Consulta em Lote via arquivo .txt (rev.2)

1- Acesse o link http://admin.telein.com.br/cliente *
*Obs: Utilizar navegador Firefox.
1.1. Insira login e senha enviados no email “Cartas de Boas Vindas”.

2 - Clique em ‘Consulta Arquivo’

Esta tela mostra todos os arquivos submetidos até o dia anterior ao acesso. Caso não tenha
enviado arquivo será mostrado em branco como na imagem abaixo.

3 - Clique em ‘Acessar Consulta Arquivo’ para acessar a área de envio arquivo.

4 - Tela de envio do arquivo para a consulta

4.1 -Clique em “Selecionar arquivo” e busque o arquivo ‘.txt’ com os números listados um
abaixo do outro –‘DDD+numero’, como mostra a imagem na imagem abaixo.

4.2 -Selecione o Tipo de Resposta

Onde:
● Consulta Numero: informa números de operadoras móveis com resposta resumida
Ex: 20 - vivo
Link:
http://www.telein.com.br/portal/produtos/consulta-operadora/padrao-de-resposta-resumida/
●

Consulta Operadora: informa números de operadoras móveis e fixas com resposta
detalhada. Ex: 552070  - OI STFC

Link:
http://www.telein.com.br/portal/produtos/consulta-operadora/padrao-de-resposta-detalhada/

4.3 -Em seguida clique em ‘Enviar’
Obs: O campo “Só CSP” quando marcado mostra apenas o código correspondente a
operadora, ocultando o numero consultado.

5 - Após submeter o arquivo ‘txt’, um registro é criado informando o status, nome do
arquivo, data e hora do envio. Aguarde o processamento que em seguida um arquivo
resposta estará disponível para download.

6 - Após processamento no campo resposta estará disponível o arquivo com as respostas
para ser baixado, assim como o tempo de inicio e fim do processamento. Clique em ‘B
 aixar
resposta’.

7 - O formato da resposta é “código Operadora#DDD+numero.
ATENÇÃO: ABRIR ARQUIVO NO EDITOR DE TEXTO OU FAZER COLAGEM ESPECIAL
como texto EM PLANILHA ELETRÔNICA

FAQ:
Para realizar uma consulta em lote via txt. você deve entrar na área cliente. Para acessar a
sua área cliente você deve pegar suas credenciais no seu centro de custo ou através da
“Cartas de Boas Vindas” após o cadastramento no nosso site.
Link:
http://admin.telein.com.br/centrocusto

1 - Clicar em chaves

2 - Clicar na chave que irá acessar a área cliente

3 - Copiar a chave do campo senha, pois ele será a senha de acesso da área cliente.

Com os dados em mãos (login e senha) coletados, acessar o endereço:
admin.telein.com.br/cliente/ para consultas em lote via arquivo .txt conforme o tutorial deste
documento.

