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O processo de alocação de TAC abrange quatro etapas

O proprietário da marca se cadastra na
conta TAC no site da GSMA: imeidb.gsma.com

O proprietário da marca, em seguida, acessa o GSMA IMEI Db
para concluir a nova solicitação de TAC

O proprietário da marca conclui a
compra de crédito TAC no site imeidb.gsma.com

A GSMA emite o certificado TAC
para o proprietário da marca
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O processo de alocação de TAC abrange quatro etapas

O proprietário da marca, em seguida, acessa o GSMA IMEI Db
para concluir a nova solicitação de TAC

O proprietário da marca se cadastra na
conta TAC no site da GSMA: imeidb.gsma.com

O proprietário da marca conclui a
compra de crédito TAC no site imeidb.gsma.com

A GSMA emite o certificado TAC
para o proprietário da marca
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Os proprietários da marca devem cadastrar-se em 
uma conta TAC no site do GSMA IMEI Db

imeidb.gsma.com

BANCO DE DADOS
DO IMEI Se aprovado, você está alocado:

• ID GSMA IMEI Db ORG único
• Nome de usuário e

senha temporária para acesso ao portal IMEI Db
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Qualquer empresa pode requisitar oTAC, o IMEI Db Helpdesk indicará 
o solicitante ao Orgão Responsável local correto.
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O endereço da sede do proprietário da marca
determina como você deve solicitar uma conta TAC

Regra:

Apenas um nome de empresa e 
um número de registro de uma 
empresa
é permitido por formulário de 
inscrição

A menos que a sede do 
proprietário da marca seja 
localizada no interior da China ou 
da Índia, você deve se cadastrar 
no GSMA IMEI Db.

O IMEI Db vai indicar o Órgão 
Responsável correto para 
todos os novos proprietários 
de marcas

Deve se cadastrar para
a conta TAC 
diretamente
no GSMA IMEI Db

O proprietário de marca
não está localizado no
interior
da China ou da Índia
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Fique atento à documentação de apoio que deve 
acompanhar o cadastro nesta fase

Certificado
de registro
da empresa

Uma cópia da
propriedade/registro da marca

para cada marca.

Certificado ISO
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O processo de alocação de TAC abrange quatro etapas

O proprietário da marca, em seguida, acessa o GSMA IMEI Db
para concluir a nova solicitação de TAC

O proprietário da marca conclui a
compra de crédito TAC no site imeidb.gsma.com

O proprietário da marca se cadastra na
conta TAC no site da GSMA: imeidb.gsma.com

A GSMA emite o certificado TAC
para o proprietário da marca
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Acesse imeidb.gsma.com 
e insira as credenciais de login
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Selecione o menu Comprar TAC
no lado esquerdo

Melhores
práticas

Não deixe de alterar sua senha 
temporária fornecida pelo 
sistema e de estabelecer suas 
questões de segurança no 
primeiro login

Você deve ter créditos TAC para 
solicitar o TAC.

3
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Preencha o formulário no Comprar TAC 
e selecione o tipo de pagamento

Melhores
práticas

Se você quiser pagar off-line, o 
tempo de processamento levará 
vários dias e os créditos não 
serão liberados até que o 
pagamento seja identificado.

Sua compra será processada e o TAC será liberado assim que o 
pagamento for efetuado
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Se o "Pagamento Online" for selecionado, 
você será levado à plataforma de pagamento 
seguro para concluir sua transação

MSAI e TAF têm diferentes portais de pagamento

Melhores
práticas

Os pagamentos devem ser feitos 
por uma conta da empresa - não 
por uma conta pessoal
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Os pagamentos on-line receberão confirmação instantânea e os 
créditos TAC serão aplicados automaticamente à sua conta GSMA
IMEI Db

Thank you for your purchase
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Se a opção "Pagamento off-line" for selecionada, certifique-se de 
incluir um número do pedido de compra (PO). Os créditos do TAC 
serão aplicados à sua conta GSMA IMEI Db após o pagamento.

Sua fatura foi enviada por e-mail. Os 
pagamentos podem levar de 3 a 5 dias para 
serem processados.
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O processo de alocação de TAC abrange quatro etapas

O proprietário da marca, em seguida, acessa o GSMA IMEI Db
para concluir a nova solicitação de TAC

O proprietário da marca se cadastra na
conta TAC no site da GSMA: imeidb.gsma.com

O proprietário da marca conclui a
compra de crédito TAC no site imeidb.gsma.com

A GSMA emite o certificado TAC
para o proprietário da marca
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Vá para a página Solicitar TAC e
siga as instruções

Regra:

Certifique-se de que o
saldo de créditos TAC seja 
suficiente
antes de solicitar um TAC
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Todos os campos devem ser preenchidos 
para prosseguir para a próxima etapa

1 Detalhes
do dispositivo3

Atenção: 
Use os detalhes finais do 
dispositivo, pois você não poderá 
fazer alterações nesses campos 
após a alocação

Você deve preencher
todas as seções deste formulário.

Regra:
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Há uma nova designação
para UICC removível e não removível e eUICC neste formulário

1 Detalhes
do dispositivo3
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Identifique o
fabricante do dispositivo corretamente

Regra:

Se o proprietário da marca for 
responsável pelo projeto técnico 
ou fabricação, clique em “Sim”

Atenção: 
Informações incorretas atrasarão 
ou invalidarão sua solicitação

23 Detalhes
do fabricante
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Acme Devices

Ryan Tabor123 Maple Drive, London, 
England

RyanTabor@email.comAcme Devices

4

O requerente seleciona "Não" se a 
organização não for responsável pelo 
projeto técnico

O requerente pode procurar o 
fabricante na lista de 

fabricantes registrados

Pesquise 
o fabricante correto

2 Detalhes
do fabricante3

Regra:

Se o proprietário da marca não 
for responsável pelo projeto 
técnico do dispositivo, procure o 
fabricante responsável

Atenção: Informações incorretas 
atrasarão ou invalidarão
sua solicitação
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Acme Devices

Ryan Tabor

123 Maple Drive, London, England

RyanTabor@email.com

Você pode precisar adicionar
detalhes do fabricante

2 Detalhes
do fabricante3

Melhores
práticas

Se o fabricante não estiver 
listado, adicione os detalhes

Tenha cuidado: informações 
incorretas atrasarão ou 
invalidarão sua solicitação
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Um dispositivo só pode ter um 
sistema operacional

3 Sistema
operacional3

Melhores
práticas

Se o seu sistema operacional 
não for exibido, escreva um e-
mail para 
imeihelpdesk@gsma.com para 
solicitar que seja adicionado.
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Selecione as faixas de rede
suportadas pelo dispositivo

Regra:

Você deve selecionar pelo menos 
uma Interface de Rádio 
Compatível com 3GPP. Se a 
opção satélite for selecionada, 
você
deve especificar os detalhes

4 Bandas
de rede3
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Há uma nova designação
para LPWAN neste formulário

5 LPWAN3
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Se o dispositivo tiver sido certificado, recomendamos
que você selecione o órgão de certificação adequado

6
Certificação
do 
dispositivo

3
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Acme Devices

Ryan Tabor

123 Maple Drive, London, 
England

RyanTabor@email.com

Example@email.com

Revise sua solicitação de TAC com cuidado 
e faça alterações, se necessário, antes de 
enviá-la

7 Revisar/
Enviar3

Regra:

A edição após o envio da 
solicitação de TAC está sujeita a 
novas restrições. Certifique-se de 
que as informações do 
dispositivo estejam corretas 
antes de enviar sua solicitação.
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Após o envio, sua solicitação será
revisada pelo Órgão de Notificação competente

O Órgão Responsável 
competente
procederá à revisão
da solicitação.

GSMA
IMEI Db

ALTERAR/
ENVIAR

REJEITADO

EM ESPERA

APROVADO
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Acme Devices

Se o Órgão Responsável colocar sua 
solicitação em espera, você receberá uma 
notificação por e-mail

Melhores
práticas

Você terá a
oportunidade de alterar a sua 
solicitação e reenviá-la
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O processo de alocação de TAC abrange quatro etapas

O proprietário da marca, em seguida, acessa o GSMA IMEI Db
para concluir a nova solicitação de TAC

O proprietário da marca se cadastra na
conta TAC no site da GSMA: imeidb.gsma.com

A GSMA emite o certificado TAC
para o proprietário da marca

O proprietário da marca conclui a
compra de crédito TAC no site imeidb.gsma.com
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Uma vez que a solicitação do TAC tenha sido aprovada,
o principal contato receberá um código TAC
e o certificado GSMA TAC por e-mail

Prova de que o TAC foi 
atribuído ao proprietário da 

marca para o modelo de 
aparelho listado

Internacionalmente aceito 
pelas agências 
alfandegárias e 

reguladoras

Regra:

Certificados GSMA TAC originais
não devem ser alterados de 
forma alguma.
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Você pode baixar novamente seu certificado em uma data posterior, 
no GSMA IMEI Db

86916102
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Você pode editar seu TAC alocado 
no portal GSMA IMEI Db, se necessário

Regra:

A função Editar TAC só pode
ser utilizada para corrigir erros 
como
de digitação, e não para 
alteração de modelo ou nomes 
de marcas ou tipos de 
dispositivos
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O alto volume de solicitações de TAC 
torna vital que os processos corretos sejam seguidos

Fonte: TAF e GSMA IMEI Db

Desde maio de 2016

Fabricantes brasileiros se 
cadastraram no GSMA IMEI Db
e foram alocados:

78
10

TAC emitidos pela GSMA
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Alguma pergunta?
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Obrigado!

Baixe nossas 
plataformas de treinamento on-line

Feedbacks
são bem-vindos Perguntas e respostas finais?

imeidb.gsma.com



GSMA IMEI Db
imeidb.gsm.org

Helpdesk GSMA IMEI Db
imeihelpdesk@gsma.com

Helpdesk GSMA IMEI Db
+91-877-6456669   +91-877-2239133
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