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Que hardware  
tenho? 

Quando será necessário 
renovar as minhas  

subscrições? 

Quais são os termos 
dos meus contratos? 

Estou a  
utilizar de forma eficiente 
as licenças que adquiri? 

O meu software 
está em 

conformidade? 

Os meus contratos de 
suporte estão 
atualizados? 

O rastreio dos direitos e ativos de TI pode ser uma 
tarefa desafiante 
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Sem visibilidade total, as organizações ficam 
expostas a riscos 

Riscos legais 
Conformidade do software  

Direitos/PAKs perdidos 

Auditorias de software 

Riscos operacionais 
Rastreio de utilização deficitário 

Software não utilizado – 
"shelfware" 

Ausência de visão holística sobre 
os contratos de suporte  

e serviço 

Riscos financeiros 
Excesso de aquisição e/ou  

aquisição insuficiente de software 

Negociações de contratos 
ineficazes 

Auditorias dispendiosas 

A visibilidade limitada dos direitos e ativos de TI pode deixar as organizações  
vulneráveis a riscos legais, financeiros e operacionais significativos 
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Os clientes precisam de informações 
sobre o que têm e o que estão a consumir 

Serviço e subscrições 

Licenças 

Dispositivos 
Ativos e direitos 

do cliente 

Informações 
sobre: 
• Direitos do cliente 

• Ativação e adoção de 
clientes 

• Utilização e expiração 
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Apresentamos o My Cisco Entitlements (MCE) 

 

Ver tudo | Gerir tudo | Proteger tudo 
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Uma única plataforma para ver, gerir, e proteger 
todos os ativos e direitos Cisco 

Gerir eficazmente 
direitos e ativos 

• Organizar produtos e 
serviços 

• Gerir controlos de acesso 
simples e seguros 

• Rastrear dispositivos 

Proteger e obter 
informações 

• Hardware/dispositivos 
• Licenças de software 
• Subscrições 
• Serviços 

Utilizar eficazmente 
direitos e ativos 

• Registar produtos e serviços 
• Gerar ou realojar licenças 
• Transferir software 
• Criar casos de suporte 
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Proporcionar valor empresarial real 

Informações em  
tempo real 

Visualização simples de  
produtos e serviços, 

juntamente com métricas 
de ativação e utilização 

 

Total  
visibilidade 

Otimização dos  
custos 

Planear e controlar as  
utilizações de  

produtos e serviços  

Máximo 
ROI 

Melhoria da 
continuidade de 

negócio 

Identificar proativamente a 
cobertura de produtos e  
serviços, bem como a 

conformidade 

Redução do  
risco 

Proteger e 
consolidar o acesso 

de utilizador  

Simplificar a forma  
como gere as 
informações 

Proteção dos 
investimentos 
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A ligar… 
Conta Smart,  
licenças Smart,  
gestão de ativos,  
gestão de direitos  
e serviços para  

negócios digitais  
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Conta Smart 
Licenciamento 

Smart 

Gestão de direitos 

Gestão de 
ativos 

Serviços 

My Cisco  
Entitlements 

Auto-aprovisionamento 

Consumo eficiente 

Portabilidade de licença 

Prevenção de fuga de receita 

Vista unificada  

Acesso organizado 

Conformidade 

Permissões de acesso 

Ativações e utilização de 
funcionalidades 

Atualizações 

Estado do produto 

Transferências 

Sincronicidade de renovações sem 
fricção 

Seguro 

Solicitações de serviço 

Verificações 

Funcionalidades self-service 

Extensível aos parceiros 

Gestão (MACD), termos conjuntos 

Economias de escala 

Proteção de dados do cliente – RGPD 

Riscos de cobertura – LDoS, cobertura de serviço  

Foco no cliente 
 

Ver tudo | Gerir tudo | Proteger tudo 

Telemetria 
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Informações 

Um painel visual fornece 
informações essenciais 
sobre: 
• Última data de suporte 
• Cobertura de serviço 
• Estado atribuído 

Pré-visualização 

Licenças 

Ver todas as suas 
informações de licença: 
• Tipo de licença 
• Oferta 
• Utilização 
• Expiração 

Serviços e  
subscrições 

Ver dados de serviço e de 
subscrição: 
• Tipo 
• Datas de contrato 
• Número do contrato  
• Estado do contrato 

Dispositivos 

Vista total do hardware  
e dos dispositivos: 
• ID e inventário de produtos 
• Cobertura de suporte 
• Geolocalização 
• Arquitetura 
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Disponibilidade 
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Funcionalidades já disponíveis 

Obtenha informações 
sobre a utilização e a 
cobertura de ativos 

Abra um caso de suporte, 
solicite uma atualização 
de software 

Rastreie detalhes de 
licenças, serviços e 
subscrições 

Atribua ativos a contas 
Smart/contas virtuais 

Filtre, ordene, exporte, 
marque e organize os 
ativos e os direitos 

Faça uma gestão 
centralizada do  
acesso de utilizador 

Já 
disponível 
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Funcionalidades disponíveis em breve 
Em 

breve 

Realize movimentos, acréscimos, 
alterações e eliminações em ativos e 
direitos 

Atualize/realoje licenças,  
registe produtos/serviços,  
transfira software 

Solicite uma RMA  
(autorização de devolução de material) 
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Mapa 2019-2020 
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Mapa 2019-2020 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Ações 

Onboarding 

Ver 

Informações 

 Encomendar atualização de versão 
 Abrir caso 

 Ancoragem de partes 
 Vista de inventário não atribuído 
 Atribuição de conta Smart 
 Migração Smart 

 Vista de inventário atribuído 
 Ver histórico 
 Pesquisa e filtro locais 
 Exportação 
 Pesquisa global 

 Cobertura de dispositivos 
 Expiração de S&S 
 LDoS de dispositivos 
 Atribuir estado 

Atribuição de conta Smart: 
o Licenças 
o Serviços de suporte para parceiros 
o Fornecedor de serviços 

o Excluir 
o Importar atribuição 

 

o Editar atribuição de conta 
o Transferência de software 
o Abrir RMA 
o Editar dispositivo 
o Ciclo de vida CX 

o Conformidade de licença 
 

Informações sobre vendas multicliente: 
o True Forward 
o Expiração de S&S 
o LDoS de dispositivos 

o Vista de vendas 
o Contratos empresariais 
o Vista de consumo True Forward 
o Utilização de funcionalidades da nuvem 
o Exportação de consumo e fonte 
o Localização 

o Reconciliação de inventário de dispositivos 
o Gerar/reservar licença 
o Realojar licença 
o Gerir tokens de licença Smart 
o Converter ou transferir 
o Ciclo de vida CX 

o Conta Smart predefinida 
o Atribuição da Vista de parceiro 

o Vista de vendas 
o APIs de ISO 
o Ver casos 
o Ver RMA 
o Etiquetas 
o Funções personalizadas 

o Alertas e notificações 
o Pedidos de CS pendentes 
o Solicitações de serviço 
o Tendências de RMA 

o Estado de migração Smart 

o Vistas personalizadas 

2019 1.ª metade de 2020 2.ª metade de 2020 e posteriormente 
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D S L Serviços e subscrições Dispositivos Licenças  Disponibilizado o Mapa 
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Detalhes de âmbito do My Cisco Entitlements 

Vistas personalizadas 

Globalmente, em todas as contas Smart, pode 
guardar e aceder à paginação, aos filtros, aos 

ordenamentos e às colunas utilizados mais 
frequentemente. Personalize a sua vista num 

separador ou em várias contas Smart e defina-a 
como vista predefinida.  

Estado de migração Smart 

Um novo elemento de painel para os 
administradores de conta Smart rastrearem 

os contratos e o progresso geral da 
migração de acesso Smart. 

Atribuição de conta Smart 

Capacidade de iniciar uma atribuição de 
conta virtual de licenças clássicas, serviços 
de suporte para parceiros (SSP) e contratos 

de provedores de serviços (PS).  

Excluir 

Possibilidade de remoção de licenças, 
dispositivos, serviços e subscrições de que 

não necessita ou não utiliza de todas as 
informações e inventários e manter a 
possibilidade de visualizar e restaurar 

esses itens.  

Importar atribuição 

Realize uma atribuição de conta virtual inicial 
em massa. Possibilidade de exportar uma 
vista não atribuída, editar a conta virtual na 

Vista de exportação e carregar as atribuições 
de conta virtual em massa.  

Vista de vendas 

Possibilidade de visualizar e filtrar qualquer 
licença, dispositivo, serviço e subscrição 

quando a sua empresa é responsável pela 
faturação ou faturação de revendedor numa 

transação de vendas. 

Contratos empresariais 

Visualizar licenças de nuvem e direitos de 
licença Smart e Clássica juntamente com as 

quantidades de utilização disponíveis. 

Vista de consumo True Forward 

Com programas de aquisição de software pré-
preparados, como Contratos Empresariais e 

Flex, consulte a sua utilização de licenças e a 
exposição a eventos True Forward.  
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Detalhes de âmbito do My Cisco Entitlements (cont.) 

Utilização de funcionalidades da nuvem 

Consulte a utilização de licenças de 
funcionalidades da nuvem juntamente com 
as suas licenças Smart e Clássicas no local. 

Exportação de consumo e fonte 

Com exportações de Vista atribuída, tem a 
possibilidade de analisar, de forma offline, a 
origem (fonte) da licença e o que está a ser 

utilizado (consumo). 

Localização 

Todos os menus, mensagens, colunas e 
instruções são traduzidos para alguns 

idiomas locais.  

Informações sobre conformidade de licença 

Oferece uma vista resumida para apurar quais 
as contas virtuais e as funcionalidades que são 
excessivamente ou insuficientemente utilizadas 

e permite realizar ações orientadas, como 
reatribuição e implementação. 

Informações sobre vendas multicliente 

True Forward, Expiração de S&S, LDoS de 
dispositivos: a vista de inventário de vendas 
identifica hotspots acionáveis com base nas 

vistas interclientes. 

Editar atribuição de conta 

Individualmente ou em massa, pode alterar 
as licenças, os dispositivos, os serviços e as 

subscrições atribuídos de contas virtuais. 
Remova um ativo da sua conta Smart 
(apenas para administradores de CS).  

Transferência de software 

Faça deep linking diretamente no contexto 
de uma licença ou um dispositivo para o 

Centro de Transferência de Software, para 
acesso a imagens de software concedidas 

por contrato e a nível de convidado. 

Abrir RMA 

Inicie a devolução de um produto específico 
para substituição ou reparação, quando 

previsto por contrato. 
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Ciclo de vida CX 
Aceda aos serviços durante o ciclo de 

vida CX premium, como a colocação de 
questões a especialistas, aceleradores, 

aprendizagem e vistas avançadas e 
proativas com telemetria profunda e 

informações valiosas. 

Detalhes de âmbito do My Cisco Entitlements (cont.) 

Editar dispositivo 

Atualize atributos de dispositivo, como 
local de instalação e nome do 

dispositivo, ou adicione dispositivos em 
falta no inventário da Cisco. 

Conta Smart predefinida 
Possibilidade de atribuir uma conta Smart 

e virtual a novos produtos quando 
adicionada a contratos de serviço 

existentes com base em informações do 
cliente final da encomenda. 

Atribuição da Vista de parceiro 
Sem acesso à conta Smart de cliente 
final, atribua licenças, dispositivos ou 

serviços e subscrições a contas Smart e 
virtuais iniciais. 

APIs de ISO 
As APIs em conformidade com a norma 

ISO-19770 seguras permitem o acesso a 
todas as vistas e ações disponíveis online 

no MCE. 

Ver casos 
Consulte o estado e os detalhes de Casos 

de Suporte Técnico iniciados por si ou 
pela sua conta Smart. No futuro, inicie 
atualizações de casos e alterações de 

estado. 

Ver RMA 
No seu inventário de dispositivos, pode 

ver uma RMA aberta com estado e 
progresso, assim como o histórico de 

RMAs. 

Etiquetas 
Crie, atribua, agrupe, filtre, procure e gira 

etiquetas definíveis pelo utilizador nos 
seus dispositivos, licenças ou serviços e 

subscrições. 
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Detalhes de âmbito do My Cisco Entitlements (cont.) 

Funções personalizadas 
Possibilidade de criar e personalizar 

funções com grupos de permissões, para 
simplificar a manutenção.  

Alertas e notificações 
Configure preferências ou categorias, 

frequência e nível de resumo para 
conselhos acionáveis, como expirações, 

relacionados com a sua conta Smart.  

Pedidos de conta Smart pendentes 
Consulte os seus pedidos de acesso, 
juntamente com os pedidos (apenas 

administrador de CS/CV) que necessitam 
da sua aprovação, com ligações rápidas 

para uma atribuição acionável. 

Informações sobre solicitações de serviço 
Resumo dos Casos de Suporte Técnico 
abertos e/ou históricos criados por si ou 

pela sua empresa para identificar 
respostas críticas ou qualquer seguimento 

necessário. 

Informações sobre tendências de RMA 
 Identifique fraquezas ou informações 
importantes sobre riscos relacionados 
com a disponibilidade de rede com um 

resumo dos tipos de falha de produtos ao 
longo do tempo. 

Reconciliação de inventário de dispositivos 
Mantenha o seu inventário sincronizado 
com a Cisco ao utilizar dados do Cisco 
Standard Collector ou de outras fontes 

num fluxo de trabalho self-service e 
identifique quaisquer alinhamentos 

necessários.  

Gerar/reservar licença 
A partir do seu inventário de licenças 

unificado, pode gerar ficheiros de licença 
Clássica ou solicitar códigos de ativação 

de reserva de licença Smart (RLS) e 
responder às suas necessidades de 

ativação de licenças. 

Realojar licença 
Solicite um realojamento de licenças 

Clássicas para novos produtos ou emita e 
corrija códigos de ativação de reserva de 
licença Smart a partir do seu inventário de 

dispositivos unificado. 
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Detalhes de âmbito do My Cisco Entitlements (cont.) 

Gerir tokens de licença Smart 
Crie novos tokens ou faça a gestão de 

tokens de licença Smart existentes para 
permitir a ativação de produtos com 

licenciamento Smart. 

Converter ou transferir 
Utilize os seus direitos de contrato de 
software para atualizar, converter ou 

trocar os seus direitos de licença 
existentes por direitos de plataforma 

novos ou atualizados. 
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Como começar 
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 Inscreva-se hoje!  

Contacte-nos através de myciscoentitlements@cisco.com para obter suporte 

Recursos adicionais: www.cisco.com/go/mce 

 Partilhe os seus comentários 

http://www.cisco.com/go/mce
http://www.cisco.com/go/mce
http://www.cisco.com/go/mce
http://www.cisco.com/go/mce
mailto:myciscoentitlements@cisco.com
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A70678D718
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A70678D718
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A70678D718
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