
GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SD ATENDENTE 1 e 2 CANAIS 
 

1.0 APRESENTAÇÃO 
  O SD Atendente é um equipamento de atendimento telefônico moderno muito similar a uma mini URA. 
Possui 10 menus de voz que permitem grande versatilidade na navegação e excelente qualidade de áudio (CD). 
Além destes menus possui um extra, chamado de VINHETA, para ser reproduzido imediatamente após o 
atendimento em qualquer horário ou dia da semana.   
 

2.0 INSTALAÇÃO 
A) Escolha um local isento de umidade, poeira, luz solar direta, vibrações e campos eletromagnéticos; 
B) Fixe o SD Atendente utilizando os furos de fixação localizados no fundo do gabinete; 
C) Conecte o ramal ou ramais atendedores do PABX  aos conectores com a inscrição RAMAL do SD 

Atendente; 
D) Conecte o adaptador DC (fonte) a entrada de alimentação (POWER) e a rede elétrica (90 a 240 Vac). 

 

3.0 PROGRAMAÇÃO 
 O SD Atendente permite a programação via computador PC com  Windows (aplicativo no cartão de 
memória) ou via Tom DTMF (tabelas neste manual). Recomendamos a programação do equipamento sempre com o 
aplicativo para PC e por tom DTMF apenas para pequenos ajustes quando remotamente.  
  

3.0.1 Via aplicativo de configuração (SD ATD CONFIGURADOR) 
 Retire o cartão de memória (com o dedo indicador empurre-o levemente para frente e solte-o) de qualquer 
canal do SD Atendente e com um adaptador conecte-o a um computador PC com Windows e rode o aplicativo SD 
ATD CONFIGURADOR (no próprio cartão de memória). Preencha todos os campos necessários (CONFIGURAÇÕES 
MENUS / HORÁRIOS e CONFIGURAÇÕES GERAIS) para montar a sua árvore de atendimento e clique em 
SALVAR. Retorne o SD CARD para o SD Atendente (com o dedo indicador empurre-o levemente para frente e em 
seguida para trás). 
Você deve OBRIGATORIAMENTE programar os comandos contidos na tabela FORA DO APLICATIVO DE 
CONFIGURAÇÃO, via Tom DTMF, para completar a programação do seu SD Atendente.  
Obs.: Se o seu SD Atendente for de 2 canais não se esqueça de gravar a programação efetuada no cartão de 
memória do outro canal. Não precisa fazer tudo novamente, basta colocar o cartão de memória do outro canal de 
atendimento no PC e clicar no botão gravar do configurador. 
 

3.0.2 Via Tom DTMF 
 Ligue para o ramal em que está conectado ao SD Atendente e, em cima da gravação, tecle * seguido da 
senha (default = 642). Após isto entre com os comandos e parâmetros que deseja programar/alterar; para tanto se 
utilize das telas-planilhas impressas neste manual como guia e como backup da programação realizada. Cada linha 
de programação deve ser totalmente preenchida mesmo que seja para alterar um único parâmetro; quando não 
utilizado preencha-o com *. 
Obs.: Se o seu SD Atendente for de 2 canais não se esqueça de fazer a mesma programação no outro canal. 
 

3.0.3 Sequência de Programação 
 Você deve programar os parâmetros inclusos nas quatro telas/tabelas deste guia de acordo com sua 
árvore de atendimento, porém, lembrando que você, independentemente da árvore de navegação, deve programar 
obrigatoriamente os parâmetros CONFIGURAÇÃO DOS HORÁRIOS (menus de atendimento), CONFIGURAÇÕES 
GERAIS (características do PABX ) e o FORA DO APLICATIVO DE CONFIGURAÇÃO (que não constam do 
aplicativo de programação no PC, ou seja, apenas programados via Tom DTMF (ver item 3.0.2 deste manual).   
 

4.0 TROCA DOS MENUS DE VOZ (GRAVAÇÕES) e CONFIGURAÇÕES 
 Retire o(s) cartão(es) de memória (com o dedo indicador empurre-os  levemente para frente) dos canais 
de atendimento do SD Atendente, com um adaptador conecte-os a um computador e copie os novos menus de voz 
(formato Wave) ou altere a configuração. Caso seus arquivos de áudio não estejam no formato utilizado pelo SD 
Atendente selecione “CONVERTE ARQUIVO” no aplicativo de configuração (fig. 1), escolha o menu de voz e na 
sequência o arquivo a ser utilizado. Em seguida retorne o cartão de memória para o soquete do SD Atendente (com o 
dedo indicador empurre-o levemente para frente e em seguida para trás). 
 

 
 

Fig. 1 
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5.0 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Alimentação/Consumo: 90 a 240Vac (adaptador AC/DC de parede) / <10W 
Arquivos de áudio: Wave Windows PCM (100.wav a 109.wav (menus de voz) ou 132.wav - vinheta) 
Amostragem do arquivo de áudio: 8KHz, 16KHz, 22.050 Hz ou 44.100Hz (ambos de 16 bits - mono) 
Quantidade de menus: 11 (10 menus + 01 menu vinheta) 
Formatação do cartão de memória: Fat16 ou Fat32 
Conectividade: ramal analógico ou linha telefônica convencional (600 Ohms) 
Programação: Via aplicativo (PC com Windows) ou via Tom DTMF 
GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 
IMPORTANTE: NÃO UTILIZAR SDs CARDS (cartão de memória) DA MARCA KINGSTON 

 

MICROTEL TECNOLOGIA 
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Atendedor Automático de 1 ou 2 canais 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

VER. 1.0 

 

Rev. 7.0 


