
 

 

 
 

SchlumbergerSema instala solução de taxação em tempo real de conteúdos 
GPRS na Optimus, 

 
Lisboa, 04 de Dezembro de 2002 – A SchlumbergerSema anunciou hoje que concluiu com sucesso 
a implementação da sua solução de taxação em tempo real de conteúdos avançados de GPRS na 
Optimus. Com a implementação desta solução, a Optimus tornou-se no primeiro operador de 
telecomunicações móveis, em Portugal, capaz de taxar e facturar os conteúdos avançados dos 
sistemas GPRS/UMTS em tempo real para os subscritores com serviços pré-pagos e pós-pagos. 
 
Em parceria com a Optimus, a SchlumbergerSema concebeu, desenvolveu e implementou esta 
solução, a qual foi instalada na Optimus sem necessidade de realizar quaisquer actualizações à 
infra-estrutura existente. A solução instalada efectua a análise de tráfego, a filtragem e o registo de 
conteúdos, de modo a permitir a taxação em tempo real para conteúdos de dados avançados. Trata-
se de um serviço cuja importância se torna cada vez mais significativa com a proliferação dos 
serviços de dados, visto que permite ao operador verificar o saldo do subscritor com um serviço pré-
pago antes de ser realizada a transacção e confirmar a existência de crédito suficiente na conta para 
a referida transacção. Em roaming, esta funcionalidade está igualmente disponível, permitindo a 
cobrança em tempo real do tráfego GPRS/UMTS para os clientes pré-pagos quando se encontram 
no estrangeiro. Esta solução foi criada numa plataforma flexível para permitir a fácil utilização dos 
serviços de valor acrescentado do GPRS e UMTS. 
 
“Queríamos trabalhar com um líder da tecnologia que pudesse lançar uma solução de taxação 
completa para os serviços avançados GPRS sem que fosse necessário recorrer a investimentos 
suplementares na infra-estrutura da rede e nos sistemas de back-office,” afirma Rafael Camacho, 
responsável pelo Core Network da Optimus. “Escolhemos a SchlumbergerSema devido à sua vasta 
experiência em soluções de taxação e facturação, bem como devido ao seu inigualável curriculum 
em integração de sistemas.” 
 
“A nossa solução coloca a Optimus na posição mais favorável para o lançamento dos inovadores 
serviços avançados GPRS e para a respectiva taxação de acordo com os novos e mais lucrativos 
modelos negociais” declara Rafael Luis, responsável pelo mercado português na 
SchlumbergerSema. “Graças à nossa forte parceria, fomos capazes de disponibilizar uma solução 
poderosíssima, o que fez com que a Optimus fosse pioneira na oferta do GPRS e de serviços de 
conteúdos para clientes pré-pagos, com controlo de crédito em tempo real.” 
 
Com mais de 20 anos de experiência no ramo das telecomunicações móveis e na qualidade de líder 
mundial no fornecimento de smart cards, a SchlumbergerSema oferece o mais vasto e forte leque de 
soluções empresarias e operacionais para a indústria, prestando serviços a mais de 350 operadores 
em todo o mundo.  A carteira de serviços inclui soluções completas com base em componentes e 
soluções ponto-a-ponto para a manutenção e facturação do cliente.  Com a maior base instalada de 
sistemas de facturação para serviços pré-pagos e pós-pagos, a empresa encontra-se posicionada 
unicamente para efectuar uma facturação convergente completa.  A SchlumbergerSema fornece 
ainda serviços de envio de mensagens, soluções de Customer Relationship Management (Gestão de 
Relação com o Cliente), serviços seguros de aplicação sem fio, smart cards SIM e USIM. 



 

 

 
### 
    
Acerca da SchlumbergerSema 
A SchlumbergerSema é um dos dois segmentos de negócio da Schlumberger Limited, uma empresa global de serviços 
tecnológicos.  Com mais de 30.000 funcionários a prestar serviços a clientes em 65 países, a SchlumbergerSema reúne 
os serviços de consultoria IT, integração de sistemas, serviços geridos e produtos relacionados com petróleo e gás, 
telecomunicações, energia e utilitários, finanças, mercados do sector público e dos transportes.  Além da gama de 
serviços da Schlumberger DeXa*, esta fornece ainda uma ligação de rede IP, soluções de segurança de informação, 
serviços distribuídos de apoio informático e serviços de alojamento de centro de dados.  Em 2001, as receitas da 
Schlumberger ascenderam aos 14,3 mil milhões de dólares americanos.  Para mais informações, visite o site 
www.slb.com.  
 
Acerca da Optimus 
 
 
Desde o seu aparecimento em 1998, a Optimus tem vindo a crescer progressivamente no mercado português, tendo em 
vista um único objectivo: liderar o mercado português de telecomunicações móveis, facilitando a vida das pessoas. No 
fim do terceiro trimestre de 2002, a Optimus já tinha alcançado mais de 2 milhões de clientes e uma quota de mercado 
de 22,3%. 
 
Através do lançamento de novos produtos e serviços no mercado português – portais móveis, serviços de informação 
SMS, serviços de diversão, soluções de venda SMS, serviços GPRS, – a Optimus lidera também a utilização de novas 
tecnologias. 
 
Para mais informações sobre a Optimus, visite o site da Web da empresa em www.optimus.pt. 
 
 
 


