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O gestor poderá definir o perfil 

de uso de cada celular, podendo 

controlar o usos específico de 

cada ação, como por exemplo: 

ligações longa distância ou um 

perfil diferenciado para um 

funcionário em férias.

Perfil para cada celular Tipos de ligações

É possível definir os tipos

de ligações para:

• Local para Fixo

• Móvel

• Para celulares Claro

• Longa Distância Nacional

• Longa Distância 

Internacional

Características
A melhor ferramenta de gerenciamento online

PRÓXIMO
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Configurar perfis 

A configuração dos perfis, podem ser por centro de 

custo e departamentos

Controle por hora/data

Para definir datas e horários em que os funcionários 

poderão utilizar suas linhas

Controle por blacklist/whitelist

Listas de autorizados e não autorizados e quais 

linhas o gestor deseja liberar ou bloquear ligações

Feitas por funcionários utilizando os celulares 

da empresa

Gerenciar ligações não autorizadas

Acompanhamento de consumo

De todas as tecnologias: 2G, 3G, 4G e 4,5

Controle por limite de consumo

Em minutos, SMS ou Internet (exceto em roaming 

internacional)

Características
A melhor ferramenta de gerenciamento online
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• O acesso ao Gestor Online 3.0 é feito pelo do site https://claro-gestoronline.claro.com.br/evpn4g/.

• Para fazer o login, o administrador da conta deve preencher os campos necessários. Veja!

Número do Cliente -> código da empresa do cliente

Usuário -> nome ou e-mail definido para o cliente

Senha -> senha definida para o cliente

Como Acessar

https://claro-gestoronline.claro.com.br/evpn4g/
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• Se o cliente não souber a senha, ele pode iniciar o processo 

de redefinição de senha clicando em “Esqueci minha senha”

• Basta preencher os campos E-mail/CPF e uma nova senha 

será enviada automaticamente para o e-mail do cliente

IMPORTANTE

O cliente deve alterar sua senha no primeiro acesso

Reset de Senha
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Após se logar no GOL 3.0, é apresentada uma barra com as principais funções:

Na opção Meu Gestor Online o cliente tem acesso as informações 

sobre Centro de Custo, Departamentos e Linhas.

ABA Meu Gestor Online
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Em Centro de Custo, o cliente consegue verificar as configurações do centro de custo e o 

perfil de uso de cada linha.

Vamos conhecer no detalhe as funcionalidades desta opção!

Centro de Custo PRÓXIMO



ÍNDICE

Número do Centro de Custo: Número que é cadastrado 
para a empresa

Perfil de uso: Perfil associado ao plano de serviços do 
Centro de Custo

Consumo: Consumos atualizados do Centro de Custo, 

conforme o calendário e tipo de uso do perfil

Linhas: Exibe/atualiza a porcentagem de avisos de  

saldo por SMS
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Na opção Departamentos, conseguimos visualizar os dados cadastrais e o plano de 

serviços atuais. As informações são detalhadas permitindo consultar o perfil de uso ao 

qual está diretamente associado.

Departamentos PRÓXIMO
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-> Linhas associadas ao centro de custo
-> Nome do usuário responsável
-> Departamento 
-> Nome do perfil

O cliente consegue ter acesso as seguintes 

informações:



ÍNDICE

Em Linhas, encontramos a  funcionalidade que permite ao cliente filtrar por número de 

telefone/IMEI e visualizar informações detalhadas da linha especifica e seus perfis 

associados.

Linhas PRÓXIMO
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Veja como é simples consultar as informações de uma linha

Clique na linha 

desejada

Clique no botão “consultar”

PRÓXIMO



ÍNDICE

As informações de consumo são apresentadas por categorias e em abas separadas

Pacotes de Voz: Os pacotes de voz são associados a uma linha e correspondem aos pacotes TZ. O Plano Total Share é 

um plano ilimitado, assim,  não aparecerá nenhum pacote de voz.

Crédito Extra: Com base no perfil vigente, é possível adicionar crédito extra a serviços limitados pela configuração do 

perfil vigente.

Pacotes de Dados: Consumo de pacotes individuais de Dados associados a uma linha.

Consumo 1 e Consumo 2: Dados de consumos associados ao perfil vigente, sejam eles por tipo ou acumulado, podendo 

ser compostos  de duas wallets.
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No menu Administração, encontramos a funcionalidade Dados Cadastrais 

da Empresa, incluindo seu perfil de consumo, usuários administradores 

ativos e departamentos associados.

Página Inicial > Administração > Dados Cadastrais > Empresa

ABA Administração
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Exibe e edita as informações da empresa e de seus usuários Master

Dados Cadastrais
Empresa

PRÓXIMO
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Nome da empresa

Endereço da empresa

Número da empresa

Data de corte da conta

Relação dos administradores da conta

Dados Cadastrais
Empresa

PRÓXIMO
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Nome do administrador consultado

Nome do administrador consultado

E-mail do administrador consultado

CPF do administrador consultado

Número da linha do administrador consultado

Dados Cadastrais
Empresa
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No menu Administração > Dados Cadastrais, encontramos a funcionalidade Centro de Custo, incluindo seu

perfil de consumo, usuários administradores e departamentos associados. Para os perfis com permissão, é

possível o usuário editar e alterar parte de suas informações.

Dados Cadastrais
Centro de Custo

PRÓXIMO
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Selecione um registro de Centro de Custo

Dados Cadastrais
Centro de Custo

PRÓXIMO
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Nome editável do Centro de Custo, para atualização

Endereço do Centro de Custo

Nome do perfil compartilhado do Centro de Custo

Tipos de avisos a serem realizados para o 

administrador do Centro de Custo

Dados Cadastrais
Centro de Custo
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No menu Administração > Dados Cadastrais, encontramos a funcionalidade Dados Cadastrais  dos 

Departamentos, incluindo seu perfil compartilhado de consumo, usuários administradores e linhas do  

Departamento. Para os perfis com permissão, é possível ao usuário editar e alterar parte de suas informações.

Dados Cadastrais
Departamentos

PRÓXIMO
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Nome cadastrado para o Centro de Custo do Departamento

Nome cadastrado para o Departamento

Nome editável do Departamento, para atualização

Endereço do Departamento

Nome do Perfil compartilhado do Departamento

Dados Cadastrais
Departamento

PRÓXIMO
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Tipos de avisos a serem realizados para o Administrador do Departamento

Tipos de avisos a serem realizados para Usuários do Departamento

Nomes dos usuários administradores da Empresa

Relação das linhas do Departamento, apresentando o terminal, 

IMEI e nome do usuário

Dados Cadastrais
Departamento
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No menu Administração > Dados Cadastrais, encontramos a funcionalidade Dados Cadastrais das Linhas, 

que permite a consulta e a edição das informações cadastrais de linhas pertencentes a um  

Departamento e/ou Centro de Custo.

Dados Cadastrais
Linha

PRÓXIMO
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Nome do usuário da linha

Nome do departamento ao qual a linha pertence

Número da linha

Dados Cadastrais
Linha

PRÓXIMO
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Tabela de linhas – Apresenta o  terminal, IMEI, nome do usuário responsável. Departamento 

para o qual está alocado e nome do respectivo perfil

Nome do usuário da linha

Nome do departamento ao qual a linha pertence

Número da linha e Ramal

Nome do perfil individual permanente

Nome do perfil individual temporário

Dados Cadastrais
Linha
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No menu Administração > Dados Cadastrais, encontramos a funcionalidade Exportar Dados, que permite

ao usuário exportar no formato Excel as estruturas de dados cadastrais da Empresa.

Dados Cadastrais
Exportar Dados

PRÓXIMO
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Selecione a estrutura de dados que deseja

Em seguida clicar em Exportar

Dados Cadastrais
Exportar Dados

PRÓXIMO
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O sistema apresentará opção de salvar

o arquivo

Dados Cadastrais
Exportar Dados
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No menu Administração > Ramais, encontramos a funcionalidade Definir Ramais, que permite que os 

usuários consultem as configurações de ramais associados a uma linha. 

Ramais
Definir Ramais

PRÓXIMO
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Clicar em uma célula da coluna Ramal e 

introduzir os valores desejados, para uma 

ou mais linhas da lista.

Ramais
Definir Ramais
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No menu Administração > Dados Cadastrais, encontramos a funcionalidade Alterar Minha Senha, que

permite que qualquer usuário redefina sua própria senha de acesso ao Portal.

Usuário
Alterar minha Senha

PRÓXIMO
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Informe a senha Atual

Nova senha

Digite novamente a senha

Usuário
Alterar minha Senha
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Após se logar no GOL 3.0, é apresentada uma barra com as principais funções:

No menu Gerenciar Usuários é possível criar usuários por hierarquias.

Vale lembrar que o Administrador da Empresa tem controle nos Centros de 

Custos e Departamentos, já um Administrador de Departamento tem 

controle apenas sobre a opção Departamentos e linhas associadas.

ABA Gerenciar Usuários
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A opção Criar Usuários permite criar novos usuários.

Se um usuário com perfil Master (Adm da Conta) alterar o seu perfil, poderá 

perder funcionalidades importantes e não conseguirá retornar ao perfil Master. 

Neste caso, será necessário ligar para o telefone *860.

Criar Usuários PRÓXIMO
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Em Criar Usuários, o cliente consegue criar outros 

usuários para gerenciar o GOL ou utilizar o mesmo 

usuário somente para consulta.

O processo de criação do usuário associa três níveis de
configuração:

Tipo

Master: controle total da empresa.
Web: usuários comuns do Portal.

Função

Master: controle total da empresa.  
Administrador: controle total, mas limitado pelo escopo.

Auditor: somente leitura, mas restrito por escopo.

Escopo

Empresa: Escopo completo.  
Centro de Custo: Centros de Custo  associados.
Departamento: Departamentos associados.

Criar Usuários PRÓXIMO
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Tipos de Acesso -> Nome do usuário da linha.

* Administrador Master - Acesso Irrestrito: este usuário terá acesso total ao Portal, 
incluindo a gestão de  usuários. O primeiro usuário Master será criado pela CLARO. Este 
usuário abrange Tipo Master, Função  Master e Escopo Empresa.

* Administrador Geral - Acesso Irrestrito: idêntico ao Master, exceto que não terá 
permissão para  gerenciamento de usuários. Este usuário abrange Tipo Web, Função 
Administrador e Escopo Empresa.

* Administrador de Centro de Custo - Acesso Irrestrito: o usuário terá total acesso a 
Centros de Custo,  Departamentos e linhas associadas. Este usuário abrange Tipo Web, 
Função Administrador e Escopo Empresa.

* Administrador de Centro de Custo - Acesso Irrestrito: o usuário terá total acesso a 
Centros de Custo,  Departamentos e linhas associadas. Este usuário abrange Tipo Web, 
Função Administrador e Escopo  Centro de Custo.

* Auditor Geral - Acesso Restrito: acesso somente de leitura a todo o escopo da 
empresa. Este usuário  abrange Tipo Web, Função Auditor e Escopo Empresa.

* Auditor de Centro de Custo - Acesso Restrito: acesso somente de leitura a Centros de 
Custo  selecionados, Departamentos e linhas associadas. Este usuário abrange Tipo Web, 
Função Auditor e  Escopo Centro de Custo.

* Auditor de Departamento - Acesso Restrito: acesso somente de leitura aos 
Departamentos selecionados  e a linhas associadas. Este usuário abrange Tipo Web, 
Função Auditor e Escopo Departamento.

Vamos conferir abaixo os itens para criar usuário

* Login/ E-mail: Nomes dos usuários administradores da empresa.

* CPF: Tipos de avisos a serem realizados para os usuários do Departamento.

* Linha: Nomes dos usuários administradores da empresa.

* Captcha: Relação das linhas do Departamento, apresentando o seu número  
(terminal), IMEI e nome do usuário.



ÍNDICE

Na opção Dados Cadastrais, conseguimos visualizar, adicionar e editar os dados 

cadastrais.

Dados Cadastrais PRÓXIMO
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Para fazer uma consulta, selecione 
“Usuário” e depois “Consultar”

Simples assim!

Dados Cadastrais
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 Usuário: Nome do usuário a ser  consultado.

 Tipo de Acesso: Tipo de acesso do usuário.

 Centro de Custo: Centro de Custo de acesso do  

usuário.

 Departamento: Departamento de acesso do usuário.

 E-mail: E-mail do usuário.

 CPF: Número do CPF do usuário.

 Linha: Número da linha do usuário.

 Ativo: Se o usuário está ativo ou inativo.

A opção Adicionar/Editar Dados permite alterar 
as informações cadastrais e só é acessível para 
usuários Master.

Confira os tópicos que devem ser preenchidos:

Dados Cadastrais
Adicionar/Editar Dados 
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Em Redefinir Senha, o cliente Master redefine a senha de acesso ao GOL para qualquer 

usuário da WEB.

Dados Cadastrais
Redefinir Senha

PRÓXIMO
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Veja como é simples redefinir a senha

Informe o e-mail 

Clique no botão “redefinir”

Após redefinir é enviado um e-mail ao usuário de destino com a nova senha temporária. 

Para mudar a senha, o cliente deve acessar o menu Administração do Portal.
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No menu Controle, é o mais importante da ferramenta, onde o 

administrador poderá criar Perfis de Controles Específicos, determinando 

quantidades de minutos ou sms de bloqueios e limites de dados.

ABA Controle PRÓXIMO
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Permite a configuração de políticas de uso,  consumo e notificação.

PRIMEIRO

Cria-se o perfil e depois deve-se associar o PERFIL

CRIADO  ao Centro de Custo ou Departamento.

MENU USO DE INTERNET

Para definir o consumo de internet por linha, é  

importante que a opção DADOS, no perfil criado,  

esteja como “Habilitado”.

ABA Controle
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Esta funcionalidade permite a configuração e a criação de perfis de consumo, que poderão ser atribuídos 

aos Centros de Custo, Departamento e linhas da empresa.

Os perfis compartilhados, são sempre atribuídos aos Centros de Custo/Departamentos, pois atingirão 

todas as linhas associadas, conforme a hierarquia da empresa.

Os perfis individuais, serão sempre atribuído a uma linha e ele irá sobrepor, em uma chamada, o perfil 

compartilhado ao seu respectivo Centro de Custo/Departamento, conforme hierarquia. Elas podem ser 

temporários (possuem data de expiração) ou permanentes (nunca expiram).

Perfil
Gerenciar

PRÓXIMO
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O processo de criação do perfil segue um fluxo de 6 etapas, com  base na definição do 

tipo de perfil selecionado:

1.Configurações de seleção de Tipo de Perfil;

2.Configurações de limite de consumo;

3.Configurações de Calendário;

4.Rever as definições do Perfil;

5.Configurações de Whitelist/Blacklist;

6.Tela de Confirmação.

Perfil
Gerenciar
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Ao clicar na opção Criar, abaixo das opções Perfil e Gerenciar, o sistema apresentará a tela

de criação de perfil. Menu Controle > Perfil > Gerenciar > Criar.

Perfil
Criar

PRÓXIMO
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Nome a ser atribuído ao perfil

Acumulado: estratégia de configuração de limites de consumo acumulados;

Por tipo: estratégia de configuração de limites específicos de consumo.

Compartilhado: aplicado a Centros de Custo e Departamentos e Individual:

aplicado a uma linha da Empresa

Este campo só será apresentado se a forma aplicação for Individual. A 

frequência pode ser Permanente ou Temporária

Confirma que será 

interrompida a ligação 

ao se atingir o limite 

definido para o perfil.

Perfil
Criar

PRÓXIMO
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Uma linha só pode ter um perfil permanente associado a ela.

Antes de alterar qualquer perfil permanente associado a uma linha,  primeiramente, 

deve-se retirar o perfil atual da linha. Linhas com perfil  compartilhado não podem 

ter junto perfil individual - exceto o perfil temporário.

Consumo do perfil para voz

Consumo do perfil para vídeo chamada

Consumo do perfil para SMS

Consumo do perfil para dados

Perfil
Criar

PRÓXIMO
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Consumo do perfil para vídeo chamada

Período de validade para o consumo, a 

partir da Conta Corporativa. Até quatro 

calendários podem ser associados a 

um Perfil, podendo ter até quatro 

definições de intervalo de tempo.

Selecione as opções desejadas 

Perfil
Criar

PRÓXIMO
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Perfil
Criar

PRÓXIMO
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Selecione a funcionalidade de  

screening, Blacklist/Whitelist  

para definir as configurações.

Whitelist ou Blacklist

Voz ou SMS

Nacional ou Internacional

Número a ser adicionado na lista

Perfil
Criar

PRÓXIMO
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Consumo do perfil para voz

Consumo do perfil para SMS

Consumo do perfil para dados

Perfil
Criar

PRÓXIMO
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Perfil
Criar

PRÓXIMO
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Perfil
Criar

PRÓXIMO
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Perfil
Criar

PRÓXIMO
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Perfil
Criar
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Esta funcionalidade permite ao usuário consultar e editar os perfis já cadastrados no Portal. 

Menu  Controle > Perfil > Gerenciar > Consultar/Alterar.

Perfil
Consultar e Alterar

PRÓXIMO
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Ao clicar na opção Consultar/Alterar, abaixo das  opções Perfil 

e Gerenciar, o sistema irá apresentar  a tela a seguir:

Selecione o perfil a ser 

consultado e/ou alterado

Perfil
Consultar e Alterar

PRÓXIMO
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Ao preencher os demais campos da tela e clicar no  botão

Avançar, o sistema irá apresentar a tela a seguir:

Perfil
Consultar e Alterar

PRÓXIMO
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Ao preencher os demais campos da tela e clicar no botão Avançar, o sistema

irá apresentar a tela a seguir:

Perfil
Consultar e Alterar

PRÓXIMO
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Retorna a tela de 

edição de perfil

Permite a criação de 

mais uma forma de 

consumo a ser atribuída 

ao mesmo perfil.

Realiza a 

configuração 

dessas listas

Perfil
Consultar e Alterar
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Esta funcionalidade permite que o usuário remova ou  exclua uma configuração de um perfil já

criado. Menu: Controle > Perfil > Gerenciar > Remover.

Perfil
Remover

PRÓXIMO
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Ao clicar na opção Copiar, abaixo das opções Perfile

Gerenciar, o sistema irá apresentar a tela a seguir:

Selecione o nome do 

perfil a ser copiado e 

clique no botão Copiar

Perfil
Remover

PRÓXIMO
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Selecione o nome do 

perfil a ser removido

Clique em confirmar 

para efetivar a 

remoção do perfil

Clique em cancelar 

para desistir da ação

Apenas perfis sem

associação poderão 

ser removidos

Perfil
Remover
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Esta funcionalidade permite que o usuário importe ou exporte as configurações de um perfil e é 

utilizada para salvar perfis existentes (backup). O perfil é exportado no formato JSON (arquivo  

nãolegível)epodeserimportadonovamente,casotenha sido removido por acidente ou a 

empresa tenha sido  criada novamente (deleção/adição de empresa). Menu  Controle > Perfil >

Gerenciar > Importar e Exportar.

Perfil
Importar e Exportar

PRÓXIMO
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Ao clicar na opção Importar e Exportar, abaixo das opções

Perfil e Gerenciar, o sistema irá apresentar a tela a seguir:

Caso deseja importar o perfil, deve-se clicar 

no botão Importar ou Exportar o arquivo e 

que contém o perfil a ser importado.

Perfil
Importar e Exportar
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Esta funcionalidade permite que o usuário associe Centros de Custo, a um perfil de uso 

compartilhado. Apenas usuários com perfil de administrador, com níveis de permissão,poderão 

modificar  a associação de perfis. Menu Controle > Perfil >  Associar.

Perfil
Associar
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Consumo do perfil para voz

Ao clicar na opção Centro de Custo, abaixo das opção 

Associar, o sistema irá apresentar a  tela a seguir:

Consumo do perfil para vídeo chamada

Perfil
Centro de Custo

PRÓXIMO



ÍNDICE

O sistema apresentará a tela a seguir:

Preencha os campos da tela

Clique no botão Associar Perfil

Para desfazer, clique no botão Desfazer Associação

Perfil
Centro de Custo
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Esta funcionalidade permite que o usuário associe Departamentos a um perfil de uso 

compartilhado.  Apenas usuários com perfil de administrador,  observados os níveis de permissão,

poderão modificar  a associação de perfis. Menu Controle > Perfil >  Associar > Departamento.

Perfil
Departamento

PRÓXIMO
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Ao clicar na opção Departamento, abaixo das  opções Perfil 

e Associar, o sistema irá apresentar  a tela a seguir:

Nome do Centro de Custo referente ao Departamento a ser associado ao perfil

Nome do Departamento a ser associado ao perfil

Nome do Departamento a ser associado ao Departamento

Perfil
Departamento

PRÓXIMO
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Preencha os campos da tela

Para desfazer, clique em desfazer associação

Perfil
Departamento
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Esta funcionalidade permite que o usuário associe linhas a um perfil de uso. Menu 

Controle > Perfil >  Associar > Linha.

Perfil
Linha

PRÓXIMO
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Ao clicar na opção Linha, abaixo das opções perfil e associar, o sistema apresentará:

Nome do Centro de Custo referente a linha a ser associada ao perfil

Nome do Departamento referente a linha a ser associada ao perfil 

Nome da linha a se associada ao perfil

Perfil
Linha

PRÓXIMO
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O sistema apresentará a tela a seguir:

1. Perfil Individual Permanente:

Perfil individual permanente a ser compartilhado com a linha.

2. Perfil Individual Temporário:

Perfil individual temporário a ser compartilhado com a linha.

Perfil
Linha
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Esta funcionalidade permite que o usuário associe  linhas a um perfil de uso. 

Menu Controle > Uso de  Internet > Consultar Limite de Internet.

Uso de Internet
Consultar Limite de Internet

PRÓXIMO



ÍNDICE

Ao clicar no botão Consultar Limite de Internet, abaixo de Uso de

Internet, o sistema irá apresentar a tela a seguir:

Nome do Centro de Custo cadastrado da Empresa

Nome do Departamento no qual se deseja realizar a distribuição de cotas

Nome da linha para a qual se deseja realizar a distribuição de cotas

Uso de Internet
Consultar Limite de Internet

PRÓXIMO



ÍNDICE

O sistema apresenta a tela a seguir, contendo a  lista de linhas ou apenas a linha pesquisada. Serão  informados os 

valores consumidos e os respectivos  limites de uso de internet:

Uso de Internet
Consultar Limite de Internet



ÍNDICE

Se a linha que você consultar estiverem cinza, significa  que ela 

já possui um pacote de dados associado. Desta forma, não é 

possível personalizar o consumo  de internet.

Ao clicar no botão Atribuir Novos  

Limites, o usuário poderá redefinir os  

limites das linhas que apresentaram  

erro, reiniciando todo o processo.

Uso de Internet
Definir Limite de Internet



ÍNDICE

Esta funcionalidade permite que os usuários Master definam o Código de Seleção de Prestadora 

(CSP)  padrão, para chamadas locais e internacionais  aplicadas a chamadas de uma forma geral 

e entre  ramais, dentro do escopo da empresa. Menu Controle > Longa Distância > Definir 

Operadora

Longa Distância 
Definir Operadora

PRÓXIMO
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Selecione o Código da Operadora

Longa Distância 
Definir Operadora



ÍNDICE

Esta funcionalidade permite ao usuário definir  porcentagens como limites para notificação de  

consumo, por meio de SMS. Quando o saldo atingir  o limite de alguma das porcentagens definidas, 

os  usuários deverão ser notificados por SMS. Menu Controle > Avisos > Notificações por SMS.

Avisos
Notificações por SMS

PRÓXIMO
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Informe os percentuais de consumo, observando que até 

quatro  limites de consumo podem ser definidos para 

notificação por  SMS e que o valor anterior não poderá ser 

maior que opróximo, e  assim por diante.

Ao clicar na opção Notificações SMS, abaixo de Avisos, no menu lateral, o sistema irá apresentar a tela a seguir:

Avisos
Notificações por SMS



ÍNDICE

Após se logar no GOL 3.0, é apresentada uma barra com as principais funções:

No menu Histórico de Operações o cliente pode consultar o histórico das 

operações de criação e alteração realizadas.

Histórico de Operações PRÓXIMO



ÍNDICE

1. Tipo de Acesso Gestor Online:

Informa qual tipo de acesso será consultado 

para ser filtrado o resultado das consultas de 

histórico: operações realizadas com  os perfis 

“Master”, ou com os demais perfis “Web”.

2. Filtros Especiais:

Informar o filtro específico para a consulta de 

histórico, conforme  as opções apresentadas na 

tela.

Ao selecionar o menu, o sistema apresenta dois campos:

Para todos os tipos de consulta (Linhas, Departamentos, Custos entre outros) essa tela é padrão.

Histórico de Operações PRÓXIMO



ÍNDICE

Nas próximas telas você irá acompanhar o passo 

a passo sistêmico para cada opção ao lado.

Vamos iniciar com a opção: 

1 - Cadastro/Inclusão/Alterações  de Informações 

de Centros de Custo 

Para fazer a consulta será necessário selecionar o campo Tipo de Acesso Gestor Online e o 

campo Filtros Especiais com a opção desejada

Histórico de Operações
Cadastro/Inclusão/Alterações de Informações de Centros de Custo 

PRÓXIMO
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Histórico de Operações
Cadastro/Inclusão/Alterações de Informações de Centros de Custo 

O sistema irá apresentar no final da tela as operações realizadas para

o(s) Centro(s) de Custo consultado(s)

Informe o(s) Centro(s) de Custo desejado(s)

O período  

da consulta

Clique no botão Consultar

Clique no link com o nome do Centro de Custo

para acessar a tela de informações sobre ele.

Após selecionar a opção Cadastro/Inclusão/Alterações de Informações de Centros de Custo, será apresentado 

outros campos para preenchimento, veja!

PRÓXIMO
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O sistema apresenta no final da tela as operações

realizadas para o(s) Departamento(s) consultado(s):

O período da consulta
Clique no link com o nome 

do Departamento para 

acessar a tela de 

informações sobre ele.

Clique no botão 

Consultar

Informe o 

Centro(s) de 

Custo(s) e 

Departamento

(s) desejados

Histórico de Operações
Cadastro/Inclusão/Alterações de Informações de Centros de Custo 

PRÓXIMO
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2 - Cadastro/Inclusão/Alterações de Informações 

de Departamentos

Está função permite que o cliente visualize  o 

histórico de todas as operações referentes ao 

gerenciamento de Departamentos.

Histórico de Operações
Cadastro/Inclusão/Alterações de Informações de Departamentos

PRÓXIMO
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O sistema apresenta no final da tela as operações  

realizadas para o(s) Departamento(s) consultado(s):

Clique no botão Consultar

Clique no link com o nome do  

Departamento, para acessar a  tela 

de informações sobre ele.

Informe o 

Centro(s) de 

Custo(s) e 

Departamento

(s) desejados

O período da

consulta

Histórico de Operações
Cadastro/Inclusão/Alterações de Informações de Departamentos

PRÓXIMO
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3 - Cadastro/Inclusão/Alterações de Informações 

de Linhas

Permite que o cliente visualize o histórico de 

todas as operações executadas para o 

gerenciamento de linhas.

Histórico de Operações
Cadastro/Inclusão/Alterações de Informações de Linhas

PRÓXIMO
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O sistema apresenta no final da tela as operações  

realizadas para a(s) Linha (s) consultado(s):

Clique no botão Consultar

Informe o 

Centro(s) de 

Custo(s) e 

Departamento

(s) desejados

O período 

da consulta

Clicar no link com o número  da 

linha, para acessar a tela  de 

informações sobre ela.

Histórico de Operações
Cadastro/Inclusão/Alterações de Informações de Linhas

PRÓXIMO
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4 – Criação/Alteração/Exclusão/Associação de 

Perfil

Permite que o cliente visualize o histórico de 

todas as operações executadas para o 

gerenciamento de perfis de uso.

Histórico de Operações
Criação/Alteração/Exclusão/Associação de Perfil

PRÓXIMO
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Clique no botão

Consultar

Clicar no link com o 

nome do perfil para 

acessar a tela de 

informações.

Período 

da 

Consulta

Selecione o(s) perfil(is) desejado(s)

O sistema rá apresentar no final da tela as 

operações realizadas para o(s) perfil(s) 

consultado(s).

Histórico de Operações
Criação/Alteração/Exclusão/Associação de Perfil

PRÓXIMO
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5 – Criação/Alteração de Blacklist/Whitelist

Permite que o cliente visualize o histórico de 

todas as operações referente Whitelist e Blacklist, 

realizadas no GOL.

Histórico de Operações
Criação/Alteração de Blacklist/Whitelist

PRÓXIMO
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Clique no botão

Consultar

Clicar no link com o 

nome do perfil para 

acessar a tela de 

informações.

Período 

da 

Consulta

Selecione o(s) perfil(is) desejado(s)

O sistema rá apresentar no final da tela as 

operações realizadas para o(s) perfil(s) 

consultado(s).

Histórico de Operações
Criação/Alteração de Blacklist/Whitelist

PRÓXIMO
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6 – Cadastro/Alteração de Informações de Aviso 

de Saldo

Permite que o cliente visualize o histórico de 

todas as operações referente ao gerenciamento 

de aviso de saldo.

Histórico de Operações
Cadastro/Alteração de Informações de Aviso de Saldo

PRÓXIMO
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O sistema apresenta a tela das operações 

realizadas de aviso de saldo no período 

informado, veja!

Informe o período da pesquisa e clique no 

botão consultar

Histórico de Operações
Cadastro/Alteração de Informações de Aviso de Saldo

PRÓXIMO
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7 – Cadastro/Inclusão/Alteração de Informações 

de Usuário Web

Permite que o cliente visualize o histórico de 

todas as operações referente ao gerenciamento 

de usuários, como inclusões e alterações.

Histórico de Operações
Cadastro/Inclusão/Alteração de Informações de Usuário Web

PRÓXIMO
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O sistema apresenta no final da tela as operações realizadas para o(s)

Usuário(s) Web pertencente(s) ao(s) Centro(s) de Custo e/ou 

Departamento(s)  consultado(s)

Clicar no link  

com o nomedo  

usuário, para  

acessar a tela  de

informações  

sobre ele.

O período  

daconsulta

Clique no botão

Consultar

Informe o 

Centro(s) de 

Custo(s) e 

Departamento

(s) desejados

Histórico de Operações
Cadastro/Inclusão/Alteração de Informações de Usuário Web

PRÓXIMO
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8 – Cadastro/Alteração de Limite de Internet

Permite que o cliente visualize o histórico de 

todas as operações referente ao gerenciamento 

de distribuição de cotas.

Histórico de Operações
Cadastro/Alteração de Limite de Internet

PRÓXIMO
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O sistema apresenta as operações realizadas referentes à 

cota para o(s) Centro(s) de Custo e/ou Departamento(s) 

consultado(s).

O período  

daconsulta

Clique no botão

Consultar

Informe o 

Centro(s) de 

Custo(s) e 

Departamento

(s) desejados

Histórico de Operações
Cadastro/Alteração de Limite de Internet

PRÓXIMO
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9 – Alterações de Código de Operadora

Permite que o cliente visualize o histórico de 

todas as operações referente ao gerenciamento 

de operadora LDN/LDI.

Histórico de Operações
Alterações de Código de Operadora

PRÓXIMO
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O sistema apresenta a tela das operações 

realizadas de aviso de saldo no período 

informado, veja!

Informe o período da pesquisa e clique no 

botão consultar

Histórico de Operações
Alterações de Código de Operadora

PRÓXIMO
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10 – Criação/Alterações de Ramais

Permite que o cliente visualize o histórico de 

todas as operações referente ao gerenciamento 

de operadora LDN/LDI.

Histórico de Operações
Criação/Alterações de Ramais

PRÓXIMO
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O sistema apresenta as operações realizadas referentes à 

cota para o(s) ramal(is)

O período  

daconsulta

Clique no botão

Consultar

Informe o 

Centro(s) de 

Custo(s) e 

Departamento

(s) desejados

Clicar no link com o número do ramal, para  acessar a 

tela de informações da respectiva linha.

Histórico de Operações
Criação/Alterações de Ramais

PRÓXIMO
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11 – Alteração de Senha de Usuários Master

Permite que o cliente visualize o histórico de 

todas as alterações dos usuários Master.

Histórico de Operações
Alteração de Senha de Usuários Master

PRÓXIMO
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Informe o período para visualizar todas as  

alterações de Senha dos Usuários Master.

Se o usuário nunca trocou

a senha, não aparece 

nenhuma tela.

Clique nobotão

Consultar

Histórico de Operações
Alteração de Senha de Usuários Master

PRÓXIMO
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12 – Alteração de Senha de Usuários Web

Permite que o cliente visualize o histórico de 

todas as alterações dos usuários Master.

Histórico de Operações
Alteração de Senha de Usuários Web

PRÓXIMO
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Informe o período para visualizar todas as  

alterações de Senha dos Usuários Master.

Se o usuário nunca trocou

a senha, não aparece 

nenhuma tela.

Clique nobotão

Consultar

Histórico de Operações
Alteração de Senha de Usuários Web


