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UM PRODUTO

Neste manual você verá:
 Cada etapa que você passará para começar a usar o IXC Provedor.
 Pré-requisitos necessários para cada etapa, os quais facilitam muito todo o processo.

Acesse o link abaixo para já iniciar sua implantação.  O Telegram vai facilitar muito a nossa comunicação:
https://t.me/implantacao_ixcsoft_bot

Importante: Tenha uma pessoa responsável por esse processo, pois vamos precisar muito dela para 
implantarmos o melhor sistema para sua empresa. É importante que essa pessoa fique 100% disponível para 
quando nossos técnicos precisarem.
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1 - INSTALAÇÃO DO 
SISTEMA:

O sistema operacional utilizado será o Debian, que deve estar com um IP Público fixo, dedicado para o 
seu IXC Provedor. A  instalação deve ser feita com nossa ISO personalizada, que encontra-se no link:
https://www.ixcsoft.com.br/atualizacoes/DebianIXCProvedor10.iso 

Até 1.000 assinantes

Até 3.000 assinantes

Até 10.000 assinantes

Até 50.000 assinantes

1 CPU 4 core (I3, Xeon ou equivalente), memória de 8Gb e SSD ou SAS de 120Gb para o sistema operacional e 
um HD ou SAS de 120GB para armazenar backups.

1 CPU 6 cores (I5, Xeon ou equivalente), memória de 12Gb e SSD de 240Gb para o sistema operacional e um 
HD ou SAS de 240GB para armazenar backups.

1 CPU 8 cores (Xeon ou equivalente), memória de 16Gb e SSD de 500Gb para o sistema operacional e um HD 
ou SAS de 500GB para armazenar backups.

1 CPU 12 cores (Xeon ou equivalente), memória de 32Gb e SSD de 1TB para o sistema operacional e um HD ou 
SAS de 1TB para armazenar backups.

É necessário ter um servidor atendendo aos seguintes requisitos de hardware:



Obs.:O tamanho do disco pode variar de acordo com a quantidade de dados e arquivos (imagens, logs 
de servidor habilitados, quantidade de backups – padrão 7).

Não é recomendado:
 Instalação em notebooks, computadores domésticos ou computadores gamers.
 Instalação em virtualizadores domésticos (VMware Player, Virtualbox).



2 - FATURAMENTO E 
ASSINATURA DE CONTRATO:

Importante: Confira a proposta, todas as condições e os valores a pagar. Caso tenha dúvidas, 
chame seu consultor comercial.

Aqui será firmado em contrato a nossa parceria. Será disponibilizado seu acesso para a Central 
do Assinante, onde você poderá consultar suas faturas, contratos e muito mais! Também é o 
momento que geramos sua primeira fatura.



3 - INSTALAÇÃO DO 
CERTIFICADO SSL:

Para deixar seu IXC Provedor ainda mais seguro, disponibilizamos gratuitamente um certificado SSL. 
Este requisito é importante para qualquer comunicação externa de forma segura, um exemplo são os 
gateways de pagamento, integrações, e o uso do IXC Mobile. Para isso, precisamos dos seguintes 
pré-requisitos:

 IP Público;

 Domínio adquirido externo ao ixc e apontado para o ip do IXC Provedor;

 Portas 443, 80, 3950 e 3951 abertas para serviço e acesso externo.

 IP Público;

 Portas 443, 80, 3950 e 3951 abertas para serviço e acesso externo.

 Domínio adquirido externo ao ixc e apontado para o ip do IXC Provedor;



4 - CARTEIRA DE COBRANÇA

(Essa etapa pode ocorrer simultânea  ao Treinamento)

Nesta etapa serão configuradas e homologadas suas contas bancárias, gateways ou cartões de 
crédito, onde você irá gerar suas cobranças e realizar o recebimento delas.

Pré-requisitos: Ter uma conta bancária ou um gateway já configurado para emissão de boletos. 
Caso seja integração com banco ou cooperativa de crédito, verifique com eles se essa opção já 
está disponível. Sua integração com o banco, deve estar dentro das quais atendemos hoje, confira 
no link abaixo: http://wiki.ixcsoft.com.br/index.php/Bancos_Financeiros



5 - TREINAMENTO

A etapa de treinamento é realizada através de vídeos ao vivo ou gravados e tutoriais em nosso
canal do YouTube. Precisamos muito que toda a sua equipe assista e se dedique ao treinamento,
para usar nosso software com todas as funcionalidades que ele oferece. A etapa de treinamento é 
realizada através de vídeos ao vivo ou gravados e tutoriais em nosso canal do YouTube.

Treinamentos ao vivo, seguindo a agenda disponível no site :
https://www.ixcsoft.com.br/treinamentos/ 

YouTube:
https://www.youtube.com/user/ixcsoft



6 - IMPORTAÇÃO 
DOS DADOS:
É uma das etapas mais importantes do processo e exige o máximo da sua atenção. Também é 
necessário que o técnico responsável entenda toda a regra de negócio da sua empresa. Para 
realizar a migração dos dados, precisaremos ter o máximo de contato nessa etapa.

Importante: Ter concluído o treinamento e estar ciente que após a migração de dados não poderá 
voltar a usar o sistema anterior. Sendo assim, nesta etapa, precisamos ter o máximo de conhecimento 
sobre o sistema.

Como funciona a importação dos dados?
Usando o backup dos dados de seu antigo sistema, analisamos e desenvolvemos scripts para que seja 
possível trazer esses dados para o IXC Provedor. Até toda a análise da importação ser concluída, você 
pode usar seu antigo sistema sem problemas, mas a partir do momento que a importação definitiva é 
realizada, todas as alterações e inclusões de dados devem ser feitas no IXC Provedor. O processo é 
realizado apenas UMA vez, então certifique-se de estar pronto para ela.



Quais dados serão migrados para o IXC?
Se você contratou a importação básica, serão migradas as seguintes informações:
 Cadastro de clientes;
 Planos de velocidade;
 Condições de pagamento;
 Logins (Ativos);
 Contratos (Ativos);
 Títulos à receber;
 Títulos recebidos.

Caso tenha contratado alguma informação a mais, essa também será incluída na importação dos 
dados.



7 - INTEGRAÇÃO DE REDES:

Após a importação dos dados, você definitivamente é um usuário IXC Provedor. Agora precisamos 
integrar seus concentradores e OLTs, que é quando seus clientes começam a autenticar pelo radius 
do IXC.

Nesse passo, precisamos:
 Comunicação entre os concentradores/ OLTs com o IXC;
 O roteamento da rede precisa estar correto;
 Técnico responsável pela rede do provedor acompanhando a virada.

 Comunicação entre os concentradores/ OLTs com o IXC;

 Técnico responsável pela rede do provedor acompanhando a virada.
 O roteamento da rede precisa estar correto;



8 - ACOMPANHAMENTO 60 DIAS

Sabemos que pode ser difícil fazer uma troca de sistema, sendo assim, disponibilizamos um técnico
para auxiliar nas dúvidas e na parametrização do sistema por 60 dias. Para melhor aproveitamento
desse acompanhamento, você precisa ter realizado o treinamento e ter conhecimento necessário
para utilizar o sistema, pois o objetivo é acompanhar e tirar dúvidas e não realizar um novo 
treinamento.

Importante: Este acompanhamento não serve como treinamento e deverá ser usado respeitando o 
agendamento proposto pelo atendente com duração de 1h diária. Organize sua equipe de forma que
uma pessoa seja o contato com o suporte ou treinamento e a mesma repasse esse conhecimento 
para o restante de sua equipe.



9 - HOTSITE:

Seu processo foi concluído.

Seja bem-vindo a IXC Soft!

Nesta etapa, vamos configurar e personalizar seu site para uso, receberão também um treinamento
de usabilidade do site e Central do Assinante, o qual seus clientes poderão acessar para tirar 
segunda via de boleto, nota fiscal, abrir atendimento, tirar relatório de consumo, entre outras 
funcionalidades, usando apenas o domínio configurado anteriormente, por exemplo: 
meudominio.com.br.




