas locais para quaisquer números que não pertençam ao CNPJ 
Raiz. 

• Bloqueio de chamadas longa distância VC2
Para bloquear chamadas VC2 (Com CN’s disitintos porém na mesma área de mobilidade) 

• Bloqueio de chamadas longa distância VC3
Para bloquear chamadas VC3 (Com CN’s disitintos em outras áreas de mobilidade) 



• Bloqueio de chamadas internacionais
Para realização de chamadas LDI. 

• Bloqueio de chamadas para números especiais
Números 0X00 (0300, 0500)

• Bloqueio de recebimento de chamadas em roaming

EDITAR PERFIL

Entenda os bloqueios:

• Bloqueio de recebimento de chamadas em roaming

• Bloqueio de recebimento de chamadas à cobrar
Aplica-se apenas para o recebimento.

• Bloqueio de CSD para qualquer acesso *600 ou 1700MCDU
Conexões de dados por discagem onde a tarifação ocorre por minutos.

• Bloqueio de envio de SMS
OBS: apenas ENVIO

• Bloqueio de GPRS
Para bloquear o serviço de dados



No grupo Restrição de Calendário e Feriados Nacionais você poderá configurar os horários 
em que haverá bloqueio dos terminais que estarão associados ao perfil.

EDITAR PERFIL

Clique em Adicionar Restrição.
Após a configuração , clique em Adicionar
Para novas linhas, clicar em Adicionar Restrição novamente.



Abaixo um exemplo de configuração.

EDITAR PERFIL

1. Cada linha deve representar uma faixa de horário entre 00:00 e 23:59.
2. Não pode haver sobreposição de horários entre as linhas
3. No exemplo acima, as linhas ficam impedidas de usar os serviços entre 18:00 de um 

dia e 06:00 da manhã do dia seguinte, de segunda a sexta. E totalmente bloqueados 
nos sábados, domingos e feriados.



No grupo Filtro de Bloqueio, Permissão e Exceção configura-se o White-List ou Black-List.

EDITAR PERFIL

1. Para uma black-list, selecione a opção ‘Barrado’.
2. Para um white-list, selecione a opção ‘Permitido’.
3. Para adicionar uma entrada clique no botão com sinal ‘+’.
4. A cada configuração, clique em Atualizar.
5. Como sumarizar linhas:



Entenda a BLACK-LIST:

1. No campo Originação colocam-se as linhas para as quais não será permitido originar 
chamadas no caso de uma Black-list.

2. No grupo das Exceções de Originação, são as exceções do campo anterior.
3. No campo Terminação colocam-se as linhas para as quais não será permitido receber 

chamadas no caso de uma Black-list.

EDITAR PERFIL

Entenda a WHITE-LIST:

1. No campo Originação colocam-se as linhas para as quais será permitido originar 
chamadas no caso de uma Black-list.

2. No grupo das Exceções de Originação, são as exceções do campo anterior.
3. No campo Terminação colocam-se as linhas para as quais será permitido receber 

chamadas no caso de uma Black-list.



No grupo Seleção de Operadora de Longa Distância o gestor pode Permitir que se use todos 
os códigos de seleção ou somente os da Oi (14 ou 31).

EDITAR PERFIL

1. Selecione a opção desejada e clique em Atualizar.



No grupo Duração de Chamadas de Voz o gestor pode limitar as chamadas recebidas e 
originadas especificando sua duração máxima em minutos.

EDITAR PERFIL

1. Selecione a opção desejada e clique em Atualizar.
2. A opção Habilitar todas as entradas faz com que o limite seja aplicado a todas as 

linhas.
3. A opção Desativar todas as entradas desabilita esta configuração.



ASSOCIAR LINHAS AO PERFIL

1. Acessar a opção Listar Usuários
2. Selecione as linhas desejadas
3. Clique na lista Escolha Ação



1. Selecionar a ação desejada (Modificar Perfil)

ASSOCIAR LINHAS AO PERFIL

1. Selecionar a ação desejada (Modificar Perfil)
2. Clique nas setas (>>)
3. Escolha a opção de perfil desejada
4. Clique em Aplicar



ASSOCIAR LINHAS A UM GESTOR

1. Acessar a opção Listar Usuários
2. Selecione as linhas desejadas. Utilize o filtro se necessário.
3. Clique na lista Escolha Ação



ASSOCIAR LINHAS A UM GESTOR

1. Selecionar a ação desejada (Atribuir Gestor)
2. Escolha um nome na lista
3. Clique em Aplicar



INCLUIR SALDO A UMA LINHA

1. Acessar a opção Listar Usuários
2. Selecione as linhas desejadas. Utilize o filtro se necessário.
3. Clique na lista Escolha Ação



1. Selecionar a ação desejada (Ajustar Saldo)
2. O gestor pode ajustar dois tipos de saldo:

INCLUIR SALDO A UMA LINHA

2. O gestor pode ajustar dois tipos de saldo:
- Saldo atual
- Ajuste de uso futuro



Ajuste de Saldo Atual, ou seja, válido até a próxima 
data de corte:

- Para Limitado: insira o valor no campo 
Ajustar Saldo (Os valores poderão ser 
digitados nos campos com ou sem 
decimal).

- Para Ilimitado: marque a opção abaixo do 
campo Ajustar Saldo.

Ajuste de Uso Futuro, ou seja, válido a partir da 
próxima data de corte:

INCLUIR SALDO A UMA LINHA

próxima data de corte:
- Para Limitado: insira o valor no campo 

Ajustar Saldo.
- Importante! Se nenhum valor for 

cadastrado neste campo, o usuário não terá 
limite disponível pro próximo período, a 
partir da data de corte. 

- Para Ilimitado: marque a opção abaixo do 
campo Limite de Uso Futuro.

- Importante! Será cobrado na fatura apenas 
o que for utilizado no mês. O crédito que 
sobrar do limite disponível não será 
cobrado, mas também não será acumulado 
pro mês seguinte. 



CONSULTAR RELATÓRIO DE USOS 

1. Clicar em Exibir Histórico de Chamadas 
2. Preencher o número da linha que se deseja pesquisar
3. Determinar o período de pesquisa (a data de início não pode ser anterior a 90 dias)
4. Selecionar o tipo de chamada (Voz, SMS, Dados ou todos)
5. Clique em Aplicar
6. Se desejar extrair o histórico de chamadas, clique sobre o botão Exportar, assim que o 

relatório for gerado. 



CONSULTAR RELATÓRIO DE USOS 

1. Clicar em Exibir Transações
2. Escolher os campos do filtro
3. Determinar o período de pesquisa (a data de início não pode ser anterior a 90 dias)
4. Selecionar o status da Operação
5. Clique em Aplicar
6. Se desejar extrair o histórico de chamadas, clique sobre o botão Exportar, assim que o 

relatório for gerado. 



SUPORTE

� A Oi possui células dedicadas de atendimento 
especializado para dar suporte às dúvidas referentes ao 
Gestor Móvel da Oi além de abrir reparos em caso de 
falha.

� O SLA de resolução é de 48 horas.

� Pode ser acessado pelo número 0800 031 8031, ou� Pode ser acessado pelo número 0800 031 8031, ou

� Pelo e-mail ld-oigestorcorporativo@oi.net.br

� Informe ao atendimento os códigos de erro exibidos 
no log de transações.



FAQ

1 - Com o uso do bloqueio por calendário, é possível bloquear a execução de chamadas para
números gratuitos?
Não. O bloqueio é a realizado apenas para as chamadas faturadas.

2 – Os perfis do Oi Gestor são habilitados para efetuar chamadas de Longa Distância por qualquer
CSP?
Sim. Na criação de um perfil, as chamadas de Longa Distância podem ser realizadas por qualquer CSP.

Se for desejo do cliente, ele poderá habilitar apenas a utilização do CSP 31.

3 – O Oi Gestor possibilita, para um mesmo perfil, habilitar BLACKLIST e WHITELIST?
Não. Para um perfil é possível habilitar somente uma BLACKLIST ou uma WHITELIST.

5 – Terminais habilitados com o Oi Gestor podem fazer Roaming Internacional?
Sim. Não é mais necessário solicitar ao Atendimento que retire a linha do Gestor.

6 – É obrigatório a contratação do Oi Gestor para todos os terminais móveis de uma Empresa?
Não. O serviço Oi Gestor é opcional. O cliente escolhe quais terminais a contratar este serviço.



FAQ

7 – O gestor máster consegue realizar ações sobre os perfis de seus sub-gestores?
Sim. O gestor máster tem este tipo de credencial

8 – Um sub-gestor A consegue visualizar ou copiar o perfil de outro sub-gestor B?
Sim. Mas o perfil criado pelo sub-gestor B deve ser público.

9 – O serviço Oi Gestor possibilita ao cliente o acompanhamento da conta em tempo real?
Não. No Oi Gestor o cliente acompanha o histórico de chamadas de seus terminais sem as

informações de tarifas.informações de tarifas.

10 – Para cadastrar um sub-gestor, o gestor máster deve acionar o Call Center da Oi?
Não. Através do Portal Web, o gestor máster solicita de maneira automática a criação do perfil do

sub-gestor.

11 – O Oi Gestor possibilita o acompanhamento de solicitações feitas através do Portal Web?
Sim. Para cada solicitação feita pelo Portal Web é gerado um protocolo para o cliente. Este protocolo

possibilita a rastreabilidade da solicitação pelo cliente e pelo Call Center.


