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Com a ferramenta de Portabilidade telefônica no F10, 

você realiza ligações para qualquer celular sem custo algum. 

Todas as operadoras possuem planos em que ligações 

realizadas para a própria operadora são gratuitas. Pensando 

nisso, a F10 desenvolveu o serviço de Portabilidade, que 

possibilita chamadas telefônicas muito mais baratas. 

Diminuindo o custo de cada ligação e aumentando a 

produtividade de todos os setores.

Este guia irá apresentar dicas de como usar o 
F10Portablidade como uma ferramenta de 
comunicação direta e eficaz com seus alunos.

Diminua drasticamente a 
conta telefônica da sua 
unidade de ensino.

F10Portabilidade

  Contato rápido e eficaz
em qualquer situação

Atualiza sempre que algum
aluno mudar de operadora



F10Portabilidade

Seus funcionários realizam as ligações 
de um celular da mesma operadora 
para a qual estão ligando. Com isso 

todas ligações não terão custo.

LIGAÇÕES A
CUSTO ZERO



F10Portabilidade

ECONOMIZE DE VERDADE
COM O F10 PORTABILIDADE

Basta ter um celular
de cada operadora ou
um chip de cada.

Todas as operadoras possuem 
planos de ligações ilimitadas 

para a mesma operadora 
(inclusive pré pagos), adquira o 

plano mais barato É possível ligar para
todos os contatos com
custo praticamente zero

Economize até 5x
mais com ligações de

cobrança e telemarketing



Os departamentos comercial, 
pedagógico e principalmente 
cobrança e telemarketing podem 
economizar, e muito, nas ligações 
realizadas para qualquer contato, 
seja ele aluno, titular, fornecedor 
ou um contato desconhecido.

FACILIDADE
E RAPIDEZ

F10Portabilidade
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Selecione o
aluno que

deseja entrar
em contato

Visualize 
qual operadora 

é o celular
do aluno

Faça a ligação
com um celular

da mesma
operadora

Luiz Vieira (51) 7876-8523

Paola Fernades (51) 8655-8783

Marcos Antônio (51) 8982-4567

Eduardo Filho (51) 9823-4659

Anderson Feraz (51) 9856-3589

Paulo Andrade (51) 9876-5632

Victor Ferreira (51) 8745-8523

Ana Luiza Melo (51) 5632-6547

Bruno Henrique (51) 6587-4569

Usando a 
Portabilidade para

uma ligação simples

Para fazer uma ligação para um contato 
qualquer do seu banco de dados, basta 
escolher qual o contato, visualizar qual a 
sua operadora, e fazer a ligação para ele de 
um telefone da mesma operadora. Pronto, 
apenas nesta ligação você já conseguiu 
economizar.



Usando a 
Portabilidade para

lista de ligações 

  Para ligações em massa a ideia é simples. 
Em todos os setores (comercial, cobrança, 

telemarketing, pedagógico, financeiro, 
gerência, etc.). Basta selecionar os registros 

que usem a operadora desejada, na sequência 
você pode criar uma tarefa para um funcionário 

ou grupo de funcionários ou ainda imprimir os 
contatos selecionados e assim ter uma lista 
específica para cada operadora. Então basta 

ligar para cada contato da lista selecionada e 
pronto! O resultado é visível na conta 

telefônica de sua escola.

F10Portabilidade
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ATUALIZA SEMPRE QUE ALGUM
ALUNO MUDAR DE OPERADORA

ATUALIZAÇÃO
AUTOMÁTICA
DOS NÚMEROS
PORTADOS

Quando o número do celular for portado para 
outra operadora o F10 exibirá também esta 
mudança, automaticamente.



TELEMARKETING
F10Portabilidade

Imagine que sua escola tenha 10 funcionários realizando 
ligações com objetivo de buscar novos alunos . 

Com a portabilidade funcionando na escola, o custo total 
de da sua conta telefonia para este departamento será 
apenas 10 vezes o plano básico de operadoras de celular 
com ligações ilimitadas para a própria operadora. 

Quando se compra um plano de telefonia de celular com 
ligações pra todas as operadoras, além de um custo muito 
alto, você não pode ultrapassar o limite da franquia, e isso 
acaba diminuindo a produtividade e a eficiência das 
ligações realizadas. 

Com o F10Portabilidade essa realidade muda, além de 
economizar com o custo das ligações, você também não 
terá limite de tempo e de ligações. Muito mais liberdade e 
eficiência nas ligações de Telemarketing.

No Telemarketing 
você pode ter
resultados ainda
maiores



TELEMARKETING
F10Portabilidade

Caso seu telemarketing trabalhe apenas com 
listas de ligação, gere um relatório dentro do 
F10 com os telefones das visitas ou 
prospectos para os quais se pretende ligar 
apenas com uma determinada operadora, por 
exemplo, TIM, e imprima esse relatório e 
entregue para alguém do telemarketing que 
esteja com o celular da TIM. 

Faça o mesmo com as outras operadoras. Cada 
atendente fica responsável pelas ligações de 
uma operadora, isso agiliza o processo de 
ligação e diminui drasticamente o valor da sua 
conta telefônica.

Lista de 
ligações
impressa



Caso seu telemarketing trabalhe apenas com 
listas de ligação, gere um relatório dentro do 
F10 com os telefones das visitas ou 
prospectos para os quais se pretende ligar 
apenas com uma determinada operadora, por 
exemplo, TIM, e imprima esse relatório e 
entregue para alguém do telemarketing que 
esteja com o celular da TIM. 

Faça o mesmo com as outras operadoras. Cada 
atendente fica responsável pelas ligações de 
uma operadora, isso agiliza o processo de 
ligação e diminui drasticamente o valor da sua 
conta telefônica.

TELEMARKETING
F10Portabilidade

Também é possível criar uma 
tarefa direto no F10 e designar um 
responsável do telemarketing para 
cada operadora, melhorando o 
controle e a gestão dos resultados. 

Diretamente no F10 o funcionário 
do telemarketing pode colocar 
comentários sobre o status da 
ligação e relatar o resultado obtido 
pelo contato.

Direto no F10
gere uma lista 
de ligações



Os prováveis alunos nem sempre 

fecham o contrato logo na primeira 

visita, e precisam ser contactados 

algumas vezes depois para que sejam 

convencidos a fechar contrato .

Para isto nada melhor que poder ligar 

para eles sem custo algum e, se 

necessário for, bater longos papos para 

que seja convencido a fazer o curso.

COMERCIAL
F10Portabilidade

Potencialize
suas vendas 
com o F10
Portablidade



Basta selecionar os registros no F10 

que se deseja entrar em contato para 

fechar uma venda, fazer um filtro por 

operadora, gerar um relatório com 

esses contatos, imprimir e entregar 

para um dos funcionários que irá fazer 

as ligações juntamente com um celular 

da operadora desejada.

Você terá mais agilidade e rapidez nas 

ligações, e a vantagem de diminuir em 

muito o custo em sua conta telefônica.

Vendas com 
mais eficiência

COMERCIAL
F10Portabilidade
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  Quando o aluno falta em alguma aula, é 

necessário entrar em contato com ele, afinal 

as faltas podem levar o aluno a perder 

interesse pelo curso  e consequentemente 

cancelar o contrato .

Para evitar isso, é possivel dentro do F10, 

selecionar através de filtros, quais alunos 

não vieram na última aula ou na última 

semana, classificar os faltantes por 

operadora, e, na lista retornada pelo F10 

ligar para saber o que aconteceu e oferecer 

um incentivo para que ele não falte.

Resolva problemas de
forma rápida e fácil 

PEDAGÓGICO



F10Portabilidade
PEDAGÓGICO

Assim como a Cobrança, ligação de 

faltantes, aviso de início de aulas, 

desistentes, transferências e 

cancelamentos podem ser resolvidos 

sempre com celulares de mesma 

operadora.

Exemplo: Da listagem gerada pelo F10, 

você pode primeiro ligar para todos os 

faltantes que tem como operadora a Oi, 

depois ligar para todos os faltantes da 

Claro, e assim por diante. Basta sua escola 

ter apenas um chip de cada operadora ou 

um celular de cada operadora.



Normalmente, para que o aluno pague suas 
parcelas de mensalidade em dia é necessário que a 
Cobrança  realize muitas ligações durante muito 
tempo. Visando economia, normalmente a escola 
opta por contatá-lo em um número fixo,  porém é 
muito dificil encontrar o aluno em um lugar fixo. 

Ligando diretamente no celular do aluno ou titular 
não caímos neste problema, Para isto basta que 
esteja disponível para a Cobrança um  chip de cada 
operadora e então é possível ligar para todos os 
devedores sem custo algum.

Cobre seus alunos 
com baixo custo 
e rapidez

COBRANÇA
F10Portabilidade



Com apenas um celular de quatro 
chips com operadoras diferentes, 
é possível ligar para todos os 
alunos devedores sem custo e 
com rapidez no processo.

Basta criar uma tarefa ou gerar 
um relatório com os alunos 
devedores, classificando por 
operadora, então basta entregar a 
lista para um dos funcionários da 
cobrança que ele irá ligar para 
esses alunos. Pronto, com esse 
processo você já economizou 
muito com a sua conta telefônica.

COBRANÇA
F10Portabilidade

Potencialize
todo o 
processo



Entre em contato
com a F10 e conheça

outras funcionalidades
que podem gerar ainda

mais resultados.

comercial@f10.com.br
E�MAIL

(41) 3027-4747
(41) 9681-3069

TELEFONE �COMERCIAL�
www.f10.com.br
SITE
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