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Introdução
O modulo de pré-pago exige que o assinante tenha saldo disponível em sua conta
antes de realizar qualquer ligação. As recargas de crédito podem ser feitas pelo
assinante via Zeusweb e/ou pelo administrador do sistema. Este módulo funciona
paralelamente à forma de cobrança de assinantes pós-paga, nativa do Zeus, e a
configuração é feita em nível de usuário, ou seja, é possível ter assinantes pós e prépagos na mesma plataforma.

Configuração do módulo
Para ativação e configuração deste módulo entre em contato com o suporte:
suporte@tipbrasil.com.br

Ativação de clientes
Após a ativação do modulo, uma nova opção chamada “Assinante Pré-pago” será
exibida no cadastro de assinantes no Zeusweb. Marcando esta opção o assinante se
torna um cliente pré-pago.

Saldo e Recargas
O saldo do assinante pré-pago é controlado pelos campos Limite e Limite Usado do
profile do assinante. A cada ligação efetuada o Limite Usado é incrementado e, ao
atingir o Limite o assinante é bloqueado.
Ao finalizar uma recarga, o sistema “zera” o Limite Usado do assinante e soma o saldo
atual ao valor da recarga efetuada.
As recargas de crédito são feitas via Zeusweb pelo administrador do sistema e/ou pelo
próprio assinante:


Administrador do sistema: Acessar o menu Pré-pago no Zeusweb, selecionar o
assinante desejado, selecionar o valor e confirmar.



Assinante: No primeiro login do assinante no Zeusweb os dados de acesso são
login: contrato e senha: contrato. Após o primeiro login ele será direcionado
para a tela de alteração de senha.
O menu Recarga estará disponível para os assinantes pré-pagos. Nesta tela o
assinante seleciona a linha a qual deseja fazer uma recarga (em caso de
assinante com mais de uma linha), o valor, e o meio de pagamento. Após a
confirmação do pagamento pelo meio de pagamento, o valor será creditado na
conta do assinante.

Histórico de recargas
O histórico de recargas de todos os assinantes pode ser visualizado pelo administrador
do sistema no menu Pré-pago ou pelo assinante (somente recargas das suas linhas) no
menu Recargas.

Meios de pagamento
Para consultar os meios de pagamento atualmente disponíveis entre em contato com
o suporte: suporte@tipbrasil.com.br

