
Tháng 6 năm 2019 
 
 

Một nền tảng bảo mật, toàn diện để quản lý phần mềm, phần 
cứng, thuê bao và dịch vụ của Cisco 
 

My Cisco Entitlements 
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Tôi sở hữu  
những phần cứng nào? 

Khi nào tôi cần gia hạn 
thuê bao của mình? 

Điều khoản hợp đồng  
của tôi là gì? 

Tôi có đang sử dụng 
hiệu quả các license 

mà tôi đã mua không? 
Phần mềm của tôi có 
tương thích không? 

Hợp đồng hỗ trợ của tôi 
đã được cập nhật chưa? 

Việc theo dõi tài sản CNTT và các quyền có thể là 
một công việc khó khăn 
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Nếu không có đủ tầm nhìn, các tổ chức có nguy 
cơ gặp rủi ro 

Vấn đề pháp lý 
Tuân thủ phần mềm  

Mất quyền/ PAK 

Kiểm tra phần mềm 

Vấn đề về hoạt động 
Theo dõi việc sử dụng kém hiệu quả 

Phần mềm chưa sử dụng - "trên kệ" 

Không có cái nhìn tổng quan về hợp 
đồng hỗ trợ và dịch vụ 

Vấn đề tài chính 
Mua thừa và/hoặc mua thiếu phần 

mềm 

Đàm phán hợp đồng không hiệu quả 

Hoạt động kiểm tra tốn kém 

Không hiểu rõ về tài sản CNTT và quyền có thể khiến các tổ chức  
dễ gặp những rủi ro nghiêm trọng về pháp lý, tài chính và hoạt động 
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Khách hàng cần hiểu rõ về những gì họ 
có và những gì họ đang sử dụng 

Dịch vụ và thuê bao 

License 

Thiết bị 
Tài sản và quyền 
của khách hàng 

Hiểu rõ về: 
• Quyền của khách 

hàng 
• Việc kích hoạt và áp 

dụng của khách hàng 
• Sử dụng và hết hạn 



© 2018 Cisco và/hoặc các đơn vị liên kết. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu mật của Cisco 

Giới thiệu về My Cisco Entitlements (MCE) 

 

Xem tất cả | Quản lý tất cả | Bảo mật tất cả 
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Một lăng kính để xem, quản lý và bảo mật tất cả 
tài sản và quyền của Cisco 

Quản lý hiệu quả tài 
sản và quyền 

• Tổ chức sản phẩm và dịch vụ 
• Quản lý các biện pháp kiểm 

soát truy cập đơn giản và an 
toàn 

• Theo dõi thiết bị 

Bảo mật và thu thập 
thông tin chi tiết 

• Phần cứng/thiết bị 
• License phần mềm 
• Thuê bao 
• Dịch vụ 

Sử dụng hiệu quả tài 
sản và quyền 

• Đăng ký sản phẩm và dịch vụ 
• Tạo hoặc lưu trữ lại license 
• Tải xuống phần mềm 
• Tạo các yêu cầu hỗ trợ 
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Mang lại giá trị kinh doanh thực tế 

Thông tin chi tiết  
trong thời gian thực 
Cái nhìn đơn giản về sản 
phẩm và dịch vụ, cùng với 
các số liệu về kích hoạt và 

sử dụng 

 
Toàn bộ khả năng 

hiển thị 

Tối ưu hóa  
chi phí 

Lên kế hoạch và kiểm 
soát việc sử dụng các sản 
phẩm và dịch vụ của bạn  

Tối đa 
ROI 

Nâng cao tính liên 
tục trong kinh doanh 
Chủ động xác định các sản 
phẩm, phạm vi dịch vụ và 

tuân thủ 

Giảm  
rủi ro 

Bảo mật và hợp 
nhất quyền truy cập 

của người dùng  
Đơn giản hóa cách bạn 

quản lý thông tin của mình 

Bảo vệ khoản đầu tư 
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Đang kết nối… 
Tài khoản thông minh,  
License thông minh,  
Quản lý tài sản,  
Quản lý quyền  
và dịch vụ cho  

Doanh nghiệp kỹ 
thuật số  
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Tài khoản 
thông 
minh 

Cấp phép 
thông minh 

Quản lý 
quyền 

Quản lý 
tài sản Dịch vụ 

My Cisco 
Entitlements 

Cấp phép tự động 

Sử dụng hiệu quả 

Tính di động của license 

Ngăn thất thoát doanh thu 

Xem hợp nhất  

Truy cập có tổ chức 

Tuân thủ 

Quyền truy cập 

Kích hoạt và sử dụng tính năng 

Nâng cấp 

Tình trạng sản phẩm 

Tải xuống 

Đồng bộ hóa-gia hạn trơn tru 

An toàn 

Yêu cầu dịch vụ 
Xác minh 

Khả năng tự phục vụ 

Có thể mở rộng cho đối tác 

Quản lý (MACD), điều khoản chung 

Các nền kinh tế có quy mô lớn 

Bảo vệ dữ liệu khách hàng-GDPR 

Rủi ro bảo hành – LDoS, phạm vi dịch vụ  

Tập trung vào khách hàng 
 

Xem tất cả | Quản lý tất cả | Bảo mật tất cả 

Đo từ xa 
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Thông tin 
chuyên sâu 

Bảng điều khiển trực quan 
cung cấp thông tin chi tiết 
quan trọng về: 
• Ngày hỗ trợ cuối cùng 
• Phạm vi dịch vụ 
• Trạng thái chỉ định 

Xem trước 

License 

Xem tất cả thông tin license 
của bạn: 
• Loại license 
• Ưu đãi 
• Sử dụng 
• Hết hạn 

Dịch vụ và 
thuê bao 

Xem chi tiết về dịch vụ và 
thuê bao: 
• Loại 
• Ngày hợp đồng 
• Số hợp đồng  
• Trạng thái hợp đồng 

Thiết bị 

Xem chi tiết về phần cứng  
và thiết bị: 
• Sản phẩm tồn kho và ID 
• Phạm vi hỗ trợ 
• Vị trí địa lý 
• Kiến trúc 
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Tính khả dụng 
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Các tính năng hiện có sẵn 

Thu thập thông tin chi tiết 
về phạm vi và mức sử 
dụng tài sản 

Gửi yêu cầu hỗ trợ, yêu 
cầu nâng cấp phần mềm 

Xem chi tiết về license, 
dịch vụ và thuê bao 

Chỉ định tài sản cho Tài 
khoản thông minh/Tài 
khoản ảo 

Lọc, sắp xếp, xuất, gắn 
thẻ và tổ chức tài sản và 
quyền 

Quản lý tập trung  
quyền truy cập của người 
dùng 

Có sẵn 
bây giờ 
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Các tính năng sắp ra mắt Sắp 
có 

Thực hiện di chuyển, thêm, thay đổi và 
xóa đối với tài sản và quyền 

Nâng cấp/lưu trữ lại license,  
Đăng ký sản phẩm/dịch vụ,  
Tải xuống phần mềm 

Yêu cầu RMA  
(Dịch vụ bảo hành đổi trả sản phẩm) 
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Lộ trình FY19-FY20 
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Lộ trình FY19-FY20 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Hành động 

Nhập môn 

Xem 

Thông tin 
chuyên sâu 

 Yêu cầu nâng cấp phiên bản 
 Gửi yêu cầu hỗ trợ 

 Các bên liên kết 
 Xem hàng tồn kho chưa được chỉ 

định 
 Chỉ định tài khoản thông minh 
 Di chuyển thông minh 

 Xem hàng tồn kho đã chỉ định 
 Xem lịch sử 
 Tìm kiếm và lọc cục bộ 
 Xuất 
 Tìm kiếm toàn cầu 

 Bảo hành thiết bị 
 Hết hạn S&S 
 LDoS thiết bị 
 Trạng thái chỉ định 

Chỉ định tài khoản thông minh: 
o License 
o Dịch vụ hỗ trợ đối tác 
o Nhà cung cấp dịch vụ 

o Không bao gồm 
o Nhập chỉ định 

 

o Chỉnh sửa chỉ định tài khoản 
o Tải xuống phần mềm 
o Mở RMA 
o Chỉnh sửa thiết bị 
o Vòng đời CX 

o Tuân thủ license 
 

Thông tin chi tiết về doanh số của nhiều khách 
hàng: 
o True Forward 
o Hết hạn S&S 
o LDoS thiết bị 

o Xem doanh số 
o Thỏa thuận của doanh nghiệp 
o Xem mức tiêu thụ True Forward 
o Sử dụng tính năng của đám mây 
o Tiêu thụ và xuất nguồn 
o Bản địa hóa 

o Tái điều hợp thiết bị tồn kho 
o Tạo/bảo lưu license 
o Lưu trữ lại license 
o Quản lý mã thông báo license thông minh 
o Chuyển đổi hoặc cổng 
o Vòng đời CX 

o Tài khoản thông minh mặc định 
o Xem chỉ định từ đối tác 

o Xem doanh số 
o API ISO 
o Xem các trường hợp 
o Xem RMA 
o Thẻ 
o Vai trò tùy chỉnh 

o Cảnh báo và thông báo 
o Yêu cầu SA đang chờ xử lý 
o Yêu cầu dịch vụ 
o Xu hướng RMA o Trạng thái di chuyển thông minh 

o Giao diện được cá nhân hóa 

FY19 1H FY20 2H FY20 và xa hơn nữa 
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S 
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L 

D S L Dịch vụ và thuê bao Thiết bị License  Đã giao hàng o Lộ trình 
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Chi tiết về phạm vi của My Cisco Entitlements 

Giao diện được cá nhân hóa 
Trên tất cả các tài khoản thông minh, bạn 

có thể lưu và gọi lại phân trang, bộ lọc, sắp 
xếp và cột được sử dụng nhiều nhất. Tùy 
chỉnh chế độ xem trong một tab hoặc trên 

nhiều Tài khoản thông minh và đặt làm chế 
độ xem mặc định của bạn.  

Trạng thái di chuyển thông minh 
Bảng điều khiển mới để Quản trị viên 

SA theo dõi hợp đồng và tiến độ chung 
của Di chuyển truy cập thông minh. 

Chỉ định tài khoản thông minh 
Khả năng khởi tạo chỉ định Tài khoản 

ảo của Hợp đồng license cổ điển, Dịch 
vụ hỗ trợ đối tác (PSS) và Nhà cung 

cấp dịch vụ (SP).  

Không bao gồm 
Khả năng xóa license, thiết bị, dịch vụ và 
thuê bao khỏi tất cả thông tin chi tiết và 

kho hàng mà bạn không cần sử dụng mà 
vẫn duy trì khả năng xem và khôi phục 

mặt hàng đó.  

Nhập chỉ định 
Thực hiện chỉ định hàng loạt Tài khoản 

ảo ban đầu. Khả năng xuất chế độ 
xem chưa được chỉ định, chỉnh sửa 
Tài khoản ảo trong chế độ xem xuất, 

sau đó tải hàng loạt chỉ định VA đó lên.  

Xem doanh số 
Khả năng xem, lọc mọi license, thiết bị 
hoặc dịch vụ và thuê bao khi công ty 

của bạn là công ty nhận hóa đơn hoặc 
Nhà bán lẻ nhận hóa đơn trên một 

giao dịch bán. 

Thỏa thuận của doanh nghiệp 
Xem license dành cho đám mây và 
quyền của License thông minh và 

License cổ điển cùng với số lượng sử 
dụng sẵn có của bạn. 

Xem mức tiêu thụ True Forward 
Với các chương trình mua phần mềm đã 
sắp đặt sẵn chẳng hạn như Thỏa thuận 

Flex và Doanh nghiệp, xem mức sử 
dụng license và tiếp cận sự kiện True 

Forward.  
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Chi tiết về phạm vi của My Cisco Entitlements (tiếp theo) 

Sử dụng tính năng của đám mây 
Xem mức sử dụng license tính năng 
của đám mây cùng với License thông 

minh và cổ điển tại chỗ. 

Tiêu thụ và xuất nguồn 
Với các lần xuất Chế độ xem chỉ định, 

bạn có khả năng phân tích ngoại 
tuyến, tại đó license có tên đến từ 

(nguồn) và những gì đang được sử 
dụng (tiêu thụ). 

Bản địa hóa 
Tất cả các menu, thông báo, cột và 

hướng dẫn được dịch ra một số ngôn 
ngữ địa phương.  

Tuân thủ license thông tin chi tiết 
Cung cấp kiến thức cơ bản để giải quyết 
việc Tài khoản ảo và tính năng nào đang 

được sử dụng thiếu hoặc thừa, đồng 
thời cho phép hành động nhắm mục tiêu 
chẳng hạn như phân bổ lại và triển khai. 

Thông tin chi tiết về chế độ xem 
doanh số của nhiều khách hàng 
True Forward, Hết hạn S&S, LDoS 

thiết bị: Chế độ xem hàng tồn kho để 
bán sẽ xác định các điểm truy cập có 
thể hành động dựa trên các chế độ 

xem của nhiều khách hàng. 

Chỉnh sửa chỉ định tài khoản 
Bạn có thể thay đổi license Tài khoản 
ảo, thiết bị hoặc dịch vụ và thuê bao 

được chỉ định riêng lẻ hoặc hàng loạt. 
Xóa một tài sản khỏi Tài khoản thông 
minh (Chỉ dành cho quản trị viên SA).  

Tải xuống phần mềm 
Liên kết sâu trực tiếp theo ngữ cảnh 

của license hoặc thiết bị với Trung tâm 
tải xuống phần mềm để truy cập vào 
cấp độ khách và Hình ảnh phần mềm 

có hợp đồng. 

Mở RMA 
Tạo sản phẩm trả lại cụ thể để 
thay thế hoặc sửa chữa khi có 

quyền theo hợp đồng. 
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Vòng đời CX 
Truy cập vào các dịch vụ vòng đời CX cao cấp 

chẳng hạn như hỏi ý kiến chuyên gia, trung 
tâm hỗ trợ, học tập cũng như các quan điểm 
nâng cao và chủ động với thông tin chi tiết 

mạnh mẽ và đo từ xa sâu rộng. 

Chi tiết về phạm vi của My Cisco Entitlements (tiếp theo) 

Chỉnh sửa thiết bị 
Cập nhật các thuộc tính thiết bị chẳng 
hạn như địa điểm lắp đặt, tên thiết bị 
hoặc thêm thiết bị còn thiếu từ kho 

hàng của Cisco. 

Tài khoản thông minh mặc định 
Khả năng chỉ định Tài khoản thông 

minh và Tài khoản ảo cho sản phẩm 
mới khi được thêm vào các hợp đồng 

dịch vụ hiện tại dựa trên thông tin 
đơn hàng của khách hàng cuối. 

Xem chỉ định từ đối tác 
Nếu không có quyền truy cập vào Tài 

khoản thông minh của khách hàng cuối, 
hãy chỉ định license, thiết bị hoặc dịch vụ 

và thuê bao cho Tài khoản thông minh 
ban đầu và Ảo. 

API ISO 
Các API tuân thủ ISO-19770 bảo 
mật cho phép truy cập vào tất cả 
chế độ xem và hành động có sẵn 

trực tuyến trong MCE. 

Xem các trường hợp 
Xem thông tin chi tiết về trạng thái và 
trường hợp cho Trường hợp hỗ trợ kỹ 

thuật mà bạn hoặc Tài khoản thông 
minh đã tạo. Trong tương lai, hãy tạo 
các bản cập nhật trường hợp và thay 

đổi trạng thái. 

Xem RMA 
Trong kho hàng thiết bị, bạn có thể xem 
RMA mở có trạng thái và tiến độ, cũng 

như xem RMA lịch sử của bạn. 

Thẻ 
Tạo, chỉ định, nhóm, lọc, tìm kiếm 

và quản lý thẻ xác định Người dùng 
trên thiết bị, license hoặc dịch vụ và 

thuê bao. 
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Vai trò tùy chỉnh 
Khả năng tập hợp và tùy chỉnh vai 

trò với các nhóm quyền để đơn 
giản hóa việc bảo trì.  

Cảnh báo và thông báo 
Cấu hình các tùy chọn hoặc danh mục, 

tần suất và mức độ tóm tắt cho tư vấn có 
thể hành động, chẳng hạn như số lần hết 
hạn, liên quan đến Tài khoản thông minh 

của bạn.  

Yêu cầu tài khoản thông minh đang 
chờ xử lý 

Xem yêu cầu truy cập cùng với các yêu 
cầu (Chỉ dành cho quản trị viên SA/VA) 

cần bạn phê duyệt với các liên kết nhanh 
đến chỉ định có thể tạo ra hành động. 

Thông tin chi tiết về yêu cầu dịch vụ 
Tóm tắt về bạn hoặc Trường hợp hỗ trợ kỹ 

thuật lịch sử và/hoặc đang mở của công ty để 
xác định các phản hồi quan trọng hoặc mọi 

quy trình theo dõi cần thiết. 

Thông tin chi tiết về xu hướng RMA 
 Xác định các yếu kém hoặc đi sâu vào 

rủi ro về tính khả dụng của mạng với tóm 
tắt các loại lỗi sản phẩm theo thời gian. 

Tái điều hợp thiết bị tồn kho 
Đồng bộ kho hàng của bạn với Cisco 

bằng dữ liệu của Cisco Standard 
Collector và các nguồn khác trong quy 
trình công việc tự phục vụ và xác định 

mọi điều chỉnh cần thiết.  

Tạo/bảo lưu license 
Từ kho license hợp nhất, bạn có thể tạo 

các tệp License cổ điển hoặc yêu cầu mã 
kích hoạt Bảo lưu license thông minh 
(SLR) và khắc phục nhu cầu kích hoạt 

license. 

Lưu trữ lại license 
Yêu cầu lưu trữ lại License cổ điển đối 

với sản phẩm mới hoặc phát hành và sửa 
đổi mã kích hoạt Bảo lưu license thông 
minh từ kho thiết bị hợp nhất của bạn. 
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Quản lý mã thông báo license 
thông minh 

Tạo mới hoặc quản lý mã thông báo 
License thông minh hiện có để cho 
phép kích hoạt sản phẩm khi Cấp 

phép thông minh. 

Chuyển đổi hoặc cổng 
Sử dụng quyền hợp đồng phần mềm để 

nâng cấp, chuyển đổi hoặc trao đổi quyền 
license hiện có với quyền nền tảng mới 

hoặc được làm mới. 
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Bắt đầu 
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 Đăng ký ngay hôm nay!  

Liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ myciscoentitlements@cisco.com để được hỗ trợ 

Tài nguyên khác: www.cisco.com/go/mce 

 Gửi phản hồi của bạn 

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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