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แพลตฟอรมท่ีปลอดภยัและครบวงจรสําหรบัการจัดการซอฟตแวร 
ฮารดแวร ซับสคริปช่ัน และสัญญาการบริการของ Cisco 

 

My Cisco Entitlement 



© 2019 Cisco และ/หรือบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธ์ิ เป็นความลับของ Cisco 

ฉันเป็นเจาของฮารดแวร 
อะไรบาง 

ซับสคริปช่ันของฉันตอง 
ตออายุเม่ือไร 

สัญญาการบริการของฉันมี
เง่ือนไข อยางไรบาง 

ฉันได ใชไลเซนส 
ท่ีซือ้มาอยางมี ระสิทธิ

ภาพหรือไม 

ซอฟตแวรของฉัน
เป็นไปตาม

ขอกําหนดหรือไม 

สัญญาการสนับสนุนของฉัน
เป็นปัจจุบันหรือไม 

การติดตามสินทรัพยและสิทธิ์ตางๆ ทาง IT อาจเป็นงานท่ีไมงาย 
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เมื่อไมรับรูสถานะแบบครบถวน องคกรตางๆ ก็ตกอยูใน
ความเสี่ยง 

ปัญหาทางกฎหมาย 
การปฏิบัติตามขอกําหนดของ

ซอฟตแวร  

การสูญหายของสิทธิ์/PAK ตางๆ 

การตรวจสอบซอฟตแวร 

ปัญหาดานการปฏิบัติการ 
การติดตามการใชงานท่ีไมมี

ประสิทธิภาพ 

ซอฟตแวรท่ีไมไดใชงาน –  
“เชลฟ แวร” 

ไมมีมุมมองโดยรวมสําหรับสัญญา
การสนับสนุน และบริการ 

ปัญหาดานการเงิน 
การซือ้ซอฟตแวรมากเกนิไปและ/

หรือ นอยเกินไป 

การเจรจาสัญญาท่ีไมมีประสิทธิภาพ 

การตรวจสอบท่ีมีคาใชจายสูง 

การรับรูสถานะของสินทรัพยและสิทธ์ิทาง IT ตางๆ แบบจํากัดอาจทําใหองคกร 
มีความเสี่ยงดานกฎหมาย การเงิน และการปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญ 
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ลูกคาจําเป็นตองมีขอมูลเชิงลึกวา 
พวกเขาเป็นเจาของและใชงานอะไรอยู 

บริการและซับสคริปช่ัน 

ไลเซนส 

อุปกรณ 
ทรัพยสินและสิทธ์ิ

ของลูกคา 

ขอมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับ: 
• ทรัพยสินและสิทธ์ิของ

ลูกคา 

• การเปิดใชงานและการ
นํามาใชของลูกคา 

• การใชงานและวัน
หมดอายุ 
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ขอแนะนํา My Cisco Entitlement (MCE) 

 

ดูทัง้หมด | จัดการทัง้หมด | รักษาความปลอดภัยทัง้หมด 
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เป็นระบบจัดการเดียวเพ่ือดู จัดการ และรักษาความ
ปลอดภัยใหทรัพยสินและสิทธิ์ของ Cisco ทัง้หมด 

จัดการสินทรัพยและสิทธ์ิ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• จัดระเบียบผลิตภัณฑและบริการ 
• จัดการตัวควบคุมการเขาถึงท่ี

เรียบงายและปลอดภัย 
• ติดตามอุปกรณ 

รักษาความปลอดภัยและดู
ขอมูลเชิงลึก 

• ฮารดแวร/อุปกรณ 
• สิทธิ์การใชงานซอฟตแวร 
• ซับสคริปช่ัน 
• บริการ 

ใชทรัพยสินและสิทธ์ิอยาง
มีประสิทธิภาพ 

• ลงทะเบียนผลิตภัณฑและบริการ 
• สรางหรือยายโฮสตของไลเซนส 
• ดาวนโหลดซอฟตแวร 
• เปิดเคสเพื่อขอความชวยเหลือ 
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มอบคุณคาทางธุรกิจอยางแทจริง 

ขอมูลเชิงลึก 
แบบเรียลไทม 

มุมมอง ผลิตภัณฑและ
บริการอยางงาย รวมถึง

การเปิดใชงาน และ
เมตริกการใชงาน 

 การรับรูสถานะ  
แบบครบถวน 

ใชตนทุน 
อยางมีประสิทธิภาพ 

วางแผนและควบคุม 
การใชงาน ผลิตภัณฑและ

บริการของคุณ  

ROI 
สูงสุด 

เพ่ิมความตอเน่ืองใน
การดําเนินธุรกิจ 

คนหาและระบุความคุมครอง 
และการปฏิบัติตาม 

ขอกําหนดของผลิตภัณฑ
และบริการแบบเชิงรุก 

ลด  
ความเส่ียง 

รักษาความปลอดภัย 
และรวบรวมสิทธ์ิ  
ารเขาถึงของผูใช  

ทําใหวิธีการจัดการขอมูล
ของคุณงายขึน้ 

คุมครองการลงทุน 
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เช่ือมตอ… 
Smart Account  
Smart Licenses  
การจัดการสินทรัพย  
การจัดการสิทธิ์ 
และบรกิารสําหรับ  

ธุรกิจแบบดิจิทัล  
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Smart 
Account Smart 

Licensing 

การจัดการสิทธิ์ 

การจัดการ
ทรัพยสิน บริการ 

My Cisco 
Entitlement 

Auto-provisioning 

การใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ความสามารถในการโยกยายสิทธ์ิการใชงาน 

การปองกันรายไดร่ัวไหล 

มุมมองทัง้หมด  

การเขาถึงอยางมีระเบียบ 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

การอนุญาตใหเขาถงึ 

การเปิดใชงานและการใชงานคุณสมบัติ 

การอัปเกรด 

อายุผลิตภัณฑ 

การดาวนโหลด 

เชื่อมตอการตออายุบริการไดอยางงายดาย 

ปลอดภัย 

คําขอบริการ 
การตรวจสอบ 

ความสามารถในการบริการตนเอง 

สามารถขยายไปยงับริษัทคูคา 

การจัดการ (MACD), กําหนดวัน
หมดอายุใหตรงกัน 

การประหยัดตอขนาด 

การคุมครองขอมูลของลูกคา - GDPR 

ความเสี่ยงในความคุมครอง – LDoS, ความคุมครอง
ของบริการ  

มีลูกคาเป็นศูนยกลาง 
 

ดูทัง้หมด | จัดการทัง้หมด | รักษาความปลอดภัยทัง้หมด 

ระบบโทรมาตร 
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ขอมูลเชิงลึก 

แดชบอรดภาพใหขอมูลเชิง
ลึกท่ีสําคัญเกี่ยวกับ: 

• วันสุดทายของการ
สนับสนุน 

• ขอบเขตบริการท่ี
ครอบคลุม 

• สถานะท่ีกําหนด 

ดูตัวอยาง 

แบบซือ้ขาด 

ดูขอมูลสิทธ์ิการใชงานของ
คุณทัง้หมด: 

• ประเภทของไลเซนส 

• ขอเสนอ 

• การใชงาน 

• วันหมดอาย ุ

การบริการและ 
ซับสคริปช่ัน 

ดูรายละเอียดบริการและ
ซับสคริปชั่น: 

• ประเภท 

• วันท่ีในสัญญา 

• หมายเลขสัญญา  

• สถานะสัญญา 

อุปกรณ 

มุมมองทัง้หมดของฮารดแวร 
และอุปกรณ: 

• จํานวนคงคลังและ ID ของ
ผลิตภัณฑ 

• การคุมครองการสนับสนุน 

• ตําแหนงภูมิศาสตร 

• สถาปัตยกรรม 
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ความพรอมใชงาน 
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คุณสมบัติท่ีพรอมใชแลวตอนนี ้

ดูขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับการใช
งานและการคุมครองสินทรัพย 

เปิดเคสขอความชวยเหลือ 
ส่ังซือ้การอัปเกรดซอฟตแวร 

ติดตามขอมูลเก่ียวไลเซนส 
บริการ และรายละเอียดของ
ซับสคริปช่ัน 

กําหนดสินทรัพยไปยัง Smart 
Account/Virtual Account 

กรอง เรียง สงออก แท็ก และ
จัดระเบียบทรัพยสินและสิทธ์ิ 

จัดการ สิทธ์ิการเขาถึงของผู
ใชไดในที่เดียว 

พรอมใชแลว 
ตอนนี ้
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คุณสมบัติท่ีจะพรอมใชเร็วๆ นี ้
เร็วๆ นี ้

ยาย เพิ่ม เปล่ียนแปลง และลบทรัพยสินและสิทธ์ิ 

อัปเกรด/ยายโฮสตของไลเซนส  
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ/บริการ  
ดาวนโหลดซอฟตแวร 

ขอ RMA  
(Return Material Authorization) 
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แผนกลยุทธ FY19-FY20 



© 2019 Cisco และ/หรือบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธ์ิ เป็นความลับของ Cisco 

แผนกลยุทธ FY19-FY20 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

การดําเนินการ 

การเตรียม
ความพรอม 

ดู 

ขอมูลเชิงลึก 

 ส่ังซือ้การอัปเกรดเวอรชัน 
 เปิดเคสขอความชวยเหลือ 

 Anchor Party 
 มุมมองสินคาคงคลังที่ไมไดกําหนด 
 การกําหนด Smart Account 
 Smart Migration 

 มุมมองสินคาคงคลังที่กําหนด 
 ดูประวัติ 
 การคนหาและตัวกรองภายใน 
 สงออก 
 การคนหาทัง้หมด 

 ความคุมครองอุปกรณ 
 วันหมดอายุ S&S 
 LDoS ของอุปกรณ 
 กําหนดสถานะ 

การกําหนด Smart Account: 
o สิทธิ์การใชงาน 
o Partner Support Service 
o ผูใหบริการ 

o ไมรวมถึง 
o นําเขาการกําหนด 

 

o แกไขการกําหนด Smart Account 
o ดาวนโหลดซอฟตแวร 
o เปิด RMA 
o แกไขอุปกรณ 
o วงจรชีวิต CX 

o การปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ์การใชงาน 
 

ขอมูลเชิงลึกการขายของลูกคาหลายราย: 
o True Forward 
o วันหมดอายุ S&S 
o LDoS อุปกรณ 

o มุมมองการขาย 
o ขอตกลงสําหรับองคกร 
o มุมมองการบริโภคแบบ True Foward  
o การใชงานคุณสมบัติคลาวด 
o การสงออกการบริโภคและแหลงที่มา 
o การแปลเป็นภาษาทองถ่ิน 

o การกระทบยอดสินคาคงคลังสําหรับอุปกรณ 
o สราง/สงวนสิทธิ์การใชงาน 
o ยายโฮสตของไลเซนส 
o จัดการ Token ของ Smart License 
o แปลงหรือพอรต 
o วงจรชีวิต CX 

o Smart Account เริ่มตน 
o การกําหนดจากมุมมองบริษัทคูคา 

o มุมมองการขาย 
o API ที่ได ISO 
o ดูเคสขอความชวยเหลือ 
o ดู RMA 
o แท็ก 
o บทบาทที่กําหนดเอง 

o การแจงเตือนและการแจงขาว 
o คําขอ SA ที่รอดําเนินการ 
o คําขอบริการ 
o แนวโนม RMA o สถานะของการยายไปยัง Smart License 

o มุมมองสวนบุคคล 

FY19 1H FY20 2H FY20 และหลังจากนั้น 

D L S 
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S 
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D S 

D 
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S 

D L S 
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D L 
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D 
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L 
L 

L 
L 

D S L บริการและซับสคริปช่ัน อุปกรณ ไลเซนส  สงแลว o แผนกลยุทธ 
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รายละเอียดเก่ียวกับขอบขายของ My Cisco Entitlement 

มุมมองสวนบุคคล 

คุณสามารถบันทึกและเรียกคืนตัวชวยแบงหนา ตัว
กรอง การจัดเรียง และคอลัมนที่ใชงานบอยที่สุด

สําหรับ Smart Account ปรับแตงมุมมองของคุณใน
แท็บเดียวหรือทั่วทัง้ Smart Account หลายๆ บัญชี 

และตัง้เป็นมุมมองเริ่มตน  

สถานะของการยายไปยัง Smart License 

ไทลในแดชบอรดแบบใหมสําหรับผูดูแล SA 
เพื่อติดตามสัญญาตางๆ และความคืบหนา
โดยรวมของการยายสิทธเขาถึงแบบ Smart 

การกําหนด Smart Account 

ความสามารถในการริเริ่มการกําหนดสัญญา
ของVirtual Account ของสิทธิ์การใชงานแบบ

คลาสสิก Partner Support Services (PSS) และ
สัญญาของผูใหบริการ (SP)  

ไมรวมถึง 

ความสามารถในการลบไลเซนส อุปกรณ บริการ 
และซับสคริปช่ันออกจากขอมูลเชิงลึกและยอด
สินคาคงคลังตางๆ ทัง้หมดที่ไมจําเป็นหรือไมได
ใช และยังคงความสามารถสําหรับรายการนัน้ๆ 

เพื่อใหดูไดและเรียกคืนไดตอไป  

นําเขาการกําหนด 

กําหนด Virtual Account แรกเริ่มแบบหลาย
รายการ ความสามารถในการสงออกมุมมองที่

ไมไดกําหนด แกไข Virtual Account ในมุมมอง
การสงออก และอัปโหลดการกําหนด Virtual 

Account เหลานัน้แบบหลายรายการ  

มุมมองการขาย 

ความสามารถในการดู กรองสิทธิ์การใชงาน
ใดๆ อุปกรณ หรือบริการและซับสคริปช่ัน เมื่อ
บริษัทของคุณเป็นผูรับใบแจงหนีห้รือผูรับใบ
แจงหนีข้องผูขายปลีกสําหรับธุรกรรมการขาย 

Enterprise Agreement 

ดูไลเซนสที่มีการใชงานผานคลาวด และ Smart 
License และไลเซนสแบบคลาสสิกไปพรอมกับ

จํานวนไลเซนสที่สามารถใชงานได 

มุมมองการบริโภคแบบ True Forward 

ในกรณีที่คุณมีการซือ้ซอฟแวรที่มีการกําหนดไว
ลวงหนา เชน Flex, Enterprise Agreement คุณ

สามารถดูการใชงานของไลเซนสและปริมาณของ
ไลเซนสที่จะถูก True Forward  
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การใชงานคุณสมบัติคลาวด 

ดูการใชงานไลเซนสที่ใชผานทางคลาวดพรอม
ทัง้ Classic License และ Smart License 

การสงออกการบริโภคและแหลงที่มา 

ดวยความสามารถในการสงออกมุมมองของ
ไลเซนสที่มีการกําหนดไวแลว คุณสามารถ

นํามาวิเคราะหเกี่ยวกับแหลงที่มาของไลเซนส
เหลานัน้ (แหลง) และส่ิงที่กําลังใชงานอยู (การ

ใชงาน) แบบออฟไลน 

การแปลเป็นภาษาทองถ่ิน 

เมนู ขอความ คอลัมน และคําแนะนํา
ทัง้หมดจะแปลเป็นภาษาทองถ่ินบางภาษา  

ขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ์
การใชงาน 

ระบุมุมมองโดยยอเพื่อบงชีว้า Virtual Account และ
ฟีเจอรใดที่มีการใชงานนอยหรือมากเกินไปและ
สามารถทําใหดําเนินการระบุเป าหมายและแนว

ทางแกไข เชน การจัดสรรใหมและนําไปใชอีกครัง้  

ขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมุมมองการขายของลูกคา
หลายราย: 

True Forward, การหมดอายุ S&S, LDoS ของ
อุปกรณ: มุมมองยอดสินคาคงคลังการขายจะ
ระบุฮอตสปอตที่สามารถดําเนินการไดตาม

มุมมองลูกคาหลายราย 

แกไขการกําหนดบัญชี 

คุณสามารถเปล่ียนแปลงไลเซนสใน Virtual 
Account อุปกรณ หรือบริการและซับสคริปช่ัน 
โดยสามารถกาํหนดทีละรายการหรือหลายๆ 

รายการได ลบสินทรัพยออกจาก Smart 
Account ของคุณ (ผูดูแลระบบ SA เทานัน้)  

ดาวนโหลดซอฟตแวร 

การเช่ือมโยงโดยตรงในบริบทของไลเซนสหรือ
อุปกรณไปยังศูนยดาวนโหลดซอฟตแวร
สําหรับสิทธิ์เขาถึงในระดับผูเย่ียมชมและ 

Software Image ที่มีสิทธิ์ตามสัญญา 

เปิด RMA 

สรางคําขอการสงคืนผลิตภัณฑเพื่อขออุปกรณ
แทนที่หรือซอมแซมภายใตสิทธิ์ตามสัญญา 
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วงจรชีวิต CX 

เขาถึงบริการวงจรชีวิต CX แบบพรีเมียม เชน การ
สอบถามผูเช่ียวชาญ ตัวเรง การเรียนรู และ

มุมมองเชิงรุกขัน้สูงดวยระบบโทรมาตรเชิงลึกและ
ขอมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพ 

รายละเอียดเก่ียวกับขอบขายของ My Cisco Entitlement (ตอ) 

แกไขอุปกรณ 

อัปเดตคุณลักษณะของอุปกรณ เชน ตําแหนง
การติดตัง้ ช่ืออุปกรณ หรือเพิ่มอุปกรณที่
หายไปจากยอดสินคาคงคลังของ Cisco 

Smart Account เริ่มตน 

ความสามารถในการกําหนด Smart Account และ 
Virtual Account ของผลิตภัณฑใหมเมื่อเพิ่มไปยัง
สัญญาบริการที่มีอยูโดยอางอิงขอมูลคําส่ังซือ้ของ

ลูกคา 

การกําหนดจากมุมมองของบริษัทคูคา 

สามารถกําหนดไลเซนส อุปกรณ หรือบริการและ
ซับสคริปช่ันไปยังไปยัง Smart Account, Virtual 

Account แรกเริ่ม โดยไมมีสิทธิ์เขาถึง Smart 
Account ของลูกคา 

API ISO 

ดวย API ที่ปลอดภัยและเป็นไปตามขอกําหนด 
ISO-19770 จะมอบสิทธิ์เขาถึงมุมมองและการ
ดําเนินการทัง้หมดที่ทําแบบออนไลนไดใน MCE 

ดูเคสขอความชวยเหลือ 

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะและรายละเอียดของ
เคสขอความชวยเหลือทางเทคนิคที่คุณหรือ Smart 
Account ของคุณมีการรองขอ และจะสามารถอัป

เดตเคสและเปล่ียนแปลงสถานะไดในอนาคต 

ดู RMA 

ในรายการอุปกรณ คุณสามารถดู RMA ที่เปิดอยู
พรอมดวยสถานะความคืบหนา ตลอดจนดู RMA 

ของคุณในอดีตได 

แท็ก 

สราง กําหนด จับกลุม กรอง คนหา และจัดการ
แท็กที่กําหนดขึน้เองไดบนอุปกรณ ไลเซนส หรือ

บริการและซับสคริปช่ัน 
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บทบาทที่กําหนดเอง 

ความสามารถในการรวบรวมและกําหนด
บทบาทในกลุมการอนุญาตเพื่อลดความ

ซับซอนในการบํารุงรักษา  

การแจงเตือนและการแจงขาว 

กําหนดคาที่ตองการหรือประเภท ความถ่ี และ
ระดับของขอสรุปสําหรับคําแนะนําที่สามารถนําไป

ดําเนินการได เชน การหมดอายุที่เกี่ยวของกับ 
Smart Account ของคุณ  

คําขอ Smart Account ที่รอดําเนินการ 

ดูคําขอการเขาถึงของคุณพรอมกับคําขอของ
บุคคลตางๆ (ผูดูแลระบบ SA/VA เทานัน้) ที่

ขอใหคุณอนุมัติพรอมดวยลิงกดวนไปยัง
หนาที่สามารดําเนินการมอบหมายได 

ขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคําขอบริการ 

การสรุปของเคสสนับสนุนทางดานเทคนิคที่ยังเปิด
อยูและ/หรือเคสในอดีตของคุณหรือของบริษัท 
เพื่อระบุหาวาเคสใดที่ตองการการตอบกลับแบบ

เรงดวน หรือตองดําเนินการติดตามผล 

ขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโนม RMA 

 ระบุหาจุดออนหรือขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
ความเส่ียงในการทํางานของเครือขายพรอม

ขอสรุปของประเภทการลมเหลวของ
ผลิตภัณฑตลอดชวงเวลาที่ผานมา 

การกระทบยอดสินคาคงคลังสําหรับอุปกรณ 

จัดการยอดคงคลังใหตรงกับ Cisco โดยใชขอมูล
จาก Cisco Standard Collector หรือแหลงขอมูล
อ่ืนๆ ในระบบงานแบบบริการตนเองและระบุวา

ตรงไหนที่ตองปรับยอดใหตรงกัน  

สราง/สงวนสิทธิ์การใชงาน 

จากยอดคงคลังของไลเซนสทัง้หมดของคุณ 
คุณสามารถสรางไฟลไลเซนสแบบคลาสสิก

หรือขอรหัสเปิดใชงาน Smart License 
Reservation (SLR) และระบุความตองการใน

การเปิดใชไลเซนสของคุณ 

ยายโฮสตของไลเซนส 

ขอยายโฮสตของไลเซนสแบบคลาสสิกไปยัง
ผลิตภัณฑใหม และแกไขรหัสเปิดใชงานของ 
Smart License Reservation จากยอดคงคลัง

อุปกรณทัง้หมดของคุณ 
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จัดการ Token ของ Smart License 

สรางโทเค็นสิทธิ์การใชงานแบบ Smart ใหม หรือ
จัดการโทเค็นสิทธิ์การใชงานแบบ Smart ที่มีอยู
แลว เพื่อเปิดใชงานผลิตภัณฑที่มีสิทธิ์การใชงาน

แบบ Smart 

แปลงหรือพอรต 

ใชสิทธิ์ตามสัญญาซอฟตแวรของคุณเพื่ออัปเกรด 
แปลง หรือแลกเปล่ียนไลเซนสที่มีอยูของคุณ

สําหรับสิทธิ์แพลตฟอรมใหมหรือแพลตฟอรมที่มี
การปรับปรุงแลว 
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เริ่มตน 
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 สมัครใชวันนี ้ 

ติดตอเราที่ myciscoentitlements@cisco.com เพ่ือรับการสนับสนุน 

แหลงขอมูลเพ่ิมเติม: www.cisco.com/go/mce 

 แบงปันคําติชมของคุณ 

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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