
Manual de Configuração Bria



- Download do Bria Mobile
- Configuração do Bria
- Conferir Dados

Bria Mobile



Download

Bria Mobile
Vá até a App Store
e em buscar 
pesquise por “Bria”

Clique na seta para Instalar

Clique em “Abrir”

Clique em
“Próximo”

Selecione um plano ou caso
já tenha comprado clique em
“Restaurar sua Compra”
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*Caso apareça uma mensagem dizendo
que a versão mais recente não é compatível, 

é só clicar em “Baixar”



Bria Mobile

Configuração

Clique em “OK” em
todas as mensagens

como está que
aparecerem

Com o Bria aberto, vá em:
“Configurações” > “Contas”

Clique em Aceitar no menu de
“Programa de Aprimoramento
CounterPath” que aparecer

Preencha os 
campos conforme
seus dados
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*Se estiver na tela “NOVIDADES”
clique em “Ir para o Bria Mobile” que

você será direcionado à página inicial do APP.
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Não Permitir OK

“Bria Mobile” Deseja Ter
Acesso aos Seus Contatos

Carregaremos seus contatos para que
você possa ligar para eles pelo

aplicativo

Clique em SIP



Conferir Dados

Bria Mobile

Clique em Configurações
no canto inferior e então
clique no icone i ao lado
de sua conta

3 Confira se seus dados 
estão corretos

Se tudo estiver certo, sua conta aparecerá com
o status “Registrado” e pronta para uso :)
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Caso precise de suporte adicional ou
possua mais alguma dúvida, nos contate pelos

canais de atendimento abaixo:

WhatsApp (Seg a Sex das 9h às 18h): 41 9 9235 3535
Fixo (Seg a Sex das 9h às 17h30m): 41 3063 1907

Email: suporte@inforsolutions.com.br
Abertura de Ticket: www.InforSolutions.com.br/ticket_sol
Plantao (Sábados, Domingos e Feriados): 41 9 9634 4784
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