ABERTO

Conteúdo

Guia do parceiro LATAM
Fevereiro de 2013 |

ESTA VERSÃO PODE ESTAR DESATUALIZADA,
CLIQUE AQUI PARA OBTER ATUALIZAÇÕES REGULARES

Pesquise
o Guia

Salvar
Guia no
Desktop
Guia do parceiro LATAM | © 2013 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados. Informações confidenciais e de propriedade da Cisco

2

Enviar comentários

Torne-se
um parceiro

Ativação
de vendas

Pesquise o Guia

Verificar se há uma versão atualizada

Certificações e
especificações

Serviços para
parceiros

Partner Programs

Cisco Capital Finance

Ferramentas
da Cisco

Obtenha suporte
técnico

Conteúdo
Abreviações

Bem-vindo ao Guia do parceiro LATAM
Prezado parceiro da Cisco,
O Guia de parceiro é uma fonte de informações para nossa
comunidade de parceiros. Ele foi criado para oferecer informações
essenciais sobre programas, ferramentas
e recursos.
Aqui você vai encontrar link para sites relevantes, poupando o tempo
gasto na pesquisa pelas informações e atualizações das quais você
precisa.

Equipes de marketing e operações
Os dados relacionados a incentivos, como descontos ou porcentagens de pagamentos,
exibidos neste documento são capturas de telas das regras dos programas em uma data
específica. Consulte os termos e condições dos programas para obter as atualizações
mais recentes. Os termos e condições têm prioridade sobre este documento.

Para facilitar o acesso ao Guia, você pode salvar o Guia em seu
desktop como um arquivo PDF para poder acessar essa informação
interessante sem precisar aguardar sempre o download ou quando
não tiver acesso à internet, mas precisar acessar as informações
imediatamente. Salve usando a função salvar de seu PDF ou
pressionando “Salvar Guia no desktop” na primeira página do Guia.
O guia de parceiro é atualizado trimestralmente. Clique no link
fornecido na capa ou no alto de todas as páginas deste guia com a
descrição Verificar se há uma versão atualizada.
Estamos muito interessados em receber seus comentários e
sugestões. Se quiser comentar sobre o formato ou o conteúdo do
guia, ou se quiser sugerir um assunto a ser incluído na próxima
versão do Guia de parceiro, sinta-se à vontade para usar o link Enviar
comentários disponível em todas as páginas.
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Dando início à sua parceria com
a Cisco

ETAPA 1 Preparar sua empresa para vender
produtos Cisco

Bem-vindo à Cisco!

Garanta o acesso dos funcionários a recursos exclusivos de parceiros
(etapas obrigatórias)

Este guia vai conduzi-lo pelas etapas necessárias para que você prepare e habilite
sua empresa para fazer negócios com a Cisco. Você terá que seguir algumas etapas
obrigatórias, além de realizar algumas ações recomendadas. Essas ações serão divididas,
sempre que for apropriado, pela função do cargo: administrador, vendas e técnico (A/V/T).
Se você tiver qualquer dificuldade, ligue para nós ou registre um caso on-line com nosso
Partner Response Team. Para obter mais detalhes, consulte www.cisco.com/go/prt
Para saber mais sobre a Cisco, visite nosso site Cisco.Com (conhecido como CCO).
Observação: Uma dica útil válida para todos os sites da Cisco é digitar a raiz de endereço
‘www.cisco.com/go/xxx’ e adicionar a abreviação da ferramenta que você procura.
Veja alguns exemplos:
www.cisco.com/go/pec
www.cisco.com/go/routers
www.cisco.com/go/collaboration

Lucro para você, valor para os clientes
Os revendedores que se tornam parceiros registrados da Cisco registram um aumento na
receita de produtos da Cisco igual a 77% ao ano. Esse crescimento da receita é apoiado
pelas ferramentas, oportunidades e programas de lucratividade líderes do mercado. A Cisco
oferece incentivos, promoções e programas para neutralizar despesas, aumentar os lucros e
apoiar o crescimento dos negócios. Aprimore seu portfólio de soluções e reduza os custos.
Aumente a satisfação do cliente.
Comece hoje mesmo a tirar o máximo proveito de sua parceria com a Cisco. Não esqueça
sua ID do CCO; os recursos aqui listados têm acesso protegido para parceiros da Cisco, e
você terá que fazer login com sua ID do CCO. Este documento de referência vai ajudá-lo a
conectar-se a programas que põem dinheiro no seu bolso, incorporar produtos e serviços
da Cisco a suas soluções, aumentar a conscientização do cliente acerca de suas ofertas e
oferecer ferramentas que o ajudam quando você mais precisa.
Para visualizar um plano consolidado de práticas recomendadas para maximizar sua relação
com a Cisco, visite Partner Practice Builder (PPB) - Dando início à sua parceria com a
Cisco.

Estar preparado para fazer negócios é essencial para que sua empresa esteja pronta para
responder quando os clientes estiverem prontos para comprar. Seus funcionários precisam
ter acesso a recursos e sites que os ajudem a vender, usar e prestar suporte a produtos e
serviços da Cisco. A Cisco cria treinamento, laboratórios e ferramentas de capacitação gratuitos
especificamente para seus parceiros. O acesso a esses recursos é permitido para funcionários
listados no banco de dados de parceiros da Cisco, que são atribuídos a uma empresa válida.
Prepare-se para fazer negócios com a Cisco garantindo que seus funcionários tenham uma ID
do CCO e que estejam atribuídos à sua empresa no banco de dados de parceiros da Cisco.
Podem ser necessárias até 72 horas até que os funcionários sejam reconhecidos pelos
recursos para parceiros. Portanto, comece garantindo o acesso deles hoje mesmo.

Guia passo-a-passo para tornar-se um parceiro registrado da Cisco
1. Cada funcionário precisa gerar um nome de usuário e uma senha (ID do CCO) no site
Cisco.com para proteger sua privacidade e garantir que o treinamento atual e as demais
informações que visualizem sejam de fato deles. Os funcionários podem seguir estas
instruções para obter uma ID do CCO. Envie um e-mail para a Cisco se tiver problemas
para criar uma conta no Cisco.com.
2. Os funcionários devem fornecer suas respectivas IDs do CCO a você, que é o
administrador Cisco. Em seguida, você pode atribuí-los à sua empresa no banco
de dados da Cisco.
3. Depois que você, administrador de parceiros, gerar a ID do CCO, é essencial assinar
o contrato Cisco Indirect Channel Purchase Agreement (ICPA) em nome de sua empresa.
Este documento que pode ser aceito com um clique resume os termos que regem os
negócios com a Cisco, e está disponível em vários idiomas (www.cisco.com/go/icpa).
Parceiros com contrato direto de vendas não precisam assinar o documento. Para obter
mais detalhes sobre as políticas de direitos para um contrato direto de vendas, entre em
contato com seu Gerente de Contas de parceiros local.
4. Também é importante que você entenda as políticas da Cisco envolvendo a proteção
da marca, e que reconheça a importância de comprar por meio de canais diretos
e autorizados, além de conhecer nossos requisitos de licenciamento de software.
Analise a política de proteção da marca aqui.
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5. Depois de fazer login na ferramenta Partner Self Service, pesquise a ID do CCO de
todos os funcionários e atribua-as à sua empresa. A ID do CCO é necessária para que
um contato tenha acesso aos recursos da Cisco. Se você adicionar um contato com
uma ID de e-mail, ele não terá acesso.
6. Atualize o reigstro de sua empresa ao contratar ou demitir funcionários.
É essencial que a ferramenta Partner Self Service seja mantida atualizada, visto que ela
é o único banco de dados usado pela Cisco para atribuir privilégios de acesso. Ofereça às
pessoas certas os devidos direitos de acesso (por exemplo, o responsável pela certificação
deve ser nomeado administrador da ferramenta CSAPP).

Conecte-se a seu distribuidor autorizado da Cisco
Seu distribuidor autorizado da Cisco está pronto para ajudá-lo a fazer negócios com a Cisco
agora mesmo. Caso precise de informações sobre incentivos e programas à sua disposição
como parceiro registrado da Cisco, de ajuda com a seleção de produtos ou de auxílio nas
vendas, conte com a experiência de seu distribuidor com os produtos e serviços da Cisco
para resolver tudo em menos tempo. Os valiosos serviços de seu distribuidor podem incluir
treinamento baseado na Web, demonstrações de produtos e soluções, apresentações
técnicas individuais e provas de conceito.

ETAPA 2 Gerenciar seus negócios com a Cisco
MyCisco é o nome de uma página da Web integrada, personalizada com módulos
selecionados por você em um catálogo. Dessa forma, você pode criar seu próprio espaço
de trabalho personalizado. Muitos dos recursos mostrados neste documento estão incluídos,
e podem ajudá-lo a gerenciar seus negócios diários com a Cisco. O espaço de trabalho do
My Cisco oferece acesso imediato aos aplicativos e às informações comerciais da Cisco que
você utiliza com mais frequência, ajudando-o a melhorar sua produtividade.
A linha de ajuda para parceiros da Cisco é um caminho de suporte direto para ajudá-lo com
pré-vendas, projeto de produtos e ferramentas para capacitação de parceiros. Pesquise
a ampla base de conhecimentos on-line, em inglês. Para tratar de assuntos urgentes, você
pode abrir um caso em um dos 16 idiomas aceitos e obter resposta nesse mesmo idioma.

ETAPA 3 Preparar sua empresa para vender
produtos Cisco
Prepare a equipe de pré-venda para abordar os clientes

Seu distribuidor sabe para quais incentivos e programas você está qualificado enquanto
parceiro registrado da Cisco. Ele pode ajudá-lo a navegar pelos incentivos da Cisco, a
escolher produtos e a inscrever-se em produtos que sejam adequados à sua empresa.

O Partner Central Community da Cisco oferece fóruns de discussão, wikis e blogs baseados
nas tecnologias e nos serviços e programas para parceiros da Cisco. É importante que você
se familiarize com o conteúdo dessas páginas voltadas para parceiros.

Entre em contato com seu distribuidor autorizado da Cisco hoje mesmo. Use o
Authorized Distributor Locator da Cisco para saber quais são os distribuidores da Cisco
que atendem à sua região.

Há vários cursos de treinamento on-line e gratuitos para a equipe de vendas disponíveis
em nosso Partner Education Connection. Os treinamentos de Início rápido em vendas
e Habilidades leves podem ser particularmente interessantes.

Depois de concluir as etapas acima, você estará pronto para fazer seu primeiro pedido
de produtos da Cisco. No entanto, a Cisco é uma organização complexa, e para maximizar
o uso de todos os incentivos e ferramentas de capacitação disponíveis, recomendamos que
você siga estas etapas:

Para obter informações mais específicas para revendedores focados em SMB, visite as
páginas da comunidade de parceiros SMB da Cisco.

Prepare a equipe de suporte para o sucesso
82% das questões de suporte técnico da Cisco são resolvidos através do site de suporte
da Cisco na Web (contra os 20 por cento do setor). Escolha uma tarefa a ser realizada
ou escolha um produto. Encontre rapidamente instruções e links para baixar software para
o sistema, manter o desempenho da rede, solucionar problemas com produtos, identificar
alertas e avisos de segurança, determinar etapas de ciclo de vida de produtos e conhecer
os serviços e contratos da Cisco. O site oferece 40 ferramentas e utilitários, funções
aprimoradas de pesquisa, recursos de personalização, a sabedoria consolidada de colegas
e especialistas e mais de 90.000 documentos técnicos.

Guia do parceiro LATAM | © 2013 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados. Informações confidenciais e de propriedade da Cisco

Continua...

6

Enviar comentários

Torne-se
Torne-se
um parceiro
parceiro

Ativação
de vendas

Torne-se um
Torne-se
um parceiro
parceiro

Pesquise o Guia

Verificar se há uma versão atualizada

Certificações e
especificações

Serviços para
parceiros

Partner Programs

Cisco Capital Finance

Ferramentas
da Cisco

Obtenha suporte
técnico

Conteúdo
Abreviações

Retorno sobre os investimentos na Cisco

Para abrir rapidamente um caso com o suporte técnico da Cisco e baixar software para seus
produtos ou produtos para o consumidor, venda um contrato de serviço SMARTnet para
cada produto e atribua cada número de contrato à ID do CCO do administrador do contrato
de serviço de sua empresa. Podem ser necessárias seis horas para que sua conta seja
atualizada e você possa abrir um caso de TAC. Portanto, siga o procedimento hoje mesmo.
Faça login no Cisco.com e use a ferramenta Service Access Management Tool para
adicionar números de contrato.

Sua empresa estará qualificada para descontos e abatimentos maiores, dentre outras vantagens,
conforme seus funcionários conquistarem certificações de carreira e especializações tecnológicas.
Com uma equipe especializada em tecnologia, os parceiros podem participar de vários programas
premiados para parceiros da Cisco, incluindo o Value Incentive Program e o Solution Incentive
Program. Os parceiros da Cisco podem obter especializações tecnológicas on-line sem custos,
e há cursos disponíveis sob demanda no Partner Education Connection (PEC) da Cisco
(é necessário ter login do CCO).

As discussões e comunidades on-line da Cisco estão sempre atualizadas com a evolução
da tecnologia e a resolução de problemas. O Cisco Services Community for Partners ajuda
parceiros com todos os modelos de negócios a criarem ou ampliarem uma prática de serviços.
As categorias incluem suporte geral, comunicações unificadas e gerenciamento
de rede. Os engenheiros podem baixar ferramentas e scripts, modificando-os de acordo com
suas necessidades. Aumente a produtividade com a “Lista de observação” personalizada da
comunidade e mantenha-se a par de atualizações e discussões. Use o wiki para fazer pesquisas
no banco de dados de conhecimentos globais da Cisco. Cisco Support Community (NetPro)
é o nome de um fórum de discussão da Cisco que pode ajudá-lo a encontrar respostas para
perguntas difíceis. Um terço dos frequentadores do fórum é composto por parceiros de canal;
dois terços por clientes finais; além deles, também estão presentes os especialistas de suporte
da Cisco. Os assuntos são organizados por tecnologia. O NetPro também inclui um fórum
de discussão especial on-line, o Ask the Expert, para que você obtenha informações mais
detalhadas sobre uma tecnologia específica através da equipe tecnológica da Cisco.
Visite-o a cada duas semanas para encontrar um novo assunto em discussão.

Tire proveito das promoções de produtos

Inscreva-se no Technical Services Newsletter para receber avisos técnicos, avisos de
campo e atualizações de documentos técnicos. Leia o Tech Insight todos os meses para
obter dicas técnicas para resolver problemas reais enviados por parceiros e clientes finais.

ETAPA 4 Inscrever-se nos incentivos da Cisco
A lista completa de incentivos oferecidos está disponível no site Partner Central, na seção
Incentives. Alguns incentivos variam de acordo com o local, portanto clique na guia de
incentivos do local relevante. É importante que a equipe de vendas se mantenha a par dos
mais recentes programas promocionais da Cisco, como por exemplo a maneira como os
programas OIP (Opportunity Incentive Program, que recompensa parceiros que buscam novos
negócios) e TMP (Trade In Program) podem ajudar a gerar vendas. Os parceiros que usam
esses incentivos regularmente conseguem manter-se sempre competitivos no mercado.

Para parceiros com negócios focados principalmente no lado comercial, os programas
abaixo relacionados podem ser interessantes:
•

O Fast Track Program oferece preços competitivos para mais de 200 produtos de alta
disponibilidade para pequenas e médias empresas. Ele foi projetado para ajudá-lo
a atender às necessidades únicas dos clientes em pequenas e médias empresas (SMB),
oferecendo descontos que aumentam sua lucratividade. Os SKUs são atualizados
trimestralmente; os preços são específicos para cada região do mundo. Entre em
contato com o seu distribuidor autorizado da Cisco para obter mais informações.

•

No Partner Rewards Program, os parceiros ganham pontos ao vender produtos
específicos da Cisco. Esses pontos podem ser trocados por uma ampla variedade
de recompensas ou por dinheiro em um cartão de débito.

•

O programa de incentivos Pay for Performance Service Incentive oferece um
desconto em todos os contratos de serviço vendidos com um produto, e também
nas renovações de contratos de serviço. O treinamento Cisco Service Experts
é necessário, e está disponível on-line e gratuitamente para os parceiros da Cisco.

Entre em contato conosco se tiver dúvidas ou sugestões, ou se precisar de mais informações
sobre o Cisco Service Expert Program. Envie um e-mail para euro-help@cisco.com

ETAPA 5 Analisar e selecionar produtos da Cisco
Analisar produtos e recursos de produtos no Partner Central
Para obter informações sobre produtos, incentivos e promoções para parceiros da Cisco
que tenham clientes de pequenas empresas, visite a seção de SMB do Partner Central.
Em seguida, leia o que a Cisco tem a dizer para os clientes finais de SMB, (até 250 usuários
na rede) na página de produtos para SMB da Cisco.
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A seção corporativa do Partner Central oferece informações sobre soluções de maior
escala, com suporte a mais de 250 usuários. Informações específicas sobre arquiteturas,
soluções e indústrias também estão disponíveis no Partner Central.

Guias de produtos com detalhes sobre hardware, software e serviços
O Guia de referência rápida de produtos da Cisco www.cisco.com/go/guide está disponível
para download e inclui todos os produtos e serviços oferecidos pela Cisco. Leia breves
visões gerais sobre produtos e analise recursos importantes, especificações técnicas,
números de peça e informações sobre pedidos. Os funcionários de parceiros podem baixar
uma cópia gratuitamente depois que se registrarem no Document Center da Cisco. Você
também pode optar por receber notificações por e-mail sobre atualizações nos guias,
lançamentos de novos produtos e descontos em produtos.
Você encontra detalhes consolidados sobre produtos e soluções da Cisco para pequenas
empresas no Guia de referência de produtos para SMB, que inclui recursos comuns, lógica
de decisões para mapeamento dos requisitos comerciais dos clientes aos produtos da Cisco,
SKUs e descrições de produtos, e tabelas comparativas de recursos de modelos de uma linha
de produtos.
Este guia de referência inclui informações de contrato de serviço SMARTnet para que você
possa vender um nível de serviço que atenda às suas necessidades e às de seus clientes.

Cisco Smart Designs para redes Cisco
O Cisco Smart Designs oferece práticas recomendadas para a implantação de redes
e exemplos de projetos criados pelos especialistas em redes da Cisco para ajudá-lo a criar
projetos de rede simples e modulares. Alguns projetos avançados podem exigir experiência em
engenharia de rede, incluindo o uso da interface de comando por linha da Cisco, que equivale a
um Cisco Certified Network Advisor.
O Design Zone para Cisco Smart Business Architecture é uma série de diagramas projetados
para redes de porte médio com até 10.000 terminais conectados. As soluções Smart Business
Architecture são projetos de rede com cenários comuns de implantação que podem ser
replicados para que você realize implantações rápidas e tranquilas. Arquiteturas perfeitas
tornam sua prática com a Cisco mais lucrativa e aumentam a satisfação do cliente.

Prepare-se com o Technology Labs da Cisco

Os laboratórios acabam com os custos de equipamentos para a prática dos parceiros e oferecem
os cenários mais comuns de atualização e implantação de produtos. Para atender a parceiros em
todos os países, sujeitos a diversos horários de trabalho, os laboratórios estão sempre on-line.
Inscreva-se hoje mesmo e apresente a seus clientes um novo nível de experiência.

Aumente suas habilidades e seu prestígio com as ofertas da Cisco
em certificações e Especializações
Seu distribuidor autorizado ou Gerente de Contas de parceiros da Cisco deve ser capaz de
ajudá-lo a escolher os níveis de parceria e treinamento adequados à sua empresa. A Cisco
cria e mantém milhares de horas de treinamento e laboratórios on-line para acesso exclusivo
de parceiros, sem custos adicionais. Conforme expande sua relação com a Cisco, você vai
se qualificando para obter acesso a novos programas e níveis de incentivos.
Há quatro níveis de especializações Cisco que ajudam nossos parceiros a construir sua
experiência tecnológica e de mercado. Você pode obter especializações além das exigidas
por uma certificação para fortalecer sua experiência, sua abordagem diante dos clientes e suas
ofertas de serviço. As especializações e os treinamentos para elas são atualizados conforme
a necessidade, refletindo o compromisso contínuo da Cisco em preparar seus parceiros para
oferecer e fornecer as tecnologias mais atualizadas para seus clientes. Se você também quiser
receber as últimas informações sobre as certificações e especializações da Cisco, inscreva-se
nos canais de RSS.

ETAPA 6 Ser bem sucedido na venda de suas
soluções
Fique a par de oportunidades automaticamente com o Partner
Locator da Cisco
Mais de 11.500 clientes usam diariamente o Partner Locator da Cisco para encontrar um
parceiro que possa ajudá-los, e seu status de parceiro registrado da Cisco o qualifica para
inclusão nessa ferramenta. Algumas horas após a obtenção do status de parceiro registrado
da Cisco, as informações de sua empresa são incluídas automaticamente no Partner Locator,
podendo ser pesquisadas por qualquer cliente em potencial que visite o Cisco.com e faça uso
da ferramenta.

A Cisco mantém centenas de laboratórios remotos em equipamentos reais exclusivamente para
parceiros. Obtenha experiência prática antes de avaliar ou instalar produtos para um cliente.
Guia do parceiro LATAM | © 2013 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados. Informações confidenciais e de propriedade da Cisco
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Receba informações úteis da Cisco

Faça um plano para cada cliente

Mantenha-se a par das notícias, eventos, atualizações tecnológicas e recompensas para
parceiros da Cisco com o Cisco Partner Intelligence Newsletter. Cada funcionário pode
personalizar suas preferências de artigos para receber apenas as informações que pedirem,
independente de ocuparem cargos técnicos, administrativos ou de vendas. É VITAL que
você se inscreva para receber esse boletim; ele é o único veículo de comunicação usado
para transmitir mensagens importantes sobre assuntos como mudanças no programa de
certificação.

Cisco Smart Business Roadmap é o processo de planejamento de vendas que você pode
utilizar e reutilizar com seus clientes para criar relações de longo prazo. Com ele, você pode
desenvolver um roteiro de tecnologia de rede que lide com as necessidades comerciais de
cada cliente e ofereça resultados comerciais a longo prazo.

Cada país também tem um calendário de eventos que registra todos os eventos locais, além
de webinars e afins. Para inscrever-se nele, siga para Cisco Partner Events.
Se você também quiser receber as últimas informações, inscreva-se nos canais de RSS.

Promova sua parceria com a Cisco e atualize o marketing
Promova seu status de parceiro registrado da Cisco com os logotipos de relação
e tecnologias/serviços da Cisco. Use o logotipo de parceiro registrado da Cisco na
correspondência enviada para os clientes, no material de marketing e nos comunicados
à imprensa. Assista à apresentação de slides com a visão geral da marca Cisco para
saber como e onde usar o logotipo de parceiro da Cisco. Para baixar o logotipo de parceiro
registrado da Cisco em cores ou preto e branco, siga para a página de logotipos para
parceiros da Cisco, role a tela para baixo e escolha a guia “Other”. Para obter respostas para
outras perguntas, entre em contato pelo e-mail channels-logos@cisco.com.
Reforce seu relacionamento com os clientes atuais, atraia novos clientes e apresente
oportunidades de geração de receita com o Partner Marketing Central. O portal foi
desenvolvido pela Cisco para ajudar os parceiros a desenvolverem campanhas e materiais
de marketing mais poderosos.

Steps to Success oferece orientações passo a passo para envolver o cliente.
O Steps to Success vai ajudá-lo a criar um negócio mais lucrativo. Ele oferece um ponto
central de metodologias de projeto, práticas recomendadas, planos de projetos, ferramentas
e modelos líderes de mercado. Esse importante recurso da Cisco para parceiros vai ajudá-lo
a aumentar a produtividade através da padronização de sua abordagem diante dos clientes,
a aumentar a satisfação do cliente fazendo a coisa certa na primeira tentativa e a reduzir
os custos através de implantações eficientes para os clientes.

Envolva os clientes com programas convincentes
O Cisco Capital Financing permite que os clientes adquiram hoje mesmo uma solução
tecnológica que atenda às suas necessidades comerciais. Diminua as preocupações
do cliente com as restrições do orçamento. Você vai se beneficiar de acordos maiores,
proteger as margens e evitar conversas sobre descontos, ao mesmo tempo que aumenta
a lealdade e retém seus clientes.
O Cisco Services Accelerate Program é um programa de treinamento e incentivos projetado
para ajudar os parceiros a aprenderem rapidamente sobre a revenda de serviços da Cisco para
clientes SMB. O treinamento on-line modular e de fácil acompanhamento ensina o valor dos
Cisco Technical Services, as práticas recomendadas para vendas, o tratamento dos objetivos
e como posicionar renovações de contratos de serviço. No momento, o programa está
disponível nos Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, Austrália, Nova Zelândia e China.

Obtenha ideias e recursos de marketing específicos para pequenas empresas no site Small
Business Marketing da Cisco.
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Retorno sobre os investimentos na
Cisco
Retorno sobre os investimentos na Cisco é a história do parceiro Cisco. Ela mostra como
nós valorizamos a sua parceria e, com base nos comentários dos nossos parceiros, também
ilustra o valor que você obtém com nossa parceria. O retorno sobre os investimentos na Cisco
demonstra que nos concentramos em conquistar sua lealdade todos os dias.

Com a visão do investidor da avaliação do parceiro (Figura 2), conversamos com parceiros
e investidores e nos concentramos em onde e como podemos proporcionar mais valor
econômico para você. Identificamos quatro áreas principais que são mais influenciadas por
nossa relação colaborativa ao ajudar você a ir além da lucratividade e influenciar sua valorização
no mercado. São elas: 1) lucro operacional 2) potencial de crescimento 3) sustentabilidade e 4)
risco.
Fig 2. Visão do investidor da avaliação de um parceiro

Lançado no nosso Worldwide Partner Summit em abril de 2012, o Retorno sobre os
investimentos na Cisco oferece às equipes da Cisco uma plataforma comum para falar de
negócios com a nossa comunidade de parceiros e ouvir de você como podemos continuar a
aumentar o valor de sua parceria com a Cisco.
Edison Peres, Vice-presidente Sênior de Worldwide Channels, fala sobre o Retorno sobre
investimentos na Cisco para parceiros, que é composto por duas partes importantes: a
proposta de valor para o parceiro da Cisco e a visão do investidor da avaliação do parceiro.
A base desses dois fatores são nossos os principais valores de nossos parceiros, que temos
seguido constantemente ao longo dos anos.
Nossa proposta de valor para parceiros (Figura 1) define como o ajudamos a obter o valor
máximo de seu investimento na Cisco, pois investimos em inovações tecnológicas contínuas,
ativação de práticas e lucratividade do parceiro, com o apoio do nosso compromisso com um
modelo de entrada no mercado de vendas e serviços focados no parceiro.
Fig. 1 Proposta de valor para o parceiro da Cisco
Inovação
tecnológica
nV

ATIVAÇÃO

Modelo de vendas
e serviços focados
no parceiro

Lucratividade
do parceiro

Reserve alguns minutos para ler uma postagem do blog de Edison Peres sobre o Retorno
sobre os investimentos na Cisco e converse sobre esse assunto com seu representante
de vendas da Cisco. Queremos saber o que podemos fazer para continuar a proporcionar
cada vez mais valor para nossa parceria juntos e ajudar você a otimizar seu retorno sobre os
investimentos na Cisco.

LUCRATIVIDADE

Ativação de
práticas
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A VENDA
Visão geral:
“The SELL” – Sales Enablement Learning Lifecycle (ciclo de vida de aprendizado de capacitação
para vendas) é um recurso on-line e fácil de usar, feito para você, nossa liderança na comunidade
de parceiros, gerentes de contas e engenheiros de vendas. Ele foi criado para ajudá-lo a tornar-se
mais produtivo, bem informado e competente na venda de soluções da Cisco. Ele vai ajudá-lo
a encontrar treinamento organizado e recursos para:
•
•
•
•

Aquisição de talentos
Contratação de novos funcionários
Aumento da produtividade dos funcionários atuais
Aprimoramento das habilidades dos melhores vendedores

Nós o convidamos a explorar o recurso e descobrir como ele pode ajudá-lo a treinar e reter
seu ativo mais importante, e aprimorar sua capacidade de fazer negócios com a Cisco.

Benefícios
•

•

Conteúdo organizado: O principal benefício do “The SELL” é a oferta de conteúdo
organizado, para que você passe menos tempo procurando e mais tempo gerenciando
seus negócios e desenvolvendo seus recursos da Cisco.
Navegação facilitada: Navegue facilmente pelo site e acesse as ferramentas, sites
e informações mais usadas.

URLs e ferramentas relacionadas
www.cisco.com/go/thesell
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Partner Marketing Central (PMC)
A Partner Marketing Central oferece uma variedade de serviços que permitem que
os parceiros aumentem a conscientização, gerem demanda e promovam seu banco de
dados de contatos. Seja através de campanhas gratuitas de autoatendimento para a criação
de um evento, da divulgação em massa por e-mail ou correio tradicional, ou do uso de Joint
Marketing Funds (JMF) para atividades de marketing de serviço completo, a PMC capacita
os parceiros para planejar, criar, executar e mensurar estrategicamente seu sucesso.

Comece a usar e saiba mais sobre as atividades de marketing para
parceiros
Envie um requerimento de marketing personalizado para utilizar os fundos de marketing
conjunto da Cisco para planejar um evento, criar uma campanha publicitária ou pagar por
diversas atividades de marketing.*
• Use os Joint Marketing Funds para encomendar atividades de marketing pré-compiladas
e de serviço completo, como sindicalização de conteúdo da Web, e-mails direcionados,
envio de correspondência física, seminários e campanhas de telemarketing *
•
Realize campanhas gratuitas de autoatendimento utilizando e-mails personalizados,
cartões postais, flyers e sites para registro em eventos
* Pagamento de parceiro ou JMF exigido

Treinamento e suporte
Familiarize-se com o PMC participando de uma sessão de treinamento, ou assista a vídeos
de treinamento auto-orientados.
•
Prepare-se: aprenda a personalizar sua experiência usando a Partner Marketing
Central.
•
Campaign Center: Aprenda a criar ativos de marketing personalizados.
•
Event Center: Aprenda a planejar, executar e gerenciar os eventos de seus clientes.
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Talentos de parceiros
Os Talentos de parceiros da Cisco têm o compromisso de fornecer aos parceiros da Cisco
programas, eventos e recursos de práticas recomendadas que foquem no gerenciamento de
capital humano. Ao trabalhar em conjunto, temos o objetivo de ajudar os parceiros a atrair,
desenvolver e reter as pessoas certas, com as habilidades certas, na hora certa.
•
•
•

Talentos de parceiros da Cisco: Incentiva a capacitação de parceiros através de
investimentos em talento.
Fit4Talent da Cisco: Recursos para suportar seu ciclo de vida de gerenciamento de
talento.
Rede de talentos de parceiros Cisco (CPTN) uma plataforma online de recrutamento
premiada, em vários idiomas, que ajuda a conectar os parceiros da Cisco com os
talentos certos.
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Visão geral do canal de revenda
Visão geral
Com o programa para canal de revenda, um programa líder de mercado, os parceiros podem
estimular o crescimento e diferenciar seus negócios, ampliando sua capacidade de cumprir
com os requisitos dos clientes. Através das especializações e certificações do programa,
a Cisco reconhece sua experiência em tecnologia e arquiteturas e o ajuda a aumentar
a demanda dos clientes por serviços e tecnologias avançadas da Cisco. O programa também
oferece uma maneira de validar a satisfação dos clientes e seus recursos de pré e pós-vendas,
diferenciadores importantes nos mercados competitivos de hoje.

Novos recursos
•

Pesquise o Guia

Verificar se há uma versão atualizada

A Cisco está aprimorando seu Cisco Channel Partner Program com a nova
Master Cloud Builder Specialization. A nova especialização representa a maneira
programática formal para demonstrar as competências aprofundadas dos parceiros
para criar nuvens privadas para clientes ou nuvens públicas para provedores.

Descrição
A participação no programa para canal de revenda exige que os parceiros cumpram com
os requisitos ao longo do ano para manter as qualificações que conquistaram.
Como é a relação entre as certificações e as especializações?
As certificações Channel Partner Program são parecidas com títulos acadêmicos. Algumas
especializações são pré-requisitos para a certificação, e outras oferecem conhecimento
especializado sobre certas tecnologias. Os níveis de certificação refletem a amplitude
e as habilidades tecnológicas de um parceiro. Quanto mais alto o nível de certificação, mais
credenciais e recursos serão necessários para que os requisitos sejam atendidos.

Ferramentas
da Cisco

Obtenha suporte
técnico

Conteúdo
Abreviações

Proteção da
Marca

Como os parceiros podem se especializar e certificar?
Os requisitos mudam de acordo com a certificação e a especialização. Consulte o gráfico
para obter mais detalhes sobre cada nível. Tenha em mente que tornar-se um parceiro
registrado é a primeira etapa do processo. Analise o Guia passo a passo para tornar-se um
parceiro registrado.

Certificação da Cisco
As certificações da Cisco refletem uma variedade de habilidades em certas tecnologias/
arquiteturas, e se baseiam na capacidade que sua organização tem de dar suporte a clientes
em um mesmo país ou grupo de países.
As certificações em nível de país vão do nível básico ao mais alto: Select, Premier, Silver,
Gold, Multinational e Global Certification.
Cada nível de certificação tem requisitos específicos nestas áreas:
1.
2.
3.
4.

Especialização em vendas, na área técnica e treinamento em serviços de ciclo de vida
Quantidade de pessoas com certificações
Recursos de serviço e suporte relevantes para cada nível de certificação
Níveis de satisfação do cliente exigidos pelo nível de certificação

Com cada nível de certificação, os parceiros se beneficiam de um maior nível de suporte,
uso de marca e incentivos econômicos da Cisco, incluindo acesso aos melhores produtos
e serviços da categoria, suporte técnico, ferramentas de produtividade, treinamento on-line,
recursos de marketing e promoções de vendas.
Multinational Certification: reconhece parceiros com experiência em vendas, implantando
e apoiando as soluções integradas da Cisco em vários países em uma região específica
da Cisco. Parceiros que conquistarem a quantidade exigida de certificações Silver e Gold
na região serão reconhecidos como Multinational Certified Partner para o local em questão.
Para se qualificar, um parceiro precisa ter um contrato de revenda multinacional relacionado.
Global Certification: reconhece parceiros com a experiência e os recursos para planejar,
projetar, implementar e operar soluções de rede da Cisco em todo o mundo. Os Global
Certified Partners precisam ter um contrato de revenda global e satisfazer requisitos de
certificação em três regiões continentais.
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Especializações da Cisco

*Recomenda-se que os parceiros visitem o site com frequência para obter informações
atualizadas ocasionais sobre as provas e cursos.

Segurança
Roteamento e switches

Abreviações

O diagrama de requisitos de função para especialização está disponível em todas as
páginas da Web sobre requisitos para especialização no Cisco Partner Central.

Segurança de conteúdo

Fundação

Obtenha suporte
técnico

Ao conquistar especializações, os parceiros provam ter experiência em vendas, na área
técnica e nos serviços de ciclo de vida voltada especificamente para uma tecnologia ou
arquitetura, e que são capazes de planejar, projetar, implementar e operar soluções comerciais
em ambientes personalizados. As especializações são conquistadas através do cumprimento
de requisitos em duas áreas principais: requisitos de treinamento e provas, e requisitos de
função na empresa. Confira os requisitos específicos de cada especialização.

Redes sem fronteiras
Arquitetura

Computação unificada

Pequenas empresas

Ferramentas
da Cisco

Conteúdo

As especializações da Cisco refletem os níveis de habilidade de um parceiro em uma
tecnologia ou arquitetura específica. Há quatro níveis de especialização: Entry, Express,
Advanced e Master, cada um representando uma capacidade maior em vendas,
na área técnica e nos serviços de ciclo de vida. As especializações se concentram em áreas
específicas de tecnologia ou arquitetura, e oferecem diferenciais importantes no mercado de
trabalho.

IP NGN
Arquitetura

Colaboração
Express

Cisco Capital Finance

Programa de serviços
gerenciados e em nuvem (CMSP)

Fig 1. Modelo avançado de certificação disponível a partir de 15 de agosto – obrigatório a
partir de 1º de agosto de 2012

Pequenas empresas
Fundação

Pesquise o Guia

Verificar se há uma versão atualizada

Master

Recompensas dos programas
A Cisco tem o compromisso de recompensar parceiros por sua lealdade à Cisco e pelo valor
agregado que levam aos clientes. Para isso, ela faz uso de incentivos econômicos, novas
maneiras de explorar a marca Cisco, oportunidades e patrocínio de marketing conjunto
e vários programas de habilitação para serviços.
Conforme você investe em certificações e especializações, programas de incentivo
econômico como Value Incentive Program (VIP), Opportunity Incentive Program (OIP),
Solutions Incentive Program (SIP), Teaming Incentive Program (TIP) e nosso Technology
Migration Program (TMP) vão se tornando ferramentas importantes para incentivar um
crescimento lucrativo.
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Benefícios para o parceiro
O desenvolvimento de habilidades mais abrangentes e integradas nas áreas de tecnologia
e arquitetura permite que os parceiros ofereçam as soluções integradas de rede que os
clientes exigem, expandam sua função com os clientes e entrem em novos mercados.
Ao desenvolverem habilidades mais profundas nessas áreas, os parceiros podem se
diferenciar ainda mais, oferecendo soluções avançadas mais sofisticadas. Por fim, o uso
da abordagem Cisco Lifecycle Services ajuda os parceiros a definirem as atividades de
que precisam para realizar uma implantação bem sucedida e operar as soluções da Cisco.
Ao implementar e integrar esses processos comprovados e replicáveis em seu ramo de
serviços, os parceiros podem fortalecer as relações com o cliente e aumentar
a lucratividade.

Dicas para ser bem sucedido
Para que seja mais fácil gerenciar os requisitos de programa, a Cisco oferece aos parceiros
o seguinte material:
•
Área de anúncios do Partner Central: Todas as mudanças nos requisitos do
programa para canal de revenda serão postadas aqui. Você pode usar o canal de
RSS deste site para ser notificado quando houver alguma atualização.
•
Relatório de conformidade de parceiros Este relatório, disponível na ferramenta
Certification and Specialization Application (CSApp), permite que você monitore
de forma proativa quaisquer funções de especialização que não estejam alocadas
a pessoas. Ele também apresenta os detalhes necessários para a criação de planos
de treinamento para as pessoas que ocupam funções de especialização, garantindo
que sua empresa atenda aos requisitos o ano inteiro.
Se você tiver dúvidas sobre esses materiais, converse com sua equipe Partner Account
Team ou com a equipe Partner Relationship Team.
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Saiba mais
Saiba mais sobre o Channel Partner Program

URLs e ferramentas relacionadas
•
•
•
•

Channel Partner Program
Visão geral das certificações e especializações
Requisitos de função de especialização
Anúncios

Educação e treinamento de parceiros
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cisco Global Learning Partner Locator
Cisco Learning Partners & Learning Locator
Partner Education Connection (PEC)
Torne-se um Authorized Cisco Learning Partner
Cisco Networking Academy Program (CNAP)
Catálogo de cursos e certificações
Caminhos e certificações de carreira
Suporte online a certificações
Certification Tracking System (o sistema de acompanhamento de certificações de
carreiras da Cisco oferece um registro com histórico de provas e cerificações)

Todas as ferramentas para parceiros só podem ser acessadas por parceiros registrados e
atribuídas a pessoas que façam parte da empresa.

Detalhes de contato para suporte ou perguntas
Equipe Partner Relationship
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Visão geral
O Cisco Authorized Partner Program une dois pilares importantes do portfólio de parcerias:
o Authorized Technology Provider (ATP) Program e o programa de especialização. Dentre
outros objetivos, o programa:

•
•
•
•

Cisco Capital Finance

Programa de serviços
gerenciados e em nuvem (CMSP)

Authorized Partner Program (APP)

•

Pesquise o Guia

Verificar se há uma versão atualizada

É voltado para tecnologias emergentes, como as Digital Media Solutions, e tecnologias
avançadas, como as Unified Communications
Oferece oportunidades de mercado para todos os parceiros interessados em investir
(sem a necessidade de convite de parceiros)
Pode ou não restringir o pacote de produtos dependendo da tecnologia
Usa provas com base na Web e/ou não protegidas para validar a competência de
áreas importantes
Reconhece parceiros no Cisco Partner Locator como Authorized Partners quando
os requisitos do programa são completados para permitir que os parceiros se
diferenciem dos concorrentes

Observação: O Authorized Partner Program não é uma especialização e não conta para
a certificação da Cisco (Select, Premier, Silver ou Gold).

Descrição
Módulos disponíveis para o APP:
Authorized Business Edition
Através do Cisco Authorized Business Edition Program, os parceiros qualificados podem obter
acesso aos produtos Cisco Unified Communications Manager Business Edition 3000 e 5000,
soluções que lidam com os segmentos de mercado de 300 e 500 usuários, respectivamente.
Ao concluir os requisitos do programa, os parceiros demonstram sua competência na
implantação dessas soluções e estão qualificados para participar no Cisco Value Incentive
Program. O programa é personalizado para parceiros focados em empresas de porte médio,
e só exige treinamento e provas para a Cisco Unified Communications Manager Business Edition.

Ferramentas
da Cisco

Obtenha suporte
técnico

Conteúdo
Abreviações

Proteção da
Marca

Authorized Connected Grid
O Cisco Authorized Connected Grid Partner Program foi projetado para parceiros com uma
prática de implantação e um projeto de rede bem sucedidos que queiram desenvolver uma
prática comercial Cisco Smart Grid. Os parceiros ideais têm sucesso comprovado na venda
e no suporte a soluções de rede no mercado de energia e serviços públicos.
Os benefícios do programa incluem:
•
Diferenciação no mercado como Cisco Authorized Connected Grid Partner
•
Acesso ao Cisco Smart Grid Planning Design e ao Implementation Help Desk
•
Acesso ao Cisco Emerging Technology Partner Resource Center
•
Cisco Connected Grid Lab Kit com preços especiais
Authorized Digital Media Systems
O Cisco Authorized Digital Media System Partner Program foi projetado para parceiros
com uma prática de implantação e um projeto de rede bem sucedidos, capazes de adotar
rapidamente novas tecnologias da Cisco e desenvolver novas práticas comerciais (concluir
a Express Foundation Specialization é altamente recomendado). Os parceiros ideais têm
sucesso comprovado na venda e no suporte dos Digital Media Systems, e foco comercial
em soluções de vídeo e mídia digital.
Ao concluir os requisitos do programa, os parceiros demonstram sua competência na
implantação da solução e recebem benefícios do programa que incluem (mas não se limitam a):
•
•
•
•
•
•

Diferenciação no mercado como Authorized Digital Media System Partner no Cisco
Partner Locator
Acesso aprovado ao Cisco Partner Space
Acesso especial ao Emerging Technology Partner Resource Center e ao DMS Practice
Accelerator Kit
Aprovação de licença de software
Acesso ao Test-Lab remoto
Aprovação de desconto para ET: Desconto equivalente a Gold no DMS Product Suite

O Cisco Authorized Digital Media System Partner Program só exige treinamento e provas
para a solução Cisco DMS.
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Authorized Service Provider Video

Unified Meeting Place

O Cisco Authorized Service Provider (SP) Video Program é para os parceiros da Cisco
que queiram ampliar sua experiência com vídeos e trabalhar com a Cisco para que, juntos,
possam aumentar a quantidade de provedores de serviços que usam as soluções para
vídeo da Cisco. O objetivo é criar uma parceria lucrativa para ambas as partes e que atenda
às necessidades de nossos clientes.

A crescente demanda por soluções que facilitem a colaboração apresenta uma expressiva
oportunidade de negócios para os parceiros que vendem soluções Cisco Unified Communications.
Para ajudá-lo a aproveitar essa oportunidade, o Cisco Authorized Unified MeetingPlace Program
está disponível como um programa opcional (ele não é parte da Advance Unified Communications
Specialization). Com o Authorized Unified MeetingPlace Program, os parceiros Advanced Unified
Communications dispostos a participar podem fornecer soluções colaborativas inovadoras para
seus clientes, ajudando-os a aumentar sua lucratividade.

Unindo forças, a Cisco e seus parceiros de canal que trabalham com vídeo estarão melhor
posicionados para identificar oportunidades globais e proporcionar as soluções que os
provedores de serviços precisam para oferecer uma experiência completa e convergente
a seus clientes.
Conforme os usuários forem recorrendo aos provedores de serviço para obter uma
experiência digital mais completa, esses provedores recorrerão a seus próprios provedores
de serviços e produtos de rede para obter soluções estratégicas, econômicas e de ponta
a ponta. Para os parceiros de vídeo da Cisco, isso se traduz em:
•
•
•

Maiores oportunidades no mercado
Ofertas de serviço aprimoradas e soluções de vídeo de ponta a ponta
Maior lucratividade;

Cada programa tem critérios diferentes. Consulte o site para obter mais detalhes.

URLs e ferramentas relacionadas
Detalhes sobre todos os Authorized Partner Programs podem ser encontrados em:
http://www.cisco.com/web/partners/pr11/authorized_partner_program/index.html

Detalhes de contato para suporte ou perguntas
www.cisco.com/go/prt

Ao concluir os requisitos do programa, os parceiros demonstram sua competência na
implantação da solução e recebem benefícios do programa que incluem (mas não se limitam a):
•
•
•

Diferenciação no mercado como Cisco SP Video Partner reconhecido no Cisco
Partner Locator
Acesso aprovado às ferramentas colaborativas da Cisco.
Descontos especiais em SKUs específicos para os parceiros participantes.

O programa Authorized SP Video identifica, qualifica, treina e capacita parceiros de canal
da Cisco a oferecerem serviços de soluções para as soluções de vídeo da Cisco. O Cisco
Authorized SP Video Partner Program exige que as pessoas das organizações parceiras
concluam as provas e os treinamentos necessários para a Cisco SP Video Solution.
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Visão geral

Devido à enorme aceitação e à bem sucedida implantação das tecnologias Cisco DCUC
no mercado, a oferta do DCUC ATP será encerrada. Em seu lugar, a computação unificada
contará com o apoio de novas especializações de arquitetura e tecnologia. Essas novas
especializações, anunciadas em abril de 2011, dão grande destaque às práticas de data
center da Cisco e as alinham à estratégia geral de arquitetura da empresa, aproveitando
a base estabelecida pelo DCUC ATP Program.

O ATP Program permite à Cisco definir o conhecimento e as habilidades básicas necessárias
para a implantação de uma tecnologia avançada/emergente, enquanto a oportunidade de
mercado está sendo definida e desenvolvida. Conforme uma tecnologia específica progride
ao longo do ciclo de vida do produto e o suporte e o treinamento da Cisco se tornam
definidos e escaláveis, uma oferta de ATP pode evoluir e se tornar uma especialização
ou outro programa de canal. Ocasionalmente, uma oferta de ATP pode deixar de existir.

A Cisco Data Center Architecture (DCA) Specialization representa o mais alto nível de
participação de parceiros no espaço de data center da Cisco, com foco combinado nos
produtos e soluções de rede, armazenamento e computação unificada. Ela é um requisito
para parceiros que busquem a Cisco Gold Certification a partir de agosto de 2012, e foi
criada especificamente para que DCUC ATP Partners obtenham reconhecimento por sua
experiência, além de reduzir seus requisitos de investimento.

Os módulos de ATP disponíveis são:

A Cisco Unified Computing Technology (UCT) Specialization oferece uma opção de
envolvimento focada no servidor para parceiros que operam nesse mercado sem exigir
a Gold Certification. Ela faz referência a treinamento usado anteriormente para a designação
DCUC ATP, visando maximizar o investimento anterior dos parceiros.

•
•
•
•
•
•
•

TelePresence Video (Express; Advanced; Advanced+; Master)
Cisco Unified Contact Center Enterprise
Portal de voz do consumidor
Vigilância por vídeo
Controle de acesso
IP Interoperability and Collaboration System
Mobile Internet Technology

Todos os Cisco DCUC ATP Partners aprovados até 31 de outubro de 2011 manterão suas
designações no Partner Locator.

Outros anúncios

Novos recursos

•

Anúncio: Fim do Cisco DCUC ATP Program

•
•

29/07/11 Atualização do Cisco Mobile Internet Technology Authorized Technology
Provider Program
30/06/11 Fim do Cisco Outdoor Wireless Mesh ATP Program
16/05/11 Anúncio: Fim do Cisco Substation Automation ATP Program

Último dia para que novos parceiros sejam convidados: 31 de Julho de 2011
Data de término: 31 de Outubro de 2011
Data de término do programa: 31 de Outubro de 2012
A Cisco encerrará o Cisco Data Center Unified Computing (DCUC) Authorized Technology
Provider (ATP) Program no dia 31 de otubro de 2011.
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URLs e ferramentas relacionadas

O ATP Program é um programa de revenda para parceiros de canal que tenham credenciais
relevantes de trabalho, no setor ou no mercado relacionadas à tecnologia em questão e que
sejam capazes de oferecer os seguintes serviços aos clientes:

Partner locator:
http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do

Planejamento
Projeto
Implementação
Operação
Otimização
Serviços profissionais
Suporte pós-venda

Abreviações

Proteção da
Marca

Descrição

•
•
•
•
•
•
•

Conteúdo

Detalhes do ATP Program:
http://www.cisco.com/go/atp
Link do Partner Navigator:
http://www.cisco.com/web/partners/pr11/atp/atp_navigator.html

Página do ATP Navigator para parceiros da Cisco
Acesso rápido e em um único local para ajudá-lo a ter êxito com os programas ATP

Participação no programa
O ATP Program é um programa baseado exclusivamente em convites. Para participar do
ATP Program, os parceiros precisam ter credenciais relevantes de trabalho, no setor ou no
mercado para a tecnologia de foco do ATP.
A participação em um programa Cisco ATP permite aos parceiros de canal da Cisco
desenvolver e demonstrar sua experiência em tecnologias avançadas ou emergentes através
de um treinamento especializado. Os parceiros Cisco ATP qualificados (ou seja, os que
atendem a todos os requisitos do programa) são reconhecidos no Cisco Partner Locator,
diferenciando-se da concorrência e tendo a oportunidade de entrar em novos mercados.

Implementação do programa
O ATP Program é um programa de canais globais, mas reconhece que cada região tem
características exclusivas de mercado que afetam o tempo e a implementação dessas
tecnologias avançadas/emergentes. A implementação por região dos programas ATP
é opcional. O ATP Program é independente dos programas de certificação e especialização
para parceiros de canal. Programas ATP individuais são totalmente governados pelo
Program Requirement Document (PRD) associado, disponível na página do programa ATP
específico na Web.

Há uma página da Web do ATP Navigator disponível para ajudá-lo a navegar facilmente pel
o processo do Cisco® Authorized Technology Provider (ATP). Nela você encontrará recursos
valiosos e guias úteis para tarefas importantes, incluindo:
•
•
•
•
•
•

Como se registrar com a Cisco
Envio de um aplicativo
Verificação do status de um aplicativo
Realização de tarefas administrativas
Uso do Partner Education Connection (PEC)
Respostas para perguntas frequentes (FAQ)

A página principal do Cisco ATP Program e o quadro de recursos de todas as páginas do
ATP Program incluem um link para a página do ATP Navigator.
Visite www.cisco.com/go/atp-navigator agora.

Detalhes de contato para suporte ou perguntas
Entre em contato com seu Gerente de Contas de parceiros.
Suporte para o ATP Program: atp-admin-support@external.cisco.com
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Visão geral
O novo Programa de serviços gerenciados e em nuvem (CMSP) da Cisco® foi projetado
para aumentar sua agilidade de capturar os mercados em evolução de forma rápida e bemsucedida. O programa o ajuda a oferecer os serviços gerenciados e de nuvem da plataforma
Cisco confiáveis e validados para solucionar as necessidades dos negócios de seus clientes
ao mesmo tempo em que aumenta o retorno de seus investimentos.
Penetre rapidamente em novos mercados
Acelere os processos
Maximize os investimentos
Agilize o tempo de retorno
Amplie o alcance de vendas

O que há de novo
A Cisco anunciou a integração dos programas Cloud Provider e Cloud Services Reseller com o
Managed Services Channel Program (MSCP), para formar o novo Cloud and Managed Services
Program (CMSP) no Partner Summit, em 16 de abril de 2012. O novo programa CMSP lançado
em 27 de novembro de 2012. Essa mudança foi feita com o objetivo de simplificar os requisitos,
desenvolver recompensas para parceiros, melhorar os benefícios de entrada no mercado e
fornecer mais alinhamento com os serviços Cisco.
•
•
•

•

Cisco Capital Finance

Programa
de serviços
serviços
Programa de
gerenciados
em nuvem
nuvem(CMSP)
(CMSP)
gerenciados ee em

Programa de serviços gerenciados
e em nuvem (CMSP)

•
•
•
•
•

Pesquise o Guia

Verificar se há uma versão atualizada

A partir de 27 de janeiro de 2013, os preços simplificados cobrem todos os negócios
de serviços gerenciados e em nuvem
A partir de 27 de janeiro de 2013 descontos de certificação se harmonizam com a
revenda e os pagamentos Cisco Powered (bônus) se integram ao VIP
O CMSP Master requer 2 serviços Cisco Powered Services, o CMSP Advanced
requer 1 serviço Cisco Powered e o Express requer 2 serviços gerenciados ou em
nuvem baseadas na Cisco
O CMSP Master requer 1 CCIE, o Advanced requer 1 CCxP e o Express requer 1
CCNA

•
•

Ferramentas
da Cisco

Obtenha suporte
técnico

Conteúdo
Abreviações

Proteção da
Marca

Os parceiros existentes têm até sua data de aniversário de certificação, que ocorre
depois de 1º de agosto de 2013 para atender os requisitos do programa CMSP.
Novos parceiros devem atender os requisitos de CMSP agora.

Datas importantes:
27 de novembro de 2012- CMSP lançado para parceiros. Novos parceiros que se
candidatarem ao programa devem atender todos os requisitos de CMSP. Período de
transição fornecido para parceiros existentes.
27 de janeiro de 2013 - Descontos de certificação CMSP se harmonizam com a revenda.
Preços simplificados evoluem para cobrir todos os negócios de serviços gerenciados e em
nuvem. Bônus Cisco Powered se integram ao VIP
1º de agosto de 2013 - Os requisitos de CMSP devem ser atendidos por parceiros
existentes na data de aniversário de certificação, que ocorre depois de 1º de agosto de
2013.

Descrição
Os clientes estão mudando a forma como compram produtos e serviços, exigindo serviços
gerenciados/em nuvem para acelerar sua vantagem competitiva, implantar rapidamente
a tecnologia mais recente com um mínimo de investimento de capital e ajudar a garantir uma
estrutura previsível de custos. Diante disso, os clientes buscam:
•
•
•
•
•

Flexibilidade para adicionar serviços novos ou diferentes de acordo com as mudanças
em seus ambientes de negócios
Um menor tempo de chegada ao mercado com as tecnologias mais recentes,
software como um serviço (SaaS) e TI como um serviço
Maior confiabilidade e escalabilidade, globalmente
Liberdade para se concentrar no núcleo dos negócios e terceirizar os serviços
contextuais de TI
A capacidade de limitar investimentos contínuos de capital e ganhar maior flexibilidade ao
gerenciar seus gastos de TI

A Cisco e seus parceiros de serviços gerenciados e em nuvem estão prontos para capturar
essa transição no mercado para TI como serviço. O Programa de nuvem e serviços
gerenciados (CMSP) da Cisco® fornece a estrutura de programação que permite que os
parceiros estimulem um crescimento lucrativo.
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O CMSP ajuda os Provedores de serviços gerenciados e em nuvem a acelerar as vendas de
serviços gerenciados e recompensa o investimento no fornecimento de serviços através de:

•
•

Descontos consistentes e previsíveis e termos que ajudam os provedores a oferecer
serviços gerenciados em vários países com mais facilidade
Recompensas financeiras baseadas nos recursos gerais de serviços gerenciados do
parceiro e na qualidade oferecida com NOC
Assistência de marketing e vendas para ajudar os provedores qualificados a imaginar,
lançar, comercializar e vender seus serviços gerenciados

Benefícios do programa

Cisco Capital Finance
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Objetivos do CMSP
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Saiba mais
Vídeo de apresentação do CMSP:
http://www.cisco.com/web/partners/pr11/mscp/index.html

URLs e ferramentas relacionadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introdução à evolução MSCP (PDF - 166KB)
Perguntas frequentes (PDF - 154 KB)
Apresentação da visão geral para parceiros (PDF - 2,4 MB)
Apresentação de webcast para parceiros das Américas (PDF - 1,5 MB)
Plano de processo integrado NOC (PDF - 114 KB)
Validação de referência dos clientes (PDF - 59 KB)
Opção de validação alternativa de acordo de níveis de serviço (PDF - 59 KB)
Anúncios
Mercado em nuvem da Cisco
Fundos de desenvolvimento de mercado em nuvem (MDF)

Candidatar-se ao Programa de serviços gerenciados e em nuvem
Para tornar-se certificado para o Programa de serviços gerenciados e em nuvem (CMSP):
•

Reveja o documento de auditoria e políticas do Programa de serviços gerenciados e
em nuvem (PDF - 1 MB) da Cisco e o Portfólio de serviços gerenciados e em nuvem
Cisco Powered: Documento de requisitos (PDF - 1,98 MB)

•

Quando estiver pronto, envie seu pedido usando a ferramenta de Certificação e
especialização (CSApp)

Para se tornar um revendedor de serviços em nuvem ou um revendedor de serviços
gerenciados, inscreva-se usando a ferramenta Partner Program Enrollment.

Detalhes de contato para suporte ou perguntas
Entre em contato com seu gerente de conta de parceiros da Cisco para obter mais
informações ou tirar dúvidas
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Resumo
Programa de serviços gerenciados e em nuvem (CMSP)

Objetivo
Prêmio
Requisitos de
qualificação
Datas de validade

Ajuda os parceiros a fornecerem serviços gerenciados e em nuvem Cisco
Powered inovadores e validados para resolver as necessidades de negócios
de seus clientes, enquanto aumenta o retorno de investimento do parceiro
Descontos e certificações globais, descontos VIP, qualificação para
OIP/TIP/SIP, Preços simplificados, logotipos/marcas, MDF em nuvem,
qualificação de Compensação em nuvem, Mercado em nuvem
• CMSP Provedor de serviços Master
• CMSP Advanced
• CMSP Express

27 de novembro de 2012– contínuo

Como usar

Pode ser usado por registro de venda (CCW), DARTs reutilizáveis, Pedido
direto (ferramenta de pedido), DSA (MDM)

Combinações

Preços simplificados podem ser combinados apenas com TMP. Todas as
outras transações qualificadas podem ser combinadas com OIP, TIP, SIP,
TMP ou DSA e descontos VIP se aplicam

Saiba mais
© 2010 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

www.cisco.com/go/cmsp

Confidencial da Cisco
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URLs e ferramentas relacionadas
www.cisco.com/go/brandprotection

Visão geral
A proteção da marca serve como um catalisador na empresa, motivando esforços do canal
para o gerenciamento de riscos, as vendas através de parceiros de canal e a condução de
iniciativas de combate a falsificações em toda a empresa.

Descrição

Biblioteca de marketing, para informações sobre marca, logotipos, áudio, fotos etc.
http://resources.cisco.com

Detalhes de contato para suporte ou perguntas
Alias de ajuda: brandprotection@cisco.com

Proteja sua empresa
Como identificar sinais comuns de falsificação e vendas de canais não autorizados, e relatar
essas atividades à Cisco
Licenciamento de software, garantia e serviços de suporte
Saiba mais sobre as diretrizes e políticas das licenças de software, garantias e serviços de
suporte da Cisco para equipamentos usados ou de segunda mão vendidos no mercado
secundário.
Assistência adicional
Se você tiver dúvidas sobre uma compra em um canal não autorizado, ou se suspeitar de
uma falsificação, informe a Cisco. A Cisco também pode ajudar nas vendas quando houver
competição com produtos que pareçam ser secundários ou falsificados.
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Veículos de comunicação de
serviços
Cisco Partner Intelligence (CPI)
Uma newsletter para parceiros com as informações mais relevantes às necessidades
comerciais e tecnológicas de cada empresa parceira. Esta newsletter destaca as mais
importantes ofertas de parceiros Cisco com base em um perfil de preferência personalizado
que cada parceiro cria.
Saiba mais…

Technical Services News
Uma newsletter eletrônica para parceiros que fornece as informações e atualizações mais
recentes sobre as ferramentas online da Cisco, certificações de carreira, documentação de
suporte técnico, informações de especialistas, colegas da Cisco e próximos eventos.
Saiba mais…

Site de parceiros da América Latina dos
serviços Cisco
Iniciar
Para indicar sua preferência personalizada para todas as newsletters de serviços, clique aqui
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Cisco Services Partner Program
Visão geral
O Programa de parceiros de serviços da Cisco acelera o crescimento lucrativo com
recompensas baseadas em valor que o recompensa em proporção ao valor que você
traz ao relacionamento com os clientes, oferece uma abordagem simplificada de um
relacionamento de negócios de serviços abrangente que lhe oferece flexibilidade para
vender e fornecer serviços com base em seu modelo de negócios e fornece acesso a
um portfólio de serviços inovadores com serviços inteligentes que permitirão que você
aumente sua diferenciação no mercado para a oferta de serviços personalizados de nível
internacional a seus clientes.

Qualificação do parceiro
O Programa de parceiros de serviços da Cisco segue uma introdução em etapas por toda
a região da América Latina e Caribe. Consulte a guia Ingressar na presença na Web do
Programa de parceiros de serviços da Cisco (www.cisco.com/go/cspp) para obter mais
informações e suporte.

Saiba mais
Entre em contato com seu representante local Cisco para obter detalhes adicionais.

URLs e ferramentas relacionadas
www.cisco.com/go/cspp
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Portfólio de serviços Cisco
Serviços com a marca Cisco
Os serviços com a marca Cisco são ofertas de serviços voltados para revenda que passam
pelo ciclo de vida dos serviços de produtos de rede. Eles estendem a especialização em
tecnologia do parceiro e aceleram o tempo de chegada ao mercado sem a necessidade
de parceiros para investir em sua própria infraestrutura interna de entrega de serviços.
Os parceiros podem adquirir os serviços da Cisco ou de um distribuidor autorizado Cisco,
revendê-los aos clientes e gerenciar a relação com o cliente enquanto a Cisco entrega os
serviços. Os serviços com a marca Cisco acessíveis por meio do Cisco Partner Services
Program incluem serviços técnicos e serviços avançados.
Saiba mais…

Serviços de colaboração
Os serviços de colaboração Cisco incorporam a extensa base de conhecimento da Cisco,
recursos de serviços inteligentes e infraestrutura de suporte global aos parceiros para uso
no desenvolvimento de soluções de serviços diferenciadas e de alto valor. Concebidos
exclusivamente para parceiros qualificados, esses serviços permitem que os parceiros
capitalizem os ativos intelectuais da Cisco e os combinem com seus próprios recursos e
conhecimentos para oferecer os melhores serviços juntamente com a Cisco. Os serviços de
colaboração rapidamente impulsionam a tecnologia para expandir sua prática de serviços
profissionais
Saiba mais…
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Treinamento de serviços
Accelerate Program
O Cisco® Services Accelerate Program é um programa de incentivos e de e-learning para
parceiros de canal de camada 1 e 2 da Cisco. O programa é desenvolvido para fortalecer
sua experiência em vendas de serviços Cisco e acelerar o crescimento lucrativo de seu
negócio de serviços, permitindo posicionar e vender os serviços Cisco de forma eficaz.
•
•
•
•
•
•

Oferece treinamento online individual e fácil sem nenhum custo
Fornece uma ampla gama de tópicos de aprendizagem
Ajuda a posicionar e vender os serviços Cisco de forma eficaz
Ajuda a aumentar suas reservas de serviços
ajudá-lo a reter e satisfazer clientes
Recompensa indivíduos pelo tempo que investiram com uma oportunidade de ganhar
prêmios

Com o Accelerate Program, você e suas equipes de vendas têm acesso a importantes
treinamentos desenvolvidos para ajudá-los no crescimento de suas taxas de adesão
de vendas de serviços, no aumento das taxas de renovação e na implantação de mais
contratos plurianuais.
Saiba mais…

Cisco Service Expert Program (CSEP)
O Cisco Service Expert Program (CSEP) educa os parceiros Cisco no valor da venda dos
serviços Cisco aos clientes. O programa CSEP é complementar ao Accelerate Program.
Os parceiros que completarem com sucesso todos os 10 tópicos do programa CSEP se
qualificarão para descontos no programa Pay for Performance.
Saiba mais…
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Ferramentas e recursos
Orçamento/pedido
Cisco Service Contract Center (CSCC)
Faça cotação, pedidos e gerencie seus contratos de serviços da Cisco.
Saiba mais
Iniciar
Ferramenta para configuração dinâmica
Permite a configuração online de produtos Cisco e oferece informações
detalhadas sobre compatibilidade.
Iniciar
Cisco Commerce Workspace
Registre negociações, configure e defina o preço de produtos, software e
serviços relacionados, e envie pedidos.
Iniciar
Ferramenta de status de pedido
Verifique o status de um pedido e gere relatórios.
Iniciar
Ferramentas de pedido de serviços RMA
Veja o status de pedidos de serviço ou de peças de serviços.
Iniciar
Promoções de serviços
Descubra todas as ofertas promocionais em que está qualificado para
participar.
Iniciar

Gerenciar
My Cisco
Personalize a sua experiência Cisco.com com as informações que você utiliza com frequência.
Iniciar
Saiba mais
Partner Self Service
Atualize seu perfil de parceiro ou associe-se a uma empresa.
Iniciar
Saiba mais
Partner Helpline
Acesse a base de conhecimentos atualizada de informações de suporte pré-vendas.
Iniciar
Descoberta de rede
Fornece o ponto inicial para muitas atividades de capacitação do parceiro com uma conversa
holística, centrada em negócios, para desvendar áreas de interesse que podem gerar resultados
nos próximos 30, 60 e 90 dias.
Saiba mais
Central de métrica de desempenho
Fornece uma visão centralizada de métricas de serviço, de indicadores operacionais,
informações de descontos e próximas oportunidades de contrato para ajudá-lo a vender e
gerenciar os serviços Cisco de maneira mais eficaz.
Saiba mais
Service Availability Matrix
usada para verificar a disponibilidade de serviços de logística e engenharia de campo em todo o
mundo
Iniciar
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Ferramentas e recursos (continua)
Cresça
Certification and Specialization Application (CSApp)
Solicite e/ou renove sua certificação e especialização de parceiros e aloque
seu pessoal com o planejador de especialização.
Saiba mais
Iniciar

E-Consulting
Um consultor eletrônico automatizado que realiza uma inspeção profunda de
suas operações e fornece uma visão detalhada do seu desempenho atual,
recomendações e uma avaliação dos pontos fortes e oportunidades
Iniciar
Saiba mais

Guia de campo para parceiros
Um recurso de autoavaliação para comparar as principais práticas para
abordar áreas para melhoria e investimento.
Veja o guia

Steps To Success
Um recurso de autoavaliação para comparar as principais práticas para
abordar áreas para melhoria e investimento.
Iniciar
Saiba mais

Learning Partner Locator
Localize o parceiro de treinamento Cisco que ofereça as opções de
treinamento de que você precisa.
Iniciar

Partner Practice Builder
Uma metodologia comprovada que obtém resultados. Ela simplifica o
processo de desenvolvimento de um negócio com base nas soluções Cisco,
uma abordagem que aumenta a lucratividade, fortalece a lealdade do cliente
e é mais provável que resulte em novos negócios para os parceiros.
Iniciar
Saiba mais

Partner Education Connection (PEC)
Obtenha treinamento relacionado a produtos, ferramentas e soluções para
desenvolver suas habilidades tecnológicas.
Iniciar
Saiba mais

Abordagem Cisco Services Lifecycle
Define as atividades exigidas em cada fase do ciclo de vida da rede para
ajudar a garantir a excelência de serviço e uma metodologia de entrega
colaborativa para obter os melhores resultados.
Saiba mais
Site Cisco Services Promotions
Um site centralizado para fornecer detalhes sobre as promoções atuais de
marketing de serviços
Iniciar
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Vendas e suporte
Suporte de vendas de serviço Cisco
Argentina

+54 (0)800 444 2900

México

+1 855 381 3649

Brasil

+55 (0)800 762 1300

Panamá

1 800 507 3649

Colômbia

1 800 915 5333

Peru

+51 080 54 927

Costa Rica

+506 2519 6767

Uruguai

000 413 598 4222

Help desk de planejamento, projeto e implementação

Contatos adicionais
Contatos de
atendimento
ao cliente
Cisco

Argentina
Brasil
Chile
Colômbia
América Latina
México

Vendas
regionais

Para assistência técnica fora das localidades
listadas na tabela de suporte para empresas e
provedores de serviços.

Iniciar
Argentina

0800 555 3456 em seguida 888 443 2447

Bolívia
Brasil

800 10 0682
0800 890 0288, em seguida 888 443 2447

Chile

1 230 020 5546, em seguida 888 443 2447

Colômbia

1 800 518 1068, em seguida 888 443 2447

Costa Rica

0 800 011 1137, em seguida 888 443 2447

Equador
El Salvador

1 999 110, em seguida 800 721 7549
CTE: 800 1767,
Número do cartão 9193826642

Guatemala

1 800 999 9189
Número do cartão 9193926641
1 800 288 2872, em seguida 888 443 2447

México
Panamá

001 866 401 9664, 800 0109, em seguida 888
443 2447

Peru
Venezuela

0800 53 967, em seguida 888 443 2447
0800 102 9109

0 800 6661690
0 800 8911743
+56 2 431 4945
0 1 800 9 155960
1 408 526 7208
001 663177560 ou 52 5552672295

Services Availability Matrix
Iniciar

Cisco Services Contract Support (SCC)
Suporte a
contrato de
serviços

Revendedores e distribuidores indiretos (SMS3)
fornece aos distribuidores e revendedores um
método simplificado e globalmente consistente para
fazer orçamentos, pedidos e registrar contratos de
serviços novos e renovações.
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Centro de assistência técnica (TAC) da Cisco
0800-555-3456
800-1-0682
0 800 891 4972
1230-020-5546
1-8005-1-81068
0-800-011-1137
1 999 119 then 1 800 721 7549
800-6600
1-800-288-0131
001-866-401-9664
0800-53-967
000-102-9109

Ferramenta
de
solicitação
de serviços
do TAC da
Cisco

As ferramentas de solicitação de serviços online
estão disponíveis para usuários registrados no
Cisco.com com um contrato de serviço válido. Essa
ferramenta permite que você descreva o problema
em suas próprias palavras e anexe arquivos à
solicitação de serviço e encaminhe sua solicitação
para um engenheiro apropriado o mais rápido
possível.
Você também pode usar esta ferramenta para
atualizar sua solicitação de serviço.

Para produtos como o Cisco Small Business, Cisco
Small Business Pro, Cisco Spam and Virus Blocker
Argentina
Brasil
Chile
México
Venezuela

Ferramentas
da Cisco

0800-333-0861
8008921019
123-0-020-0875 English
001-866-915-4503
8001003167
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Programas de
registro de venda

Programas de
lucratividade

Programas de colaboração
Clique aqui para obter uma visão abrangente das informações atuais do programa Cisco
Collaboration.
Além disso, visite a Comunidade Collaboration Partner online da Cisco onde você pode
encontrar informações oportunas e envolver-se diretamente com os profissionais técnicos e
de negócios da Cisco e outros Cisco Collaboration Partners.”
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UCS preços para parceiros

Data Center Advantage Incentive
Program
Vá até www.cisco.com/go/dcaip para obter detalhes atualizados sobre DCAIP para 2013
(com início em 01/08/2012).

Visão geral
O Cisco Data Center Advantage Incentive Program (DCAIP) recompensa os distribuidores
e parceiros de canal da Cisco que revendem soluções Cisco Storage ao comprar com um
parceiro que seja fabricante original do armazenamento (OSM).

DISTRIB

$50

$100

MDS 9148

$50

US$ 400

MDS 9222i

$50

US$ 500

MDS 9506 Chassis

$50

US$ 1.000

MDS 9509 Chassis

$50

US$ 1.500

MDS 9513 Chassis

$50

US$ 3.500

Critério de participação
Os parceiros precisam atender aos seguintes critérios para atingir os requisitos mínimos de
qualificação para o programa Cisco DCAIP
•

Descrição

•

Benefícios do programa
Os parceiros Cisco receberão um prêmio de incentivo ao final de cada trimestre fiscal Cisco
com base reivindicações de prêmios enviadas. Esse incentivo representará uma margem bruta
adicional para as compras de equipamentos de armazenamento qualificados da Cisco durante
esse período. Os equipamentos qualificados e os prêmios associados são detalhados abaixo e
no site do Data Center Advantage Program.
Aumenta a lucratividade das soluções Cisco MDS Storage para revendedores
qualificados que participarem no programa

PARCEIRO

MDS 9124

A Cisco está ciente da natureza competitiva do mercado de redes de armazenamento,
e da constante pressão da margem que os parceiros de canal enfrentam no momento.
O programa Cisco Data Center Advantage foi projetado para ajudar a dar suporte aos
modelos comerciais sustentáveis e lucrativos dos parceiros da Cisco.

•

Obtenha suporte
técnico

Ferramentas
da Cisco

Cisco Capital Finance

Conteúdo

•

O parceiro deve ser um parceiro registrado da Cisco no momento do registro.
Se você não for um parceiro registrado, acesse a ferramenta de registro de
parceiros da Cisco em Cisco.com.
O parceiro deve se inscrever e ser aprovado no programa para participar.
Para registrar-se no programa, acesse www.cisco.com/go/dcadvantage.
Todos os parceiros da Cisco estão qualificados para participar no programa DCAIP, seja
qual for a fonte do fabricante original do armazenamento (OSM), como por exemplo,
EMC, IBM, HDS, NetApp e outros, mas não a Cisco. Parceiros OSM e STI não estão
qualificados para o DCAIP. As tentativas de adesão desses parceiros serão recusadas.

Processo de registro no programa
Um parceiro pode se inscrever no DCAIP usando o requerimento on-line na janela de
registro, conforme detalhado abaixo:
Período
Período
Período
Período

de
de
de
de

seis meses (H1 FY12)
três meses (Q2 FY12)
seis meses (H2 FY12)
três meses (Q4 FY12)
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O registro é válido até o fim de agosto de 2012. Não é necessário registrar-se novamente
depois de janeiro (novidade para o FY12).

Saiba mais
Explicações sobre o Data Center Advantage Incentive Program:
http://www.cisco.com/web/partners/downloads/sell/technology/datacenter/dcaip_ww_
overview.pdf

URLs e ferramentas relacionadas
Ferramenta Cisco Partner Registration:
http://www.cisco.com/web/partners/pr11/index.html
Data Center Advantage Program:
http://www.cisco.com/web/partners/sell/technology/datacenter/dcadvantage.html
Guia de referência cruzada de números de peças de OSMs da Cisco:
http://www.cisco.com/web/partners/downloads/sell/technology/datacenter/
dcadvantage_osm.pdf
Página da DCSN Specialization:
http://www.cisco.com/web/partners/program/specializations/datacenter/dcsn/index.html

Detalhes de contato para suporte ou perguntas
support@cisco-dca.com
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UCS preços para parceiros

Qualificação do parceiro
UCS C-Series disponível para parceiros registrados da Cisco ou superiores.

Visão geral
Preços de produtos Unified Computing Systems (UCS) para parceiros.

UCS preços para parceiros

Parceiros autorizados* da Cisco podem receber automaticamente até 61% de desconto na
lista de preços ao obter uma ID de venda de orçamento rápido e fazer pedidos diretamente
com a Cisco.

UCS B-Series estrito à especialização de UCT e DCA.

Pode ser combinado com:
•
•
•
•

OIP Program
VIP Program
SIP Program
TIP Program

* UCS C-Series pode ser revendida por parceiros registrados e superiores. UCS B-Series
requer tanto especializações em Unified Computing Technology (UCT) ou especializações
de arquitetura do data center (DCA).

URLs e ferramentas relacionadas

Desconto OIP para produtos UCS

Cisco Commerce Workspace:
http://www.cisco.com/web/partners/events/commerce_workspace.html

A Cisco também está oferecendo aos parceiros autorizados* até 65% de desconto na lista
de preços para produtos UCS em oportunidade OIP aprovadas. OIP é um programa de
registro de negócios que recompensa os parceiros que trazem novas oportunidades de
lucro para pré-RFP Cisco.

Atualização VIP

Além dos descontos previamente mencionados, os parceiros autorizados* da Cisco também
podem se beneficiar de descontos VIP conforme descrito em www.cisco.com/go/vip.

Lista de SKUs VIP:
www.cisco.com/go/skus
Site de material C series
http://www.cisco.com/web/partners/sell/technology/datacenter/ucs.html
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Rede transformadora da Cisco
(CTN)
Visão geral
O Rede transformadora da Cisco (CTN) é um processo de vendas que utiliza os dados da
base instalada para gerar oportunidades de vendas incrementais usando uma abordagem
One Cisco. Ele usa os recursos da Cisco e de parceiros, como relatórios Get Refreshed,
avaliações de rede e o Cisco Discovery Service (CDS), alem dos programas de incentivo de
canal, TMP, OIP e TIP.
O CTN é um componente crítico do planejamento de contas, com foco em uma abordagem
de gerenciamento de ciclo de vida de prazo mais longo, utilizando o Cisco Capital e os Cisco
Services. Para você, nossos valiosos parceiros, isso significa receita adicional. E para nossos
clientes, o suporte à adoção de um gerenciamento de ciclo de vida proativo para suas redes.
Para os parceiros de canal, o CTN proporciona a oportunidade de uma visão abrangente
de todos os equipamentos da Cisco e dos concorrentes em operação na rede do cliente.
Essa inteligência comercial permite ao parceiro desenvolver uma ampla linha de novas
oportunidades e aumentar o tamanho da venda e as taxas ligadas aos serviços. Os parceiros
que aproveitarem esse processo de CTN estarão melhor posicionados como consultores
confiáveis, e serão envolvidos no ciclo de vendas muito mais cedo.
Para obter mais informações sobre o CTN, consulte estes links:
http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/borderless/iblm/index.html
https://ecm-link.cisco.com/ecm/view/objectId/090dcae180e600e8/versionLabel/
CURRENT
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Resumo do CTN
Destaques do programa
•
•
•
•
•

Mais de 20 bilhões de dólares de base instalada de equipamentos só nos EUA
Foco em arquiteturas para ajudar os clientes a capturar novas oportunidades de
negócios e manter o crescimento
Centenas de milhões de telefones TDM herdados e 9 milhões de telefones IP antigos
prontos para atualização
3,5 milhões de APs independentes sem fio e a,b,g herdados para migrar para
802.11n - oportunidade de mais de um bilhão de dólares
Oportunidade de segurança de 8,1 bilhões de dólares

Detalhes do programa
•
•
•
•

Practice Builder: recurso para aumentar a lucratividade e criar novos fluxos de receita.
Análise de conta: priorize oportunidades de maior potencial com relatórios CIC e Get
Refreshed
Avaliações de rede: aumente drasticamente o potencial de receita de vendas
desenvolvendo uma visão completa de 360 graus da rede de clientes finais.
Incentivos para parceiros: TMP, OIP, TIP

Benefícios do programa
•
•
•
•
•
•

Defende a base, protege o núcleo
Capacidade de desenvolver um entendimento completo sobre os equipamentos da
Cisco E dos concorrentes.
Crescimento sustentável e de longo prazo para parceiros.
Desenvolva o status de consultor confiável com os clientes finais
Identifique e concentre-se em oportunidades de vendas de alto valor
Os parceiros são responsáveis por concluir os requisitos do programa
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Informações adicionais
•
•
•
•

CTN: http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/borderless/iblm/index.html
Contato: Daniel H. Rodriguez, especialista de programa
E-mail: hernrodr@cisco.com
Telefone: +52 55 5267 1641 (Méx.)

Network Assessments: Resumo
Avaliações de rede são uma maneira comprovada de aumentar as vendas e identificar
oportunidades de atualização de rede da base instalada. O programa CFNA oferece aos
parceiros incentivos para a realização de auditorias de rede locais em contas de clientes
finais escolhidos.

Requisitos do programa
•
•
•
•
•
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Benefícios do programa
•
•
•
•
•

Vendas médias de curto prazo acima de US$ 250.000 cada
Visão abrangente de todos os equipamentos operando no momento na rede do
cliente final
Contribui diretamente para orçamento do TMP e o incentivo do OIP e o incentivo TIP
Posicionamento do parceiro como consultor confiável diante do cliente final
Coordenação dos esforços da Cisco e dos parceiros para a descoberta de novas
oportunidades de venda

Informações adicionais
•
•
•
•

CTN: http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/borderless/iblm/index.html
Contato: Daniel H. Rodriguez, especialista de programa
E-mail: hernrodr@cisco.com
Telefone: +52 55 5267 1641 (Méx.)

Todos os parceiros Gold, Silver e Premier
Oportunidades em vista com mais de 1.000 estações de trabalho, servidores ou nós.
Commercial-Select, Public Selector, Enterprise
Oportunidades nomeadas no SIRE
O parceiro deve fornecer um relatório de avaliação de rede e uma prova de desempenho
para se qualificar para o incentivo

Detalhes do programa
•
•

Ferramentas
da Cisco

Conteúdo

Incentivo em espécie de até $ 1.000 com venda mínima realizada de $ 250.000
A avaliação deve ser concluída em até 60 dias do status de aprovação total
(“Fully Approved”)
Os pagamentos de parceiros acumulam e são realizados trimestralmente, através
de transferência eletrônica bancária.
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Technology Migration Program (TMP)

Qualificação do parceiro

Visão geral

Todos os parceiros precisam ter registro anual no TMP.
Para participar do programa TMP, o parceiro precisa acessar o Partner Program Enrollment
(http://www.cisco.com/web/partners/events/ppp_et.html), ler as instruções para o registro
e aceitar os termos e condições do TMP.

O Cisco Technology Migration Program (TMP) é um programa de vendas inovador que
permite que os clientes entreguem seus produtos de rede da Cisco e dos concorrentes em
troca de um crédito de entrega para a compra de novos produtos da Cisco. Esse programa
global inclui a maioria dos principais produtos oferecidos pela Cisco, como unidades de
chassis e módulos de interface. O programa também inclui promoções de troca que aceitam
produtos qualificados de muitos outros concorrentes como parte da troca.
O programa destaca o compromisso da Cisco com nossos clientes finais mútuos, em termos
de fornecimento de soluções abrangentes e opções eficazes de migração diante das constantes
mudanças nos requisitos de rede.

URLs e ferramentas relacionadas
Informações sobre o programa TMP:
www.cisco.com/go/tmp
Promoções TMP disponíveis:
http://www.cisco.com/web/partners/pr11/incentive/tmp_promotions.html
Geração de orçamentos TMP (CCW):
www.cisco.com/go/ccw

Recursos principais

Ferramenta de status de pedidos e devoluções:
http://tools.cisco.com/qtc/status/tool/action/LoadLandingScreen

Benefícios do programa

Solicitação de extensão dos dados de devolução:
http://www.cisco.com/web/partners/pr11/incentive/tmp/rma_ext.html

•
•
•
•

•
•

O TMP oferece valor real de troca pelos equipamentos ultrapassados dos clientes
existentes.
O programa é parte integrante da estratégia Cisco IBLM.
Encoraja a migração para novas tecnologias da Cisco.
Oferece crédito de troca pré-aprovado para os clientes, um incentivo convincente
para parceiros que buscam uma estratégia de migração de tecnologia para os
clientes.
Tira os equipamentos antigos do mercado cinza, usando um processo global
estabelecido de devolução de equipamentos.
Oferece uma fácil devolução dos produtos antigos dos clientes; a Cisco paga pelo
descarte seguro para o meio-ambiente

Ferramenta Cisco Product Online Web Returns (POWR):
http://www.cisco.com/web/ordering/cs_info/or3/o32/Return_a_Product/WebReturns/
product_Online_web_returns.html
Programa excepcional de atendimento da Cisco:
http://www.cisco.com/web/ordering/cs_info/or3/o32/Return_a_Product/EPU/EPUHome.html

Detalhes de contato para suporte ou perguntas
Se você tiver perguntas sobre o Cisco TMP, entre em contato com seu Gerente de Contas
de parceiros (PAM) da Cisco ou abra um caso na linha de ajuda ao parceiro:
http://www.cisco.com/web/partners/tools/helponline/index.html
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Cisco Connect América Latina 2.0

Cisco Technology Migration
Program (TMP)
Objetivo

Permitir que os clientes troquem produtos da Cisco e da concorrência por crédito de
troca para a compra de novos produtos da Cisco

• Todos os parceiros registrados e certificados da Cisco

• Inscreva-se em Ferramenta Partner Program Enrolment
• Crie seus orçamentos do TMP em Cisco Espaço de trabalho de comércio

• Incentiva a migração para novas tecnologias da Cisco
• Mantém equipamentos antigos fora do mercado cinza usando processos de retorno

• Créditos de troca são aplicados diretamente a compras
• Créditos adicionais de tempo limitado disponíveis em produtos selecionados

• OIP, TIP

Contínua

Os produtos de troca devem ser retornados à Cisco até 180 dias depois da nova
remessa. Providencie retirada gratuita usando a ferramenta
Devolução de produtos online (POWR).

www.cisco.com/go/tmp

Confidencial da Cisco
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Com essa promoção você poderá desenvolver projetos de Rede sem fronteiras e obter
Condições especiais e agressivas para acelerar o processo de fechamento.
O Cisco Connect se desenvolveu para:
•
Incentivar redes transformadoras – Durante projetos de atualização, aproveite essa
promoção para incluir soluções Advanced, como a rede BYOD Ready
•
Proteger o núcleo – Aproveite nossa presença sólida no mercado de switching
e roteamento para oferecer serviços adicionais, como segurança e mobilidade,
aumentando os benefícios da rede como plataforma
•
Iniciar a abordagem SecureX – A segurança deve fazer parte de todos os projetos
da Cisco, essas promoções poderiam ser integradas à campanha Cisco Breakaway e
fazer parte da estratégia Secure DataCenter, já que soluções Nexus são incluídas

Condições:
•
•
•
•
•

Todos os projetos com pelo menos DUAS FAMÍLIAS DE PRODUTOS sem fronteiras
são qualificados para essa promoção
Todas as configurações serão analisadas pela equipe local da conta e BDM
Descontos especiais são aprovados com base no design e na configuração do projeto
O parceiro deve estar registrado no Programa de parceiros da Cisco
Processo de registro de venda através do CCW
Não há necessidade de se inscrever no PPE ou em qualquer outro portal

Cadeia de aprovação:
•
•
•
•
•

Faça o login no portal CCW e crie um Nova oportunidade
Carregue o BOM e envie todos os detalhes sobre a configuração
Os parceiros devem atribuir seu Gerente de conta de parceiro da Cisco - Primeiro
nível de aprovação
A Organização de parceiros da Cisco vai rever a solicitação e redirecionar à equipe de
vendas da Cisco para aprovação
Todas as condições de vendas serão definidas pelas equipes de conta da Cisco de
acordo com as camadas de desconto do programa - junto do BDM local
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Cisco Connect
Connect América
AméricaLatina
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Technology Migration Program (TMP)

Aumente suas vendas de arquitetura
com o Cisco Connect América Latina
2.0

•

Cisco Capital Finance

Conteúdo

DC segura

Desconto especial:
Condições especiais serão aprovadas com base no design do projeto e camadas de
descontos de até 64% para toda a configuração serão aprovadas pelo CCW depois da
revisão AM e BDM da Cisco.

Projetos qualificados (somente sugestões):
Projetos de switching LAN
•
•

Inclua soluções sem fio e receba ATÉ 55% de desconto
Inclua solução sem fio e ISE (Identity Service Engine): ATÉ 62% de desconto

Projetos de roteamento
•
•

Inclua licenças de segurança IOS e receba ATÉ 60% de desconto para seu projeto
Inclua WAAS e receba ATÉ 62% de desconto

Projetos de segurança
•
•
•

Aproveite o Cisco Connect para substituir o ASA real pelo novo ASA X ou ASA CX e
obtenha ATÉ 60% de desconto
Crie uma oferta combinada com o ASA X e o Cisco Content Security (e-mail) e
obtenha ATÉ 64% de desconto
Inclua serviços ScanSafe em sua venda de ISR ou ASA e reivindique ATÉ 60% de
desconto

Projetos sem fio
•
•

Inclua pelo menos um ISE sem fio em TODAS as suas vendas sem fio e obtenha ATÉ
58% de desconto
Inclua ASA em novo design WLAN para segmentação e obtenha ATÉ 62% de
desconto

Informe seus parceiros para aproveitarem essa promoção no CCW e vamos
incentivar as redes sem fronteiras.
Promoção válida até o final do 2T
Boas vendas!
Grupo de rede sem fronteiras da América Latina
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Novos dados seguros Incentivo para
parceiros Cisco
Quando você vende a Cisco Security como parte de sua solução de data center, você pode
aumentar o tamanho da venda em uma média de 41%. A Cisco criou um incentivo para
parceiros para ajudá-los a impulsionar suas vendas de ASA5585 ao incluir segurança nas
oportunidades do data center Nexus 7000.

Sobre o Incentivo de data center seguro
Quando você vende um mínimo de (2) ASA 5585-Xs e (1) Nexus 7000 como parte da venda
do data center, você está qualificado para o Incentivo de data center seguro.

Se o tamanho da venda for > US$ 75.000
•
•

Vale presente eletrônico da Amazon de US$ 1.000 para parceiro AM
Vale presente eletrônico da Amazon de US$ 1.000 para parceiro SE

Se o tamanho da venda for < US$ 75.000
•
•

Cisco Capital Finance

Vale presente eletrônico da Amazon de US$ 500 para parceiro AM
Vale presente eletrônico da Amazon de US$ 500 para parceiro SE
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Processo do parceiro
•
•
•

Venda um mínimo de (2) ASA 5585-Xs e (1) Nexus 7000
Registre a venda do data center seguro pelo OIP
Envie um e-mail para secure-dc-incentive@cisco.com, com as informações a seguir:
•
Nome e e-mail empresarial do AM e SE que deve receber o incentivo
•
Número da ID e OS da venda
•
Lista de materiais (BOM)

Todas as oportunidades enviadas serão revisadas antes da aprovação. Quando for aprovada,
aguarde o pagamento de 2 a 3 semanas, em forma de vale-presente eletrônico da Amazon.
Em caso de dúvidas sobre esse incentivo, entre em contato com o gerente de conta de
segurança da Cisco.

Observação
•
•
•
•
•

O programa vale até 27 de abril de 2013 (ou enquanto durar o estoque) apenas nos
EUA.
A empresa do parceiro deve permitir que os funcionários recebam incentivos.
Para obter detalhes sobre qualificação: Entre em contato com seu Gerente de
desenvolvimento de parceiro de segurança da Cisco
Esse incentivo não é aplicável em vendas do governo federal, estadual e municipal.
Os participantes são responsáveis por todos os impostos.

Apenas um incentivo por AM e SE por cliente. Esse incentivo vale até 27 de abril de 2013,
ou enquanto durar o estoque.
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Solution Incentive Program (SIP)

Opportunity Incentive Program (OIP)
Visão geral
O Cisco Opportunity Incentive Program (OIP) recompensa os parceiros de canal da Cisco
que identificam, desenvolvem e conquistam novas oportunidades de negócios ativamente
ao vender tecnologias avançadas, emergentes e de núcleo da Cisco em todos os mercados.
O programa incorpora o registro de vendas para proteger e recompensar os investimentos
em pré-vendas dos parceiros, permitindo que eles se concentrem em seu valor agregado
para conquistar oportunidades.

Ferramentas
da Cisco

Cisco Capital Finance

Conteúdo

Obtenha suporte
técnico

Abreviações

Programas de
aceleração de vendas

Public Sector Program (PSP)

Não comercializados (NFR)

Benefícios do programa
Desconto incremental e fixo na lista de preços da Cisco para produtos e serviços qualificados;
parceiros de camada 2 negociarão o desconto com um distribuidor autorizado da Cisco
O Cisco Technology Migration Program (créditos de troca do TMP) pode ser combinado
à sua venda OIP (Registro prévio no TMP exigido pelo administrador dos aplicativos do CS
do parceiro.)

Elegibilidade do produto
Todos os produtos na lista de preços global da Cisco, exceto produtos SolutionsPlus, SKUs
com restrições a incentivos e equipamento redimensionado.

Requisitos do programa

Período de qualificação

Cisco Gold, Silver, Premier, MSCP e Select Certified Partners

Seis meses a partir da data de qualificação, com possibilidade de solicitar renovação

O parceiro precisa cumprir com os marcos de vendas e pré-vendas, e quaisquer
documentações exigidas

Renovações adicionais para o leasing

Todos os segmentos de mercado de clientes
Venda mínima da lista da Cisco igual a US$ 10.000
Não incluído no Cisco Sales Forecast ou aprovado anteriormente no OIP
A oportunidade deve ser enviada e qualificada antes da emissão de um RFP/RFQ/RFI de um
usuário final
A oportunidade deve ser enviada no Cisco Commerce Workspace (CCW)

URLs e ferramentas relacionadas
CCW (Cisco Commerce Workspace)
Opportunity Incentive Program (OIP)

Detalhes de contato para suporte ou perguntas
Se você tiver dúvidas sobre o OIP ou uma venda de OIP específica, entre em contato com
seu Gerente de Contas de parceiros (PAM) da Cisco ou envie um e-mail para
oip-americas@cisco.com
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Solution Incentive Program (SIP)

Teaming Incentive Program (TIP)
Visão geral
O Cisco Teaming Incentive Program (TIP) recompensa parceiros por seus esforços em
pré-vendas, seu valor agregado e seus investimentos na parceria com a Cisco para vendas
iniciadas pela Cisco. Quando o parceiro se une à Cisco nos estágios iniciais do ciclo de
vendas, as chances de fechar negócio e implantar com êxito arquiteturas complexas
aumentam. O envolvimento do parceiro e o trabalho em equipe no processo de vendas
ainda nos estágios iniciais é muito importante para o sucesso de transações de vendas
complexas de arquitetura.

Requisitos do programa

Ferramentas
da Cisco

Cisco Capital Finance

Conteúdo

Obtenha suporte
técnico

Abreviações

Programas de
aceleração de vendas

Public Sector Program (PSP)

Não comercializados (NFR)

Benefícios do programa
Através da aprovação do TIP, a Cisco agora recompensa os parceiros pelo valor que agregam
por meio de seu investimento em pré-vendas nas oportunidades conduzidas pela Cisco.
Desconto incremental e fixo na lista de preços da Cisco para produtos e serviços qualificados;
parceiros de camada 2 negociarão o desconto com um distribuidor autorizado da Cisco
O Cisco Technology Migration Program (créditos de troca do TMP) pode ser combinado
à sua venda TIP. (Registro prévio no TMP exigido pelo administrador dos aplicativos do CS
do parceiro.)

Elegibilidade do produto
Todos os produtos na lista de preços global da Cisco, exceto produtos SolutionsPlus, SKUs
com restrições a incentivos e equipamento redimensionado.

Cisco Gold, Silver, Premier, MSCP e Select Certified Partners
O Cisco AM torna necessário o trabalho em equipe com um parceiro devido a critérios
objetivos
O parceiro deve concluir duas atividades de pré-vendas e ter uma declaração de valor
de parceiro
O parceiro e o Cisco AM devem se unir no plano de oportunidade conjunta
Todos os segmentos de mercado de clientes
Venda mínima da lista da Cisco igual a US$ 50.000; mínimo da lista da Cisco igual
a US$ 25.000 para o primeiro pedido
A oportunidade deve ser enviada no Cisco Commerce Workspace (CCW)

Período de qualificação
Seis meses a partir da data de qualificação, com possibilidade de solicitar renovação

URLs e ferramentas relacionadas
CCW (Cisco Commerce Workspace)
Teaming Incentive Program (TIP)

Detalhes de contato para suporte ou perguntas
Se você tiver dúvidas sobre o TIP ou uma venda específica, entre em contato com seu Gerente
de Contas de parceiros (PAM) da Cisco ou envie um e-mail para tip-americas@cisco.com
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Solution Incentive Program (SIP)
Visão geral
O Cisco Solution Incentive Program (SIP) recompensa os parceiros que investem no
desenvolvimento e nas vendas de soluções totais que integram aplicativos e serviços
de parceiros à tecnologia da Cisco. O programa reconhece os parceiros por seus esforços
e sua experiência no desenvolvimento de oportunidades para soluções e entende
os benefícios do impacto comercial com uma venda de solução total para a Cisco,
nossos parceiros e nossos clientes.

Requisitos do programa
Cisco Gold, Silver, Premier, MSCP e Select Certified Partners

Ferramentas
da Cisco

Cisco Capital Finance

Conteúdo

Obtenha suporte
técnico

Programas de
aceleração de vendas

Public Sector Program (PSP)

Não comercializados (NFR)

Benefícios do programa
Através da aprovação do SIP, a Cisco lida com a lucratividade e o sucesso dos parceiros
mais valiosos que podem vender a solução comercial total.
Desconto incremental e fixo na lista de preços da Cisco para produtos e serviços qualificados;
parceiros de camada 2 negociarão o desconto com um distribuidor autorizado da Cisco
Aumente a receita incremental em mercados importantes, eleve a relevância comercial das
redes implementando aplicativos e impulsione a lucratividade dos parceiros que integrarem
a tecnologia da Cisco em suas vendas de soluções

Elegibilidade do produto
Todos os produtos na lista de preços global da Cisco, exceto produtos SolutionsPlus, SKUs
com restrições a incentivos e equipamento redimensionado.

A solução deve ser replicável

Período de qualificação

A solução não pode ser mais de 80% Cisco

A solução é aprovada 12 meses após a data de aprovação

O parceiro deve proporcionar planos de negócios de entrada no mercado que incluam
informações sobre certificações de parceiros, especializações, referência de clientes,
pipeline de solução, estratégia de implementação, serviços de suporte etc

URLs e ferramentas relacionadas

Todos os segmentos de mercado de clientes

Abreviações

Partner Program Enrollment (PPE)
CCW (Cisco Commerce Workspace)

Mínimo da lista da Cisco igual a US$ 100.000 para soluções corporativas; mínimo da lista
da Cisco igual a US$ 10.000 para soluções SMB

Solution Incentive Program (SIP)

Solução replicável enviada e aprovada no Partner Program Enrollment (PPE)

Detalhes de contato para suporte ou perguntas

Oportunidades individuais enviadas e aprovadas no Cisco Commerce Workspace (CCW)

Se você tiver dúvidas sobre o TIP ou uma venda específica, entre em contato com seu Gerente
de Contas de parceiros (PAM) da Cisco ou envie um e-mail para sip-americas@cisco.com
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Visão geral
O PSP recompensa os parceiros de acordo com seu esforço e investimento. Ele ajuda
os parceiros de canal da Cisco a conduzirem suas práticas comerciais no setor público,
fornecendo descontos competitivos bem alinhados ao investimento do parceiro. O programa
ajuda os parceiros a manterem margens saudáveis ao vender para clientes do setor público,
considerando que o setor público é um mercado muito competitivo, que exige um maior
esforço na pré-venda e geralmente apresenta ciclos de vendas bem maiores.

Benefícios do programa
•
•
•
•
•
•
•

Descontos competitivos
Tempo de ciclo de até 12 meses para permitir flexibilidade para ciclos de vendas
longos e garantir a proteção da venda
Aprovação rápida para aumentar a produtividade dos parceiros e o tempo de entrada
no mercado
Flexibilidade nos produtos e nas famílias de produtos exigidas para o envio de uma venda
Nenhum SKU ou lista detalhada de materiais até o momento de realização do pedido
Contratos de estrutura permitidos e múltiplos pedidos por venda
Reconhecimento de parceiros que conheçam o setor público

Registro de parceiros
Os parceiros devem se inscrever para participar do programa através do PPE e escolher
um módulo de registro: Express ou Advanced. Os requerimentos são analisados pela equipe
de setor público da Cisco no país, que avisa ao parceiro se o requerimento atende aos
requisitos do programa. Caso aprovado, o registro é válido por um ano.
•
•

Programas de
lucratividade

Solution Incentive Program (SIP)

Public Sector Program (PSP)

O PSP está disponível a todos os parceiros certificados (Select, Premier, Silver e Gold)
Os parceiros devem escolher um módulo de registro: Express ou Advanced

Ferramentas
da Cisco

Cisco Capital Finance

•
•

Conteúdo
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técnico
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Programas de
aceleração de vendas

Public Sector
Public
Sector Program
Program(PSP)
(PSP)

Não comercializados (NFR)

Os parceiros que escolherem o módulo Advanced devem fornecer um plano de
negócios para o setor público
A conclusão do módulo avançando proporciona vantagens adicionais aos parceiros

Qualificação da venda
•
•
•
•
•

As vendas devem ser para um usuário final do setor público
As vendas podem ser qualificadas até 12 meses após a data de aprovação
Não há tamanho máximo ou mínimo para a venda
Pode ser combinado apenas a programas de pagamento VIP e TAP
Vendas pontuais, contratos de estrutura e vendas grandes com várias datas de envio
são permitidas

Processo de Registro de Negócio
1. O parceiro identifica uma oportunidade no setor público e realiza as atividades de
pré-vendas.
2. O parceiro registra a venda no CCW.
•
Informa nome do usuário final, nome do projeto e lista de famílias de produtos.
•
Responde a três perguntas sobre as atividades de pré-vendas.
•
Uma ID de venda de PSP é criado.
3. A equipe do Cisco PSP valida os esforços de pré-vendas do parceiro, o módulo do PSP,
o Deal AT mix, a adoção de programa etc, e concede descontos em vendas de acordo
com esse conjunto de condições
4. A venda é qualificada.
•
Os parceiros têm até um ano para fechar a venda do PSP.
•
A venda pode ser editada para adição ou alteração de produtos, mas terá que passar
pela qualificação novamente.
5. O parceiro de camada 1 é notificado sobre o desconto aprovado (o distribuidor
é notificado sobre o desconto aprovado para o parceiro de camada 2).
6. Quando estiver pronto para fazer o pedido, o parceiro volta ao CCW e faz upload da lista
de materiais.
•
A venda é aprovada automaticamente.
•
O DART é criado para os parceiros de camada 2.
7. O parceiro de camada 1 faz o pedido usando a ID de venda do PSP.
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Lógica de descontos
Os níveis de desconto disponíveis para cada venda
conjunto de requisitos e investimentos:
•
Esforços de pré-vendas
Pontos de
•
Uso do programa PSP
ação
•
Especialização relevante
Mín. 3 pontos
•
Módulo PSP
4 a 6 pontos
•
AT mix
•
Mercado Vertical
Mais de 6
pontos

enviada variam de acordo com um
Recompensas

Desc.
básico

Entrada e investimento

44%

Investimento médio
e início de prática de PS

49%

Alto investimento e prática
de PS

52%

Ferramentas
da Cisco

Cisco Capital Finance

URLs e ferramentas relacionadas
Website do PSP: www.cisco.com/go/psp
Registro no PSP através da ferramenta Partner Program Enrollment (PPE)

Detalhes de contato para suporte ou perguntas
Se você tiver dúvidas sobre o PSP ou uma venda específica do PSP, entre em contato com
seu Partner
Account Manager (PAM) da Cisco ou envie um e-mail para: psp-americas@external.cisco.com
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Nível de
certificação

Com o programa LATAM NFR, os parceiros qualificados podem adquirir hardware, software
e serviços da Cisco com desconto para uso em atividades que não gerem receita, como
em laboratórios, demonstrações e treinamento ou desenvolvimento interno para cursos.
Confirme com sua equipe local se os produtos adquiridos através do programa NFR podem
ser revendidos em algum momento. Todos os parceiros qualificados também podem
adquirir equipamento de infraestrutura para uso em escritório através do NFR, exceto para
provedores de serviços, provedores de serviços gerenciados e provedores de nuvem que
mantenham seu próprio contrato de infraestrutura com a Cisco. Esses parceiros devem usar
o NFR apenas em demonstrações e laboratórios.

Recursos principais
Programa Certificado/Especializado
Todos os
produtos
SBTG
em GPL (*)
80% de
Direto
n/a
Parceiros
desconto
especializados
55% de
e certificados Distribuição 83% de
desconto desconto
Método de
compra

Ironport Webex Serviços
70% de
desconto
72% de
desconto

Promoções
do UCS

UCS

61% de
desconto
61% de
desconto

70% de desconto
73% de desconto

Parceiros tier 2: negociem seu desconto com um distribuidor autorizado da Cisco

Programa de parceiros registrados
Nível de
parceiro

Método de
compra

Parceiros
Somente
registrados distribuição

Todos os
produtos SBTG Ironport Webex Serviços
em GPL (*)
55% de desconto

73% de desconto

Obtenha suporte
técnico

Abreviações

Programas de
aceleração de vendas

Public Sector Program (PSP)

Não comercializados
comercializados (NFR)
Não
(NFR)

Os descontos se aplicam a todos os produtos na lista de preços global da Cisco, exceto
os seguintes: produtos SolutionsPlus, SKUs restritos de incentivos e equipamentos
recondicionados. Pedidos de NFR realizados pelo Cisco Commerce Workspace.

Visão geral

Nível de
parceiro

Programas de
lucratividade

Solution Incentive Program (SIP)

Não comercializados (NFR)

Ferramentas
da Cisco

Cisco Capital Finance

Conteúdo

UCS

Promoções
do UCS

65% de
desconto

61% de
desconto

NFR CAP básico Aumento total de
arquitetura (*)

Especialização
Master (**)

NFR CAP Máx

US$ 600
US$ 250
US$ 150
US$ 200
líquido
líquido
US$ 120
US$ 150
US$ 200
US$ 470 líquido
Silver
líquido
Premier
US$ 70 líquido US$ 150
US$ 200
US$ 420 líquido
Select, ATP, CDN US$ 50 líquido
US$ 50 líquido
Registrado
US$ 30 líquido
US$ 30 líquido
(*) Aumento de 50mil CAP para cada arquitetura: Redes sem fronteiras, Colaboração ou Data
center
(**) Especializações Master: Segurança Master, Comunicações unificadas Master, Construtor
de nuvem Master
NFR CAP para produtos de pequenas empresas (SBTG) em todas as certificações - $20 mil
WPL
Gold, distribuidores

URLs e ferramentas Relacionados
Resumo do NFR:
http://www.cisco.com/go/nfr
Lista restrita de incentivos:
http://www.cisco.com/web/partners/downloads/partner/WWChannels/incentive/irs_
skulist.xls

Detalhes de contato para suporte ou
perguntas
nfr-americas@cisco.com

Parceiros tier 2: negociem seu desconto com um distribuidor autorizado da Cisco
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Quem pode usar
Como usar
Por quê se interessar
Prêmio
Combinações
Validade da promoção
Detalhes adicionais
Saiba mais
© 2010 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Obtenha suporte
técnico

Public Sector Program (PSP)

Permite que os parceiros criem laboratórios de prova de conceito, criem kits
de demonstração e atualizem redes internas ao receber descontos
generosos em equipamentos seletos da Cisco e serviços qualificados.

Registrado, Select, Premier, Silver e Gold

• Registre a venda em Ferramenta CCW
• Quando estiver aprovada, reivindique seu prêmio ao fazer o pedido
Crie seu laboratório para demonstrações futuras de produtos e adquira os
produtos com níveis altos de desconto

Até 80% de desconto na maioria dos produtos da Cisco

Não pode ser combinado a outros programas ou promoções

Contínua

A bonificação anual e a participação no programa são baseadas no ano fiscal
da Cisco (agosto a julho).

www.cisco.com/go/nfr

Confidencial da Cisco
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Value Incentive Program (VIP)
Visão geral
O Cisco® Value Incentive Program (VIP) foi projetado para aumentar a lucratividade dos
parceiros e apoiar a criação da prática do parceiro para motivar as vendas e a adoção
das soluções de arquitetura da Cisco (Collaboration, Data Center e Borderless Networks).

Requisitos do programa
Os parceiros participantes recebem um pagamento semianual quando:
•
•
•

Cumprem com as metas de vendas estabelecidas pelas regras
Mantêm especializações, incluindo os ATPs necessários para vender
Atingem e mantêm os requisitos para os níveis de satisfação do cliente (CSAT)

Benefícios do programa
•
•
•

Aumenta expressivamente a lucratividade do parceiro
Recompensa parceiros que promovem arquiteturas de rede para os clientes
Segue critérios de qualificação baseados na qualidade do parceiro e no foco
tecnológico, e não no tamanho

Visite o site VIP para as Américas em: www.cisco.com/go/vip

Ferramentas de suporte
•
•

Inscrição: Partner Program Enrollment (PPE)
Acompanhamento de vendas e CSAT: Partner Program Intelligence (PPI)

Ferramentas
da Cisco

Cisco Capital Finance

Obtenha suporte
técnico

Conteúdo
Abreviações

Programas de
aceleração de vendas

Global Partner Network (GPN)

Critério de participação
Todos os parceiros devem se registrar ativamente no VIP para serem qualificados. Para fazer
seu registro, os parceiros devem acessar www.cisco.com/go/ppe
Uma vez registrados, os parceiros poderão acessar a ferramenta Partner Program
Intelligence (PPI) para visualizar suas vendas em todos os módulos existentes.
O PPI pode ser acessado para cada acompanhamento de período VIP em
www.cisco.com/go/ppi.

Produtos qualificados
Todas as listas de SKUs VIP estão disponíveis em www.cisco.com/go/skus
Os produtos são classificados em 9 categorias: A, B, C, D, E, F, G, H, I

Estrutura de pagamento
Cálculo de pagamento: O pagamento é calculado com base nas vendas enviadas (receita).
Todas as vendas enviadas antes da data de corte de envio serão contadas no cálculo do
pagamento. Todas as vendas não enviadas a tempo serão excluídas do cálculo.
Porcentagens de pagamento: os incentivos não se aplicam a compras internas de
parceiros. O VIP oferece prêmios diferentes aos parceiros de acordo com as categorias
de produtos vendidos: A, B, C, D, E, F, G, H e I. Consulte a lista de SKUs para obter mais
detalhes.

Meta de satisfação do cliente
O VIP usa uma única pesquisa de satisfação do cliente para o programa de canal. Essa
pesquisa se chama Cisco Global Customer Satisfaction (CSAT). Os parceiros podem atingir
o requisito de satisfação do cliente pela manutenção da sua certificação CSAT. Os parceiros
podem acessar a ferramenta Partner Access Online (PAL) para enviar pesquisas.
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Ferramentas e links úteis
•
•
•
•

Partner Program Intelligence (PPI): para acompanhar seu CSAT e suas vendas do VIP
diariamente para cada período do VIP.
Partner Program Enrollment (PPE): para inscrever-se.
Ferramenta PAL: para enviar pesquisas de satisfação do cliente para os clientes
Partner Self Service (PSS): para gerenciar seu acesso às ferramentas.

Discrepâncias nas vendas e receitas:
Abra casos com o Partner Relationship Team (PRT)

Etapa 3: Informe o título do caso em ‘Case Title’ e uma descrição
Etapa 4: Envie o caso

Obtenha suporte
técnico

Abreviações

Programas de
aceleração de vendas

Global Partner Network (GPN)

Value Incentive Program
Objetivo
Quem pode usar

Aprimore a lucratividade do parceiro e recompense aqueles que fizeram investimentos para
criar práticas de negócios baseadas em arquitetura da Cisco

Todos os parceiros que tiverem as especializações ou ATPs necessários

Como usar

• Inscreva-se em PPE durante as janelas de inscrição postadas por período de programa
• Reservas qualificadas acumulam descontos por subcontrole durante o período do
programa

Por quê se interessar

• Rebates obtidos podem ser investidos novamente para ampliar as práticas de negócios

Prêmio

Etapa 1: Clique na guia ‘Create Case’
Etapa 2: Escolha um aplicativo = “Canais VIP”

Ferramentas
da Cisco

Cisco Capital Finance

Conteúdo

Combinações
Validade da promoção
Detalhes adicionais
Saiba mais
© 2010 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.
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Descontos em dinheiro retornados aos parceiros

Podem ser combinados com OIP, TIP, SIP e TMP

por período de programa, 1T/ 2T e 3T/ 4T em cada ano fiscal

• Reservas baseadas em skus qualificadas por período de programa
• Critérios de saída devem ser alcançados para ganhar desconto por subcontrole

www.cisco.com/go/vip
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PartnerNetwork
Network (GPN)
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Global

Qualificação
Os requisitos para Host Partner e agentes variam de acordo com o tipo de oferta:

Com o Cisco® Global Partner Network (GPN), os clientes têm mais facilidade em trabalhar com
um parceiro de sua preferência ao gerenciar o fornecimento global de produtos e serviços.

Descrição
A Global Partner Network permite que os parceiros de canal da Cisco atuem como um
parceiro de host no local da sede do cliente e estabeleçam uma relação de agência com
outros parceiros e distribuidores qualificados da Cisco para que seja possível oferecer
transações onde o cliente estiver, mesmo que o host não tenha um investimento local.
O host é o proprietário da relação com o cliente, projeta a arquitetura de todos os locais
e é responsável pela transação em geral.
Este programa:
•
•
•

É parte de um ecossistema de parceiro para parceiro que atende às necessidades
dos clientes ao redor do mundo.
Permite que os parceiros ofereçam suporte às 3.600 maiores contas multinacionais
da Cisco
Oferece uma política de compensação de vendas da Cisco para AMs

Trabalhando juntos em uma relação de host-agente, os parceiros podem aumentar a receita
e promover a lealdade do usuário final. O programa oferece:
•
•
•
•

Políticas da Cisco para a criação de uma relação de transações entre o host
e os agentes para vendas aprovadas
Transferência de desconto e listas de materiais do host para o agente
Aquisição, fornecimento e instalação de produtos em todos os mercados remotos
pelo agente com base no que foi explicado acima
Políticas de serviços para suporte a essas vendas

Programa para canal de
revenda

Programa de serviços
gerenciados e em nuvem
(CMSP)

Parceiro do host*

Certificado Gold Certificado
Silver Especializado Master

CMSP Master

Agente subsidiário
de propriedade do
host*

Revendedor registrado da Cisco ou superior no país de destino
(pode agir como agente somente para o parceiro principal)

Agente parceiro
certificado
independente*

Certificado Premier ou superior no país de destino

Agente distribuidor
autorizado

Distribuidor global autorizado pela Cisco

* Para produtos TelePresence da Cisco, parceiros com uma autorização de nível
Advanced ou Master (ATP), conforme definido pelo programa ATP da Cisco, também são
qualificados.
Qualificação do cliente
•
•

As contas qualificáveis de clientes da Cisco são definidas por esta lista
As transações são gerenciadas por tipo de oferta de assunto

Qualificações para Host-Agent Program Partner pelo tipo de oferta:
O parceiro host tem três opções diferentes de agentes que podem usar para a implantação
de soluções em países distantes. As opções de agentes variam por transação, dependendo
das necessidades de cada cliente. Em todos os casos, a relação entre o host e o agente
é gerenciada pelo parceiro host.
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Parceiro certificado
independente

Distribuidor global
autorizado

•

O parceiro da sede
é dono da entidade
subsidiária (>50,1%) em
locais de fornecimento
remoto

•

O parceiro da sede
escolhe os parceiros
certificados da Cisco
em locais de
fornecimento remoto

•

O parceiro da sede
escolhe o distribuidor
global com locais de
fornecimento remoto
autorizados

•

As entidades remotas
devem ser parceiros
registrados localmente
(mínimo)

•

Os parceiros remotos
têm certificação
Premier local (mínimo)

•

•

Host e agente devem
estar em conformidade
com os requisitos de
especialização/ATP
para obterem acesso a
produtos restritos

O distribuidor faz
a entrega direta ao
cliente final no local
remoto

•

O host no local da
sede deve estar em
conormidade com
os requisitos de
especialização/ATP para
obter acesso a produtos
restritos**

Obtenha suporte
técnico

Abreviações

Programas de
aceleração de vendas

GlobalPartner
PartnerNetwork
Network (GPN)
(GPN)
Global

Venda global

Três opções de agentes (remotos)
Subsidiária local de
propriedade do host*

Ferramentas
da Cisco

Cisco Capital Finance

Conteúdo

•

Produtos complexos
ou restritos não são
permitidos para
fornecimento remoto

*a) O parceiro usa recursos do país da sede; ou
b) Cisco Advanced Services usados no país de destino, ou
c) Parceiro com qualificações para os requisitos de ATP usado no país de destino
** Para produtos Cisco TelePresence, uma autorização Advanced ou Master Level (ATP)
conforme definido pelo Cisco ATP Program é necessária.

Registro da venda

Com o Cisco Commerce Workspace, os parceiros podem criar uma venda global para uma
oportunidade específica de cliente e transferir a cotação, a certificação e os descontos
promocionais para os parceiros agentes em outros países. Apenas parceiros registrados na
Global Partner Network têm acesso ao recurso de vendas globais.

Como posso participar?
1.
2.
3.
4.
5.

Entre em contato conosco para obter o envolvimento da equipe da GPN o mais
rápido possível.
Leia os termos e condições da Global Partner Network
Os parceiros europeus devem analisar o adendo EEA dos termos e condições da
Global Partner Network
  Registre-se na GPN
  Registre sua oportunidade de cliente global

URLs e ferramentas relacionadas
Visite www.cisco.com/go/gpn para conhecer os requisitos de qualificação e obter mais
informações.

Detalhes de contato para suporte ou perguntas
Para ver se sua oportunidade é apropriada ao programa, entre em contato pelo e-mail
go-gpn@cisco.com

Cisco Commerce Workspace
O Cisco Commerce Workspace permite que o parceiro host registre a venda global, garanta
as aprovações da Cisco e selecione agentes por país distante. Ele também permite que
o parceiro host encaminhe a parte remota da transação registrada (lista de materiais
e desconto) para os respectivos agentes especificados por ele.
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Value Incentive Program (VIP)

Global Partner Network (GPN)
Objetivo

permite que os parceiros qualificados sirvam às necessidades globais dos clientes, incluindo
locais que estejam além da presença geográfica do parceiro.

Quem pode usar

• Host: Certificados Gold ou Silver, especializado Master; MSCP Master; inscrito no OSCP
• Agente: Certificado Premier; distribuidor global aprovado; parceiros registrados
subsidiários

Como usar
Por quê se interessar
Prêmio
Combinações
Validade da promoção
Detalhes adicionais
Saiba mais
© 2010 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Obtenha suporte
técnico

• Inscreva-se em Ferramenta Partner Program Enrolment
• Registre suas vendas Globais e Locais em Espaço de trabalho Cisco Commerce

• Aumente a relevância de sua empresa e aprofunde seu relacionamento com os clientes.
• Cobertura global e transferência de desconto fácil entre parceiros.

• Host: Fortaleça seus recursos de proposta de valor e retenção de conta.
• Agente: Ganhe oportunidades de preenchimento de produtos e serviços incrementais.

• Revenda: OIP, SIP, CTMP
• MSCP: OIP, SIP

Programa de sistema contínuo.

Vendas globais válidas por 6 meses. Elas podem ser renovadas mediante solicitação.

www.cisco.com/go/gpn
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Partner Plus
Visão geral
O Cisco Partner Plus se concentra em atingir um crescimento sustentável para os
negócios de clientes de médio porte com parceiros qualificados e comprometidos com
uma abordagem de vendas integrada colaborativa com a Cisco. Ele oferece preferência,
suporte e investimento em troca de compromisso, envolvimento e crescimento de negócios.
O Partner Plus consiste em cinco aceleradores para oferecer suporte ao crescimento
conduzido pelo parceiro.

URLs e ferramentas relacionadas
www.cisco.com/go/partnerplus
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Visão geral do Cisco Capital
Visão geral
A Cisco Capital, uma subsidiária integral da Cisco, tem como missão principal proporcionar,
de forma lucrativa, um financiamento inovador que permita o crescimento das vendas e dos
negócios.
A Cisco Capital oferece a você, parceiro da Cisco, a capacidade de proporcionar alternativas
flexíveis de financiamento a seus clientes. Com o uso do financiamento da Cisco Capital, e o foco
no valor e na relevância comercial de sua solução, o preço se torna um fator menos importante,
reduzindo sua necessidade de oferecer descontos. Ao envolver-se com a Cisco Capital em todas
as oportunidades de vendas ainda no estágio inicial do processo de envolvimento do cliente,
você poderá identificar rapidamente os requisitos de financiamento e obstáculos orçamentários
potenciais dos clientes. Juntos, podemos acabar com essas preocupações, usando soluções
inovadoras de financiamento como parte do processo de proposta.

Os principais benefícios para você são:
•

•

•

•

Vendas facilitadas: A oferta de financiamento pode proporcionar uma ferramenta de
vendas altamente persuasiva para que você combata a maior objeção dos clientes:
o preço. Você não vai mais vender o custo total da solução completa, e sim oferecer
pagamentos mensais ou trimestrais mais acessíveis para seus clientes.
Um diferencial sobre a concorrência: O financiamento da Cisco Capital
é extremamente competitivo, e nós desenvolvemos programas líderes de mercado.
A oferta de uma solução completa da Cisco que lide com as necessidades comerciais
e de financiamento de seus clientes ao mesmo tempo vai ajudá-lo a se destacar da
concorrência e a fazer mais negócios.
Proteção das margens, evitando descontos: Removendo o foco do preço total da
solução em prol de pagamentos mensais mais acessíveis, há menos chances do
cliente tentar angariar descontos.
Aumento da retenção de clientes e da repetição dos negócios: A Cisco
Capital oferece um sistema de aviso prévio. Quando seu cliente quiser adquirir
mais tecnologia, ele vai procurar a Cisco Capital para acertar seu contrato
de financiamento. Quando isso acontecer, vamos informá-lo imediatamente,
proporcionando uma oportunidade de vendas.

Ferramentas
da Cisco

Obtenha suporte
técnico

Conteúdo
Abreviações

Financiamento por país

Ofereça mais valor para seus clientes
O financiamento ajuda seus clientes a obterem a solução tecnológica da qual precisam,
e não só o que seu orçamento atual permite. O financiamento pode ajudar seus clientes a:
•
•
•
•

Reduzir a pressão de orçamentos limitados e preservar o dinheiro para áreas
alternativas de investimento ou outras necessidades críticas para os negócios.
Permitir um melhor gerenciamento do orçamento e um maior fluxo de caixa com
pagamentos fixos e previsíveis.
Obter flexibilidade comercial com opções de atualização e a opção de tornar-se dono
do equipamento ao fim do prazo do leasing.
Reduzir custos, demonstrar o retorno sobre o investimento e reaver os gastos com
os projetos mais rapidamente. Documentação simples e direta, somada a orçamento
on-line, disponibilidade de crédito, e termos e condições que tornam o processo
o mais fácil possível para seus clientes… e para você.

URLs e ferramentas relacionadas
Portal de Parceiros América Latina Cisco e Contatos
Página inicial da Cisco Capital
Contatos da Cisco Capital
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Visão geral
Diferencie-se e mantenha suas margens com ofertas especiais de financiamento da Cisco Capital
Precisa de ajuda para acelerar as vendas? Com o financiamento de taxas baixas e crédito acessível da Cisco Capital, podemos ajudá-lo a maximizar o poder de compra de seus clientes
e acabar com as preocupações com o orçamento que muitas vezes levam a um atraso no fechamento da venda.
No ambiente comercial de hoje, seus clientes não estão preocupados apenas com o que comprar, mas também como a maneira como vão comprar. Com uma pressão cada vez maior sobre
os orçamentos, nunca foi tão importante demonstrar o controle dos custos e o retorno sobre o investimento.

Tipos comuns de financiamento
Produto de financiamento*

Descrição

Tecnologia

Termo

Leasing financeiro

Esta opção permite aos clientes tratar a rede como uma despesa de capital, mas dividir os
pagamentos ao longo de vários anos. Um leasing financeiro oferece a chance de implantar
equipamentos conforme a necessidade enquanto se estruturam os pagamentos dos
orçamentos relevantes.

Hardware, software e
serviços integrados da
Cisco

24 a 60 meses

Leasing operacional

O leasing operacional foi projetado para empresas que buscam acesso constante à
última palavra em tecnologia sem o impacto e os riscos da propriedade. O equipamento
financiado através de leasing operacional normalmente não aparece nos demonstrativos
financeiros do cliente; logo, os pagamentos costumam ser tratados como despesas
operacionais.
Ao final do prazo inicial, os clientes têm a opção de devolver o equipamento ou migrar em
todo ou em parte para uma tecnologia mais nova.

Hardware, software e
serviços integrados da
Cisco

12 a 60 meses

Empréstimo

Esta opção permite aos clientes manterem a propriedade diante da compra e libera o
capital para negócios do dia-a-dia. Os pagamentos podem ser estruturados de acordo com
a implementação da tecnologia e seus benefícios econômicos.

Hardware, software e
serviços integrados da
Cisco

12 a 60 meses

Venda e leaseback

A venda e o leaseback ajudam as empresas na migração para soluções da Cisco e na
superação dos obstáculos dos equipamentos herdados e do leasing extraordinário,
evitando depreciação de ativos durante a migração da tecnologia. Essas transações foram
projetadas para empresas que precisam adquirir os ativos primeiro, por causa de impostos
ou por outros motivos, antes de fazer o leasing deles.

Hardware, software e
serviços integrados da
Cisco

*Há algumas restrições. A qualificação e os termos estão sujeitos à análise, à aprovação e à documentação finais da Cisco Capital.
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My Cisco
O que é o My Cisco?
My Cisco é uma experiência integrada na web com acesso imediato a vários aplicativos
corporativos da Cisco® e visualização personalizável das informações empresariais que você
usa com mais frequência. O My Cisco inclui uma página Adicionar módulos, um ambiente
de trabalho personalizado e um menu que continua acessível em toda a sua experiência no
Cisco.com.

Satisfação do
cliente (CSAT)

Ferramentas
Ferramentas
da Cisco
Cisco
Partner Program
Platform (PPP)

Obtenha suporte
técnico

Conteúdo
Abreviações

CCW (Cisco
Commerce Workspace)

Ferramenta Quick
Pricing (QPT)

Por que usar o My Cisco Workspace?
Todas as ferramentas, informações, documentos e contatos pessoais necessários para apoiar
os relacionamentos com os parceiros de canal da Cisco e também apoiar os esforços de
vendas ficam à sua disposição em um único local altamente seguro e personalizável, de forma
clara e muito intuitiva. Os usuários têm acesso às informações relevantes necessárias para
apoiar e otimizar os processos de negócios. O My Cisco Workspace minimiza o tempo gasto na
busca de informações para que você possa se concentrar no desenvolvimento dos negócios.
Para os parceiros, o My Cisco Workspace possibilita:
•
•
•
•
•
•

Maior produtividade com a visualização de um painel de negócios
Experiência personalizada e facilitada para o usuário que torna as soluções da Cisco
mais relevantes e valiosas
A capacidade de concentrar-se nas informações empresariais mais usadas
Menos logins em vários aplicativos back-end
Redução do período do ciclo de pré-venda
Impressão e exportação de relatórios resumidos

Quem pode acessar o My Cisco Workspace?
O My Cisco Workspace está disponível para parceiros, clientes e convidados em todo
o mundo. O acesso se baseia na ID de login na Cisco do usuário e os dados exibidos no
módulo são restritos, de modo que o usuário visualiza somente os dados relevantes ao seu
cargo e função na empresa. Para executar o My Cisco, acesse www.cisco.com/go/mycisco.

Quais módulos estão disponíveis no My Cisco?
Os dados apresentados nos módulos do My Cisco são obtidos de programas e ferramentas
da Cisco subjacentes que você usa com frequência. Os usuários do My Cisco não precisam
se preocupar com a integridade e o valor dos dados apresentados.
Há mais de 24 módulos disponíveis no momento. Um rápido panorama de cinco módulos
populares que são extremamente úteis aos parceiros de canal:
•

Dispositivos adicionados: Monitora todos os seus dispositivos em um único local conveniente,
possibilitando o acesso a informações de suporte integrado específicas para cada dispositivo,
tais como avisos de segurança, respostas e notificações, avisos de campo, documentação,
bugs conhecidos e referências de comandos.
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Certificações e especializações: Exibe qualificações da empresa, tecnologias
autorizadas, uma ferramenta de comparação de certificações e alertas.
Comunidade de suporte da Cisco (NetPro) Permite a assinatura de feeds para que
você se mantenha atualizado sobre as discussões mais recentes do suporte.
Use o recurso Editar para personalizar o feed por comunidade e subcomunidade,
com opções adicionais, como anúncios, blogs, discussões, pesquisas e estatísticas.
Treinamento: Exibe o status de inscrição em treinamentos do usuário em particular
e apresenta um link para a descrição do curso no Partner Education Connection (PEC).
Solicitações de serviço recentes: Exibe informações sobre as solicitações de serviço
ao Cisco Technical Assistance Center (TAC) de clientes dos quais o usuário é um
contato nos contratos de serviços da empresa do parceiro.

A equipe do My Cisco está sempre desenvolvendo novos módulos. Se você tiver qualquer
sugestão ou comentário a fazer, use a ferramenta de comentários da página Adicionar módulos
no My Cisco ou clique aqui.
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Ferramentas
Ferramentas
da Cisco
Cisco
Partner Program
Platform (PPP)

Obtenha suporte
técnico
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Abreviações

CCW (Cisco
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Pricing (QPT)

Como eu posso personalizar o meu ambiente
de trabalho?
Siga as três etapas abaixo para personalizar o seu ambiente de trabalho:
1. Faça login no My Cisco com sua ID válida do Cisco.com.
2. Selecione os módulos apropriados na página Adicionar módulos e adicione-os ao seu
ambiente de trabalho, ao seu menu, ou a ambos.
3. Clique em Visualizar ambiente de trabalho para ver o seu ambiente de trabalho
personalizado.
Observação: O My Cisco foi otimizado para funcionar com o Internet Explorer 8 e com o Firefox 3
ou mais recente. Para ter a melhor experiência possível, verifique a versão do seu navegador e,
se necessário, atualize-o para fins de compatibilidade.

Como escolher módulos de acordo com a função
Para que novos usuários determinem os módulos mais úteis de acordo com a sua função,
a página Adicionar módulos agora exibe cinco categorias com os módulos recomendados em
cada categoria:
•
•
•
•
•

Administração/operações
Compras/aquisições
Vendas/marketing
Técnica/engenharia/arquitetura
Administração de empresas

Também incluímos um filtro Recomendados somente para parceiros, assim como uma lista Meus
módulos para que o usuário possa visualizar os módulos já adicionados ao ambiente de trabalho.

Personalize o layout do seu ambiente de trabalho
Para alterar o layout do seu ambiente de trabalho basta passar o mouse sobre o botão Mudar
layout e selecionar 1 coluna (100%) ou 2 colunas (50%).
A seleção será gravada para acessos futuros e será exibida a cada login no My Cisco. É possível
alterar o layout sempre que desejado.
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Personalize a exibição das colunas

Disponibilidade de idioma

Usando o link Opções o usuário pode personalizar a forma como os dados são exibidos.
O usuário pode ocultar colunas ou reorganizá-las. Esse recurso está disponível nos seguintes
módulos e guias:

O My Cisco está disponível em 17 idiomas. É possível escolher o idioma desejado na página
Adicionar módulos ou no ambiente de trabalho.

•
•
•
•

Certificação e especializações
Vendas e orçamentos
Descontos e bônus
Registros no programa

Menu do My Cisco

Recurso do parceiro no My Cisco
Página do parceiro no My Cisco:
www.cisco.com/go/mycisco-partner
Recursos/ajuda/perguntas frequentes do My Cisco:
www.cisco.com/web/help/mycisco.html

O menu do My Cisco está disponível na barra de navegação superior do Cisco.com e pode
ser acessado a qualquer momento na sua experiência no Cisco.com. Também é possível usar
o menu para efetuar login e personalizar o seu ambiente de trabalho, adicionar módulos
ao ambiente de trabalho ou ao menu, ou acessar o seu ambiente de trabalho diretamente.
O menu está disponível em inglês, chinês e francês (Canadá), com planos de expansão para
outros idiomas em breve.
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Ferramentas do dia a dia
Visite http://www.cisco.com/web/partners/tools/index.html para obter mais informações sobre ferramentas do dia a dia.
Ferramenta de status do pedido
Verifique o status de um pedido e gere relatórios.
Iniciar
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Partner Practice Builder (PPB)
Visão geral:
O Partner Practice Builder o orienta na obtenção de um conhecimento mais profundo do seu
negócio através de:
•
Prática de planejamento de modelos passo a passo
•
Metodologia estruturada baseada em função e fácil de acompanhar
•
Uma visão compartilhada com a Cisco
•
Foco em seus investimentos financeiros
•
Desenvolvimento da estratégia de crescimento
•
Otimização de seu portfólio da Cisco para obter lucratividade máxima
•
Fornecimento do contexto para conteúdo técnico e de vendas para práticas
recomendadas da Cisco

Benefícios
•

•

•

•

•

Ponto central: O benefício principal do PPB é organizar os links para práticas
recomendadas aos recursos contidos em um único lugar. Chega de procurar modelos
e ferramentas.
Contexto para conteúdo: Já imaginou para que realmente serve uma ferramenta? Por
que deveria usá-la e o que ela fará por sua prática? PPB fornece contexto para cada
parte do conteúdo, proporcionando a orientação que você precisa para ter sucesso.
Plano gerenciável: Colabore online com seus companheiros de equipe, personalize
seu plano de acordo com as suas necessidades, designe companheiros e conduza
sua equipe para uma implementação bem-sucedida.
Navegação fácil: Nossos planos (e respectivos conteúdos) são organizados por
função, então, se estiver um uma posição de administração de empresas, gerente de
vendas ou de marketing, ou um engenheiro/arquiteto -- nós cuidamos de você!
Três maneiras de criar prática: Escolha do portal de auto-guia, participe de um
Virtual High Touch Series ou contrate um consultor para ajudá-lo a desenvolver seu
plano de prática específico com um Envolvimento conduzido pelo consultor.

URLs e ferramentas relacionadas
www.cisco.com/go/ppb
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Detalhes de contato para suporte ou perguntas
Entre em contato com o Partner Relationship Team www.cisco.com/go/prt

Visão geral
Com o Partner Self Service, os parceiros podem gerenciar dados da empresa, autorizar
o acesso a ferramentas, renovar o acesso no nível do parceiro e garantir que a empresa
apareça corretamente na ferramenta de localização de parceiros.

Descrição
Benefícios:
•
•
•
•

Ferramenta Quick
Pricing (QPT)

Permite o gerenciamento dos dados e do acesso para o parceiro da Cisco
Atualiza as informações para criar uma relação mais forte entre a Cisco e o parceiro
Permite que os indivíduos obtenham acesso no nível do parceiro
O PSS (apenas para administradores de parceiros) permite o gerenciamento dos
dados da empresa

Com o PSS, os parceiros podem gerenciar informações de indivíduos e empresas, locais
individuais e globais, e o acesso às ferramentas para parceiros.
O parceiro terá acesso ao Partner Self Service depois de concluir o processo de registro de
parceiro. O contato de parceiro que registrar o parceiro será automaticamente o administrador
do Partner Self Service, e poderá continuar configurando os contatos associados à empresa.

URLs e ferramentas relacionadas
Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário, que pode ser acessado diretamente
em www.cisco.com/go/pss
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Visão geral
A ferramenta Certification and Specialization Application oferece informações que vão
ajudá-lo a avaliar quais são as certificações ou especializações apropriadas para sua
empresa.
O CS Application permite a você:

•

Cisco Capital Finance

Certification
Certification and
andSpecialization
Specialization
Application
Application(CSAPP)
(CSAPP)

Certification and Specialization
Application (CSAPP)

•

Pesquise o Guia

Verificar se há uma versão atualizada

Inscrever-se em novas certificações e especializações
Obtenha novas certificações e especializações através de uma interface da Web fácil
de usar.
Gerenciar certificações e especializações existentes
Renove certificações e especializações existentes, ou mude o nível de certificação atual

Descrição
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cliente (CSAT)

Partner Program
Platform (PPP)

Obtenha suporte
técnico

Abreviações

CCW (Cisco
Commerce Workspace)

Ferramenta Quick
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Você pode solicitar o acesso de leitura-escrita através da ferramenta Partner Self Service,
ou clicando no link “Clique aqui para solicitar acesso completo” na página “Selecionar
geografia”.

URLs e ferramentas relacionadas
Página inicial do CS Application:
www.cisco.com/go/csapp
Para obter uma ID de usuário do Cisco.com, acesse
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
Para registrar sua empresa, use a ferramenta Partner Registration
http://tools.cisco.com/WWChannels/IPA/welcome.do
Para associar-se a uma empresa, use a ferramenta Partner Self Service em
http://tools.cisco.com/WWChannels/GETLOG/login.do

Detalhes de contato para suporte ou perguntas
Em caso de dúvidas, registre um caso com o PRT em: http://www.cisco.com/go/prt

Access
Para
•
•
•

Ferramentas
Ferramentas
da Cisco
Cisco

Conteúdo

acessar o CSApp, confirme se as etapas abaixo foram seguidas:
Obtenha uma ID de usuário do Cisco.com
Registre sua empresa através do registro de parceiros
Confira se você está associado a uma empresa registrada com a Cisco

Depois de cumprir com os pré-requisitos, você pode começar a usar o CSApp.
O Certification and Specialization Application aceita dois níveis de acesso:
•
Acesso apenas para leitura (padrão)
•
Acesso do autor (leitura-escrita)
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Satisfação do cliente (CSAT)
Visão geral
A satisfação do cliente continua sendo uma das maiores prioridades da Cisco, e uma marca
registrada do Cisco Channel Partner Program. Para tornar isso possível, o Partner Access
onLine (PAL) foi criado, não apenas para ajudá-lo a gerenciar as pesquisas que você solicita
a seus clientes e as que recebe deles, mas também para oferecer acesso personalizado para
parceiros ao compartilhamento de práticas recomendadas da Cisco.
O prêmio de excelência em satisfação do cliente é a mais alta distinção que um parceiro
pode conquistar no Cisco Channel Partner Program. Parceiros que conquistem essa honra
semianual podem ser identificados pela distinção “Gold Star” na ferramenta Cisco Partner
Locator. Esses parceiros também são listados no topo dos resultados de pesquisa da
ferramenta Partner Locator (por exemplo, em uma pesquisa por todos os parceiros Gold nos
EUA, os parceiros Gold com prêmio de excelência em CSAT serão os primeiros resultados).

Descrição
Oferece aos parceiros um sistema de coleta de dados sem custos adicionais
Cria a capacidade de acompanhar tendências e dados
Identifica áreas importantes que precisem de melhorias para a Cisco e os parceiros
Fortalece a relação entre parceiros, clientes e a Cisco
Cria lealdade e retenção de longo prazo com clientes e parceiros
Permite que os parceiros e a Cisco tomem decisões comerciais bem informadas

Partner Program
Platform (PPP)

Obtenha suporte
técnico

Abreviações

CCW (Cisco
Commerce Workspace)

Ferramenta Quick
Pricing (QPT)

Tipos de pesquisa:
Os resultados da pesquisa se dividem em duas categorias:
•
•

Pesquisas com consulta da Cisco: a quantidade de respostas e a pontuação de
satisfação geral em pesquisas com consulta da Cisco.
Pesquisas com consulta do parceiro: a quantidade de respostas e a pontuação de
satisfação geral em pesquisas com consulta do parceiro por meio do PAL.

Dicas de organização
•
•
•
•

Principais recursos e benefícios:
•
•
•
•
•
•

Ferramentas
Ferramentas
da Cisco
Cisco

Conteúdo

•
•

Gerencie a distribuição de pesquisas uniformemente pelo ano, por exemplo,
trimestralmente ou mensalmente
Agende as pesquisas para que cheguem às terças, quartas ou quintas; isso evita que
elas se percam devido ao grande volume de e-mails da segunda-feira e à falta de
foco da sexta-feira
Agende as pesquisas para que cheguem ao local do cliente final no dia que você
agendou para ligar ou encontrar-se com ele; assim você terá certeza de que ele
recebeu a pesquisa e poderá ajudá-lo caso existam dúvidas.
Programe pesquisas assim que a ferramenta PAL abrir em cada ano, no início do ano
fiscal. PAL permite que um parceiro programe uma pesquisa para uma data de envio
futura. Ao fazer isso, um parceiro pode reservar o nome de contato para o ano da
pesquisa e enviá-la quando for conveniente para o parceiro
Envie um e-mail para o contato para oferecer um aviso prévio à chegada da pesquisa
Crie uma estratégia sólida de pesquisa: Solicite os nomes dos membros da equipe de vendas
que trabalham regularmente com um cliente final. Os membros da equipe de vendas sugerem
uma data para o envio da pesquisa, com a intenção de visitar o cliente final no dia da entrega
ou no dia seguinte. Eles podem conversar com o cliente final para garantir que ele responda
corretamente às perguntas demográficas. Isso resulta em uma pesquisa realizada rapidamente
e garante que as perguntas necessárias para a qualificação serão respondidas.
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URLs e ferramentas relacionadas
Partner Access onLine (PAL):
www.cisco.com/go/pal
Informações sobre excelência em CSAT e recursos de satisfação do cliente:
www.cisco.com/go/csat
Perguntas e respostas de satisfação do cliente:

http://www.cisco.com/web/partners/pr11/pr20/gsat_qa.html

Detalhes de contato para suporte ou perguntas
Em caso de dúvidas, abra um caso com nosso Partner Relationship Team (PRT) em:
http://www.cisco.com/go/prt
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Partner Program Enrollment (PPE)

Partner Program Platform (PPP)
A Cisco oferece ferramentas de
programa que permitem que os
parceiros se inscrevam com facilidade,
visualizem relatórios de desempenho
e gerenciem pagamentos em etapas
simples
Partner Program Enrollment (PPE) é
uma ferramenta de inscrição integrada
que exibe todos os programas para
parceiros disponíveis para inscrição,
com base na qualificação
Partner Program Intelligence (PPI) é
uma ferramenta de relatório que permite
a visualização e o gerenciamento do
desempenho em todos os programas
em que o parceiro participa
Global EasyPay (GEP) contém
informações de pagamentos
programados e efetuados em um nível
resumido e detalhado em todos os
programas em que o parceiro participa
As ferramentas estão localizadas em
idiomas que incluem tcheco, inglês,
francês, alemão, italiano, japonês,
coreano, polonês, português, russo,
chinês simplificado, espanhol (América
Latina), espanhol, tailandês, turco e
vietnamita

Inscrição (PPE)

Inicie e
selecione um
programa

Insira os
detalhes de
contato

Insira
informações
adicionais

Aceite os
Termos e
condições

Insira as
informações
bancárias

Relatórios (PPI)

Resumo do
parceiro
Relatório

Resumo do
programa
Relatório

Relatórios
de reservas

Relatório
resumido de
pagamento

Pagamento (GEP)

Notificação
de
pagamento

Reivindicação

Relatórios
de
pagamentos

Suporte
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Inscrição do Programa de Parceiros
O que é PPE?

Seção Programas em potencial

A ferramenta Cisco Partner Program Enrollment (PPE) permite que os parceiros da Cisco
se registrem e acompanhem vários programas de incentivos com uma única ferramenta.

A guia Potential Programs exibe todos os programas disponíveis para os quais o parceiro
não cumpriu o critério de qualificação. Essas informações servem para que os parceiros
comparem suas credenciais aos critérios do programa.

Como solicitar o acesso ao PPE
Os funcionários do parceiro devem solicitar o acesso a cada ferramenta da Cisco através
da ferramenta Partner Self Service (PSS): www.cisco.com/go/pss

Os programas são agrupados pelo comportamento. Por exemplo: busca, lucratividade,
promoções.

Depois que a solicitação é enviada, o administrador do parceiro da empresa receberá
notificações para aprovar.

Como acessar o PPE
Pelo My Cisco, a maneira recomendada para acessar as ferramentas da Cisco que você
mais usa: www.cisco.com/go/mycisco
Pela Partner Central, índice de ferramentas: www.cisco.com/go/partners
Diretamente: www.cisco.com/go/ppe

Programas qualificados
A guia Eligible Programs relaciona os programas nos quais o parceiro pode se registrar,
com base nos critérios de qualificação preliminar. Essa é a guia exibida por padrão.

Seção do painel de registro
O painel de registro do PPE exibe o status de todos os registros enviados ou pendentes
do parceiro, além de uma lista de registros anteriores nos programas de canal.
1. Pesquise para localizar registros em regiões específicas ou status de registros
2. Analise um registro específico
3. Exporte um relatório consolidado dos registros em programas para uma planilha do Excel
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Como registrar-se em um programa
Escolha um programa
Na guia Eligible Programs, clique no botão “Select” do programa no qual deseja se
registrar. Dependendo do programa escolhido e de seus requisitos, os parceiros podem
ter que escolher uma localização geográfica em uma janela pop-up.

Informe os detalhes
O PPE simplifica a entrada de dados, preenchendo previamente as informações da empresa
com base na ID do CCO e permitindo que o parceiro digite informações de contato diferentes
para a organização. Os detalhes são confirmados durante o processo de revisão.

Selecione uma rota
Se o programa selecionado pelo parceiro incluir um ou mais módulos, o parceiro terá que
escolher o módulo no qual deseja participar.

Envie as informações exigidas pelo programa:

1.	Guia Módulos qualificados: exibe todos os módulos para os quais um parceiro esteja
qualificado, de acordo com seu nível atual de certificação e especialização.

2. Informações adicionais: forneça documentação adicional, caso o programa exija

2.	Guia Módulos potenciais: exibe todos os outros módulos disponíveis para os quais
o parceiro não atenda aos critérios de qualificação.
3.	Clique no link “Verificar qualificação” para exibir uma janela pop-up com um
comparativo com os requisitos dos módulos e as credenciais do parceiro.

1. Quem está envolvido: preenchido automaticamente com as informações de contato
do parceiro e do CAM
3. Termos e condições: exiba os termos e condições do programa com um botão de
clicar para aceitar
4. Informações bancárias: capture os detalhes bancários necessários, caso o programa
os exija
5. Análise e aprovação: para programas sem aprovação automática, permite a aprovação
da Cisco.
OBSERVAÇÃO: após a inscrição manual, o parceiro inscrito receberá um e-mail
lembrando-o de usar o PSS para verificar os contatos de notificação e aceitação de
pagamento.
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Partner Program Intelligence
O que é o Partner Program Intelligence (PPI)

Como solicitar o acesso ao PPI

O PPI tem quatro funções que permitem aos parceiros:

Os funcionários do parceiro devem solicitar o acesso a cada ferramenta da Cisco através
da ferramenta Partner Self Service (PSS): www.cisco.com/go/pss

•

Oferecer uma visão consolidada do desempenho da empresa nos programas registrados

•

Projetar os pagamentos esperados com base na qualificação e nas tendências das vendas

•

Consultar um histórico dos pagamentos realizados, agendados e pendentes

•

Exibir tendências e ordenar os dados com base em preferências personalizadas

O PPI preenche os dados de parceiro com base na ID do CCO de um usuário, e usa
como padrão a página de Resumo do parceiro, onde os usuários podem realizar
consultas.

Depois que a solicitação é enviada, o administrador do parceiro da empresa receberá
notificações para aprovar.

Como acessar o PPI
My Cisco—www.cisco.com/go/mycisco
A maneira recomendada de acessar as ferramentas da Cisco que você mais usa
índice de ferramentas—www.cisco.com/go/partners
Diretamente—www.cisco.com/go/ppi

Resumo do parceiro: um resumo de alto nível do desempenho em cada um dos programas atuais do parceiro.
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Resumo do programa: o Resumo do programa oferece informações sobre descontos e vendas em nível detalhado por mês, em um trimestre fiscal definido.

O Resumo do programa também oferece relatórios adicionais para programas específicos
que podem incluir:

5.	O relatório OIP/SIP Program Summary Eligible Bookings exibe as vendas totais do
OIP/SIP e as vendas enviadas do OIP/SIP em nível de categoria

1.	O relatório CSAT Minimum Bookings oferece as pontuações de CSAT (atuais e metas)
por programa e submódulos. Ele também confirma se a meta de vendas foi atingida.
Somente VIP.

6.	O relatório VIP Program Summary Payout exibe as informações de pagamentos
aprovados para os parceiros por lote de pagamento

2.	O relatório Eligible SKU List oferece aos parceiros acesso a listas de SKU em uma
janela pop-up. O parceiro pode ver quais de suas transações se qualificam para
descontos com base na lista de SKUs. Somente VIP.
3.	O relatório Qualification Summary oferece informações sobre a especialização
dos parceiros. Observação: a disponibilidade de relatórios adicionais depende dos
programas nos quais o parceiro se registrou. Nem todos os relatórios estão disponíveis
para todos os programas.

7.	O relatório VIP Program Summary Month Eligible Bookings mostra ao parceiro quais
transações são consideradas qualificadas com base na lista de SKUs. Os parceiros
podem baixar relatórios de módulos e submódulos clicando nos links Program Tracks
e Subtrack
8. V
 endas não qualificadas no VIP são definidas como vendas de parceiros com base
em um VIP SKU mas que não são qualificadas para o VIP porque o parceiro não está
registrado em um VIP ou porque a venda não atende a uma das regras do programa

4.	O relatório VIP CSAT Detail oferece informações detalhadas sobre as pesquisas
enviadas aos clientes finais para estabelecer uma pontuação de CSAT do parceiro
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Program Bookings: um relatório detalhado de transações contendo pedidos de vendas ou números de pedido de compra,
linha de pedido, ID de produto e detalhes específicos sobre a transação e o cliente final.
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Payment: ao clicar na guia Payment no PPI, o parceiro é levado automaticamente à declaração de programa do Global EasyPay. A declaração de programa contém informações sobre
pagamentos realizados e agendados em um nível resumido em todos os programas dos quais a empresa participa
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Global EasyPay (GEP)
O que é o Global EasyPay?
O Global EasyPay é um processo simples e consistente
de pagamento e relatórios para parceiros que participam
dos programas de pagamento de incentivos para
parceiros da Cisco. Com o Global EasyPay, os parceiros
recebem pagamentos com mais rapidez e podem exibir
detalhes sobre pagamentos concluídos e agendados.
Os parceiros podem contar com:
•

 m único local para exibir todos os status
U
e resultados de pagamentos

•

 omunicação frequente sobre avisos de
C
pagamentos, lembretes e status de pagamento final

•

Pagamentos em moeda local

•

 agamentos consolidados, um pagamento para
P
todos os programas

•

Uma equipe de suporte dedicada e bem informada.

O acesso à ferramenta Partner Benefits Statement
é concedido através do uso de suas informações
atuais de ID e senha do Cisco.com. A ferramenta
Partner Benefits Statement pode ser acessada em
www.ciscopartners.com/pbs.
Os detalhes de pagamento estão disponíveis na
ferramenta Benefit Statement. Clique nos links na
grade ou use a função de pesquisa

•

Caso não seja o contato principal, você pode
solicitar o acesso enviando um e-mail para:
help@cisco-progams.com

Observações sobre o pagamento
Clique em “Frequently Asked Questions”
na área de navegação à esquerda para encontrar
informações sobre:
•

Como entrar em contato para resolver vários
problemas

•

Como os fundos podem ser usados

•

Como os fundos serão pagos

Introdução

Ferramenta Partner Benefits Statement

 aso seja identificado como o contato principal
C
ao registrar-se em um programa de pagamento
de incentivos, você receberá um e-mail da Cisco
solicitando informações bancárias e de contato.
Acesse a ferramenta Partner Benefits Statement
usando os links no e-mail ou os links acima.

Data do pagamento

Recursos adicionais

Para exibir suas informações de beneficiário e de
pagamento no Global EasyPay, use a

•

País

Se tiver alguma dúvida, envie um e-mail para o
suporte em: help@cisco-progams.com

Como usar o Global EasyPay?

Os parceiros podem usar dois métodos para acessar
a página de relatórios e visualizar ou editar suas
informações bancárias e de contato.

Descrição do pagamento

Para obter mais informações, visualize e exporte os
detalhes de cada transação individual, incluindo:
ID da transação
Promoção (programa)
ID de referência bancária
Moeda
Quantia do pagamento

Orienta-o pelo primeiro grupo de tarefas necessárias
para prepará-lo para usar a ferramenta, além de
treinamento e suporte adicional
Observação: Usuários de GEP são fortemente
lembrados de verificar e gerenciar seus contatos de
programas no PSS. Pode ser necessário completar
o registro no PPE antes que um parceiro possa
designar os contatos no PSS. A falha de designar
contatos corretamente provavelmente resultará em
pagamentos atrasados na conclusão de um programa
ou trimestre.

IVA
Status do pagamento
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Por que gerenciar contatos do programa no
Partner Self Service?
•

 ferece à Cisco o contato de pagamento correto
O
para sua empresa

•

 ermite que o Global EasyPay envie notas de
P
solicitação de pagamento e atualizações de
status de pagamento para o destinatário correto

•

 igra as responsabilidades de contato de
M
pagamento do seu administrador do PSS para um
Payment Administrator que conhece o processo
de pagamento

•

 á o poder de gerenciar todos os contatos do
D
programa ao Payment Administrator

•

 ermite que você configure contatos do
P
pagamento únicos por programa de descontos e
localização geográfica

Função do parceiro no PSS - Resumo
•

•

Administrador de pagamentos - Gerencia as
informações dos contatos de pagamento. (Essa
tarefa costumava ser responsabilidade dos
administradores parceiros do PSS designados.)
Sua empresa deve possuir um (1) Payment
Administrator. Você pode possuir mais de um
Payment Administrator.
 oordenador de descontos - Recebe um e-mail
C
GEP com o PIN de segurança único para solicitar
o pagamento do programa. Você deve atribuir um
(1) indivíduo para esse cargo. Você pode ter até
dois (2).

Satisfação do
cliente (CSAT)

Ferramentas
Ferramentas
da Cisco
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Program
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Platform (PPP)
(PPP)

Partner Program Enrollment (PPE)

Con’t - Função do parceiro no PSS - Resumo
•

Contato de cópia - Você pode ter até três (3)
Contatos de cópia atribuídos. Você não tem a
obrigação de ter um. Os Copy Contacts irão
receber e-mails GEP indicando o andamento do
pagamento GEP.

•

Coordenador de programa - Você pode
atribuir um (1) Coordenador de programa
para comunicações do programa. Esse cargo
pertence apenas ao Cisco Services Partner
Program (CSPP), o programa de parceiros
de serviço da Cisco. Consulte o gerente de
programa CSPP para maiores informações sobre
esse cargo.

Guia de treinamento passo-a-passo
Para saber mais sobre como gerenciar os contatos
do programa, visite www.cisco.com/go/GEP e
clique na guia “Treinamento”. A apresentação vai
orientá-lo sobre:
•

 uais cargos de contato de programa minha
Q
empresa precisa atribuir?

•

Como posso me tornar um contato do programa?

•

 omo os administradores de parceiros e
C
Payment Administrators podem gerenciar os
contatos do programa?
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Visão geral
Acesse a ferramenta em: www.cisco.com/go/commerceworkspace
A plataforma Commerce Workspace tem quatro seções principais:

2.
3.
4.

Cisco Capital Finance
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Application (CSAPP)

CCW (Cisco Commerce Workspace)

1.

Pesquise o Guia

Verificar se há uma versão atualizada

Create Deal: usada para registrar oportunidades qualificadas para promoções.
Por exemplo, OIP/Opportunity Incentive Program, Collaboration Breakaway, Borderless
Access, NFR/Não comercializados, SIP/Solution Incentive Program etc. Cada
promoção tem regras de qualificação específicas para parceiros e clientes finais.
Create Quick Quote: um breve formulário de registro que permite o acesso
a concessões de descontos aplicadas automaticamente, bem como CTMP, créditos
de trocas para o Technology Migration Program etc.
Create Configuration: oferece acesso à nova ferramenta Next Generation
Configuration (NGC) do CCW.
Create Order: permite que todos os parceiros de camada 1 convertam seus
orçamentos e vendas registradas em pedidos, diretamente pelo CCW.

Essas quatro seções criam uma plataforma de orçamentos integrada que permite que os
parceiros acessem os programas e concessões de preços promocionais da Cisco. O CCW
oferece uma interface de usuário simples de usar, que facilita a colaboração com a equipe
do parceiro, a Cisco e os distribuidores ao mesmo tempo que oferece amplo acesso ao
portfólio de promoções e programas da Cisco.
Todos os parceiros têm acesso às seções de registro, orçamento e NGC; aproximadamente
150 parceiros também podem usar os Pedidos do CCW. Baseado no sucesso desses
parceiros no piloto dos Pedidos do CCW; outros parceiros de compra direta em breve terão
acesso aos Pedidos do CCW.
Novos recursos
• Orçamento facilitado para distribuidores: Permite que você conceda acesso para
visualização e edição (através de compartilhamento) aos distribuidores para que eles
possam ajudá-lo a editar e enviar orçamentos.
• Orçamentos por e-mail: Permite personalizar um orçamento aprovado e enviá-lo por
e-mail rapidamente. Isso é especialmente útil quando há créditos de troca no orçamento.
• Vendas de serviços gerenciados: Lembre-se de sinalizar sua oportunidade de serviço
gerenciado caso esse seja o uso pretendido dos produtos. Com o objetivo de oferecer
suporte às futuras ofertas de tecnologia e minimizar o acompanhamento manual, você
terá de fornecer informações essenciais no momento de registro da oportunidade.
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•
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Aprimoramentos no pedido pelo CCW ou do orçamento ao pedido: Para os parceiros
com acesso ao pacote completo de recursos do Commerce Workspace, novos recursos
e melhorias na experiência de usuário permitirão a você fazer transações de forma mais
integrada entre a criação de um orçamento e a conversão e o envio desse orçamento
como um Pedido do CCW.

Principais recursos da plataforma Cisco Commerce Workspace:
Ofereça um ambiente integrado
de orçamentos para que você
registre oportunidades, importe
configurações de diversas
ferramentas de configuração
compatíveis ou através do
Excel e receba descontos
promocionais

•

Ofereça diversos recursos de
compartilhamento de vendas

•

•

•

•

Gere uma ID de venda aprovada
da Cisco para fazer um pedido
direto e um número de autorização
de desvio (DART) para pedidos
através de distribuição
(exceto para Argentina e Brasil)

•

Permita duas formas de
relatórios sob demanda 24/7,
além de exportação ou envio de
orçamentos individuais por e-mail

•
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•

•
•
•

Reduz as tarefas administrativas, a redundância
e os custos associados à inserção de vendas
Oferece um local único que atende a todas as
suas necessidades com relação aos preços;
o Cisco AM pode colaborar com suas vendas
criadas internamente no CCW para o acesso
dos parceiros
Incentiva os parceiros a sempre importarem
configurações de uma das ferramentas de
configuração compatíveis, uma vez que isso
acelera os processos de aprovação e venda
Aumenta a colaboração dos parceiros com os
companheiros de equipe, a Cisco e a Distribuição
O compartilhamento ajuda a acelerar os tempos
de ciclo, pois vários companheiros de equipe
podem precisar de acesso a uma venda
(por exemplo, o dono, o engenheiro que precisa
de uma configuração, o encarregado pelo
acesso aos pedidos para agendar vendas)
Aumenta a colaboração entre você e a equipe
de vendas da Cisco
Oferece uma ferramenta única para todas as
oportunidades registradas

Aprimora o relatório de ciclo fechado
(receita, taxas de fechamento, uso do
programa); o administrador de parceiro do CCW
pode acessar e operar relatórios que incluem
todos os orçamentos e vendas criados em um
país específico
Reuz o tempo de conclusão da validação,
identificando quem na Cisco está com
aprovação pendente
Oferece maior visibilidade de pipeline para os
donos de vendas e o gerenciamento de parceiros
Confirma os dólares reservados de uma promoção,
seja diretamente pela Cisco ou por distribuição
Continua...
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Status da venda e informações adicionais

Um e-mail automático é enviado ao parceiro

Status de Venda Padrão
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Platform (PPP)

Obtenha suporte
técnico

Conteúdo
Abreviações

CCW (Cisco
(Cisco
Commerce
Commerce Workspace)
Workspace)

Ferramenta Quick
Pricing (QPT)

Administrador do parceiro do CCW
•
•
•

Pode editar as vendas criadas por integrantes da empresa do parceiro (acesso para
leitura e escrita)
Pode reatribuir vendas devido à saída de um funcionário, caso necessário
Pode ver relatórios de todas as vendas da empresa parceira no país

Solicite este recurso no Partner Self Service (PSS) em www.cisco.com/go/pss

Deal has not been submitted
(Deal)

A venda não foi enviada para revisão da Cisco.

Enviar venda

Qualification in Progress (Deal)
*Nem todas as promoções
exigem qualificação

A Cisco está revisando a venda.

Nenhuma ação

Qualified (Deal)
*Nem todas as promoções
exigem qualificação

O parceiro tem até a data de vencimento para
Enviar o orçamento e Fazer o pedido

Enviar orçamento

Aprovação em progresso (BOM)

A Cisco está revisando a venda.

Nenhuma ação

Approved (BOM)

O parceiro finalizou a configuração e está pronto
para fazer o pedido

Fazer pedido

Reopened (BOM)

Configuração revisada pelo parceiro; reenviar para
aprovação

Reenviar venda

Solicitado

Estão sendo feitos pedidos para a venda; todos os
pedidos devem ser feitos antes de a venda expirar

Nenhuma ação

Encerrada

Todos os itens na venda foram absorvidos; a venda
não está mais ativa.

Nenhuma ação

(ANRTO,
Other Statuses
approved not ready to order)

Novo status das vendas criadas pelo Cisco AM

Entre em contato com
o AM (há vários parceiros
envolvidos)

More Information Required (Deal
or BOM)

Venda enviada de volta para parceiro para
edições/reenvio

Reenviar

Consulte os Tópicos de suporte para obter
referências rápidas para muitos recursos do
Commerce Workspace.
http://forums.cisco.com/ecom/web/ccw

Rejeitado

A venda foi rejeitada - Não está mais ativa

Nenhuma ação

Expirada

A venda expirou - Não está mais ativa.

Nenhuma ação

Qualificada / Aprovada. etc.

A venda ou orçamento rápido agora pode ser
editada/revisada se estiver com status Approved
ou Ordered. Observação,

Entre em contato com
o AM (o AM usou um
preço especial)

Treinamento
•
Para obter material de treinamento e referência: Clique no link Training no Commerce
Workspace ou siga para:
http://www.cisco.com/web/partners/events/commerce_workspace.html
•
A GA, disponibilidade geral para pedidos do CCW de parceiros de camada 1 e
distribuidores autorizados da Cisco – o treinamento virtual ao vivo inclui sessões sobre
pedidos, configuração e vendas/orçamentos. Programação de treinamento do CCW
para os Estados Unidos e o Canadá
Suporte
Para obter assistência, entre em contato com a equipe de relacionamento com o parceiro em:
Telefone 1-800-553-6387 #5-1-3-1 ou ramal: *88* - Opção 2-2 ou www.cisco.com/go/prt
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Enviar comentários

Torne-se
um parceiro
My Cisco

Certificações e
especificações

Ativação
de vendas

Dia a dia
Ferramentas

Pesquise o Guia

Verificar se há uma versão atualizada

Partner Practice
Builder

Serviços para
parceiros
Partner Self
Service (PSS)

Partner Programs

Cisco Capital Finance

Certification and Specialization
Application (CSAPP)

Ferramenta Quick Pricing
Ferramenta de orçamento
Projetada exclusivamente para oferecer estimativas de preços de produtos no espaço de
pequenas e médias empresas.

Satisfação do
cliente (CSAT)

•
•
•

•
•

Facilidade de uso
Projetada com assistentes e representações visuais de produtos para permitir projetos sem
assistência da engenharia

Resultado:
Lista de materiais com SKUs e preços de produtos:
•
•

Lista de preços da Cisco
Preço de compra dos distribuidores

Aplicativo para desktop
•

Permite que orçamentos sejam concluídos diretamente no local com o cliente,
sem conectividade de rede

•

O software deve estar instalado no PC

Abreviações

CCW (Cisco
Commerce Workspace)

Ferramenta Quick
Quick
Ferramenta
Pricing (QPT)
(QPT)
Pricing

Cisco Channel Partner : Registrado ou acima
Account Managers/pré-vendas envolvidas na criação da lista de materiais
Foco no mercado de pequenas e médias empresas (de cinco a 10.000 usuários)

Benefícios para o parceiro
•

Smart Business Communication Systems (SBCS)
Cisco Unified Communications Manager Express (CME)
Cisco Unified Communications Manager Business Edition
• BE3000/5000/6000
Arquitetura Cisco Smart Business
Demais produtos para pequenas empresas não incluídos no SBCS

Partner Program
Platform (PPP)

Obtenha suporte
técnico

Público-alvo

Os produtos cobertos são:
•
•
•

Ferramentas
Ferramentas
da Cisco
Cisco

Conteúdo

•
•

A usabilidade do Account Manager reduz o ciclo de pré-vendas (de dois a quatro dias
para menos de um dia)
Pode incluir itens de catálogo de distribuidores e revendedores no orçamento
Relatório sobre as estatísticas do funil de orçamento

Introdução
1. Nomeie um administrador
•
com CCOID e nome de usuário da Cisco válidos
2. Solicite o acesso em www.cisco.com/go/qpt
3. Receba um e-mail de confirmação da ferramenta QPT
4. Faça download e instale a ferramenta QPT

Administrador de parceiros
1.
2.
3.
4.

Personalize o desconto para o distribuidor (caso necessário)
Gerencie a taxa de intercâmbio (caso necessário)
Adicione um novo Account Manager
Gerencie o catálogo de parceiro

Mais informações
Acesse www.cisco.com/go/qpt
•
Assista ao treinamento/demonstração da ferramenta QPT
•
Guia do usuário do administrador
•
Documentos de suporte técnico
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Enviar comentários

Torne-se
um parceiro
My Cisco

Ativação
de vendas

Dia a dia
Ferramentas

Certificações e
especificações
Partner Practice
Builder

Pesquise o Guia

Verificar se há uma versão atualizada
Serviços para
parceiros
Partner Self
Service (PSS)

Partner Programs

Cisco Capital Finance

Certification and Specialization
Application (CSAPP)

Satisfação do
cliente (CSAT)

Suporte
1. Na ferramenta QPT:
• Suporte por bate-papo on-line (horário dos EUA)
• Botão de comentários: qpt-feedback@cisco.com
2. Contato com a equipe da ferramenta QPT qpt-ww@cisco.com
3. Acesse www.cisco.com/go/qpt
• Guia suporte técnico para instalação e solução de problemas
4. Link para download e instalação da ferramenta:
http://www.quickpricingtool.com/downloads/setupqpt.exe
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Ferramentas
Ferramentas
da Cisco
Cisco
Partner Program
Platform (PPP)

Obtenha suporte
técnico

Conteúdo
Abreviações

CCW (Cisco
Commerce Workspace)

Ferramenta Quick
Quick
Ferramenta
Pricing (QPT)
(QPT)
Pricing
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Torne-se
um parceiro

Enviar comentários
Ativação
de vendas

Pesquise o Guia

Verificar se há uma versão atualizada

Certificações e
especificações

Serviços para
parceiros

Partner Programs

Go
Goto
toMarket
Market Shared
Shared Services (GTMSS)
(GTMSS)

Cisco Capital Finance

Cisco Technical Assistance Center (TAC)

Go To Market Shared Services
Guia de suporte de canais para a América Latina

Dúvida/solicitação
Como o GCC pode me
ajudar?

Funções do GTMSS

Obtenha
Obtenha suporte
suporte
técnico
técnico

Contatos Cisco pelo mundo

Resposta e dicas
O Global Contact Center (GCC)
é o primeiro ponto de contato, e pode
ajudar no gerenciamento de pedidos
e também na transmissão de sua
solicitação para áreas como manufatura,
finanças, logística e:
• Aceleração de pedidos (melhoria nas
solicitações de datas de envio)
• Envio de pedidos
• Solicitações de mudança de pedidos
• Cancelamento de pedidos (total ou
parcial)
• Status do pedido
• Requisitos de envio e logística, como
POD/POC, faturas comerciais e
fatura de envio de faturas comerciais
• Suporte às ferramentas do Cisco
Internet Commerce
• Status de retenção de exportação
• Atualização de usuários do CCO
• RMA (exceto DOA)
• Solicitações de cancelamento de
retenções

Customer Service Relationship Manager (CSRM)
Consultor confiável para que os parceiros estabeleçam um método de compras
e um modelo de logística para os produtos da Cisco. Responsável por treinar parceiros,
distribuidores e compradores diretos na ferramenta de pedidos e nas ferramentas de
gerenciamento de pedidos da Cisco; parceria interfuncional para repasses nas equipes
internas da Cisco; gerenciamento de pedidos; voz do cliente
Field Sales Relationship Manager
Representante/consultor da equipe Cisco Sales Team, oferecendo suporte e promovendo
questões relacionadas a fechamentos de pedidos e gerenciamento de pedidos, incluindo o
envolvimento com parceiros, distribuidores e clientes diretos
GCC — Global Contact Center
Primeiro ponto de contato diário para todos os parceiros, distribuidores e clientes.

Ferramentas
da Cisco

Qual é o tempo de
resposta do GCC?
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Conteúdo
Abreviações
Representante Cisco

Contatos de alias e links de
suporte
cs-support@cisco.com
Suporte em espanhol/português:
cs-support-latam@cisco.com
Encontre telefones locais do
GCC em seu país no link:
http://www.cisco.com/web/
siteassets/contacts/international.
html#~tab-b?reloaded=true

24 horas para entrar em contato com
você e menos de 48 horas para oferecer
uma resposta ou possível solução.
O tempo de resolução varia de acordo
com a velocidade da área responsável
por oferecer a solução. Para repasses,
você também pode entrar em contato
por e-mail com esta palavra-chave no
assunto: ESCUSAI P1 e também por
telefone com a opção 7

Continua...
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um parceiro

Ativação
de vendas

Certificações e
especificações

Serviços para
parceiros

Go
Goto
toMarket
Market Shared
Shared Services (GTMSS)
(GTMSS)

CCO
Como criar um usuário
da CISCO (ID do CCO)?

Partner Programs

Cisco Capital Finance

Cisco Technical Assistance Center (TAC)

(Cisco Connection Online)

Já tenho uma ID de
usuário do CCO, mas
não consigo acessar as
ferramentas da Cisco…

Registre-se no site:
www.cisco.com
 Etapa um, preencha o campo com
suas informações pessoais:
1. Nome
2. Sobrenome
3. Endereço de e-mail da EMPRESA
4. Confirme o endereço de e-mail da
EMPRESA
5. Idioma
6. Escolha o login
7. Senha
8. Confirme a senha
 Em “Register for additional Access”,
escolha o nível de acesso necessário:
 Service Contract Owner: acesso
a download de software e serviços
abertos do TAC. Exige: Número do
contrato de serviço
 Purchase Direct from Cisco: acesso
a ferramentas de gerenciamento
de pedidos. Você precisa de um
número de pedido de venda da
CISCO obtido recentemente por sua
empresa, e também do número da ID
do cliente. Essas informações podem
ser obtidas com o Customer Service
Relationship Manager (CSRM)
 Preencha os detalhes das
informações da empresa e envie.

Como obter um usuário
de ID de usuário do CCO
com um contrato de
serviço?

Pesquise o Guia

Verificar se há uma versão atualizada

Obtenha
Obtenha suporte
suporte
técnico
técnico

Contatos Cisco pelo mundo

Entre em contato com o GCC e
informe a ID, a mensagem de erro e a
ferramenta que você quer acessar. Se
for o caso, inclua o contrato de serviço.
Se você for um novo usuário e tiver
permissão para enviar pedidos à CISCO
em nome de sua empresa, assine
o Internet Commerce Agreement (ICA).
Depois do envio, o GCC entrará em
contato, apresentando instruções para
que você obtenha acesso.

http://tools.cisco.com/RPF/
register/register.do

Tenho que dar mais
acesso a meu usuário
do CCO

GCC de contato

Esqueci meu usuário/
senha

Acesse http://tools.cisco.com/RPF/
passwordreset.do

Abreviações
Representante Cisco

http://www.cisco.com/cgi-bin/
front.x/ica/ica.pl

cs-support@cisco.com
Suporte em espanhol/português:
cs-support-latam@cisco.com
Você também pode enviar um
e-mail para
cco-locksmith@cisco.com

Ferramentas de
e-commerce
Como vender todas as
ferramentas disponíveis?

MENU “Como comprar”

Como saber a data de
entrega?

Ferramenta de status de pedido

http://tools.cisco.com/
qtc/status/tool/action/
LoadLandingScreen

Como fazer um pedido
de serviço?

Em caso de renovações de contrato,
use a ferramenta SCC (Service Contract
Centre).

http://www.cisco.com/web/
services/ordering/cscc/index.
html

Como saber o status do
RMA de serviço?

Ferramenta RMA/Service Order Status

http://tools.cisco.com/
serviceordertools/svostatus/
query.do

Registre-se:
 Na etapa um, escolha Cisco Service
Contract Owner.
 Na etapa dois, escolha Purchase
direct from Cisco.
 Digite o número do contrato ou do
contrato de serviço e escolha Next.
 Informe um número de pedido de
vendas da CISCO
 Informe o endereço para cobrança.
 Aguarde a confirmação do sistema,
digite suas informações pessoais
e clique em Next.
 Escolha a ID do usuário e a senha

Ferramentas
da Cisco

Conteúdo

http://tools.cisco.com/RPF/
register/register.do
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 Configure os pedidos
 Ponha preço nos pedidos
 Verifique os tempos de suprimento
 Faça o pedido on-line
 Verifique o status do pedido
 Consulte as faturas
 Solicite alterações
 Imprima os documentos de envio
 Gerenciamento de contratos de serviço
 Envie uma devolução de crédito
 Notificações

Crie um marcador para este site
http://www.cisco.com/web/
ordering/root/index.html

Continua...
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Partner Programs

Go
Goto
toMarket
Market Shared
Shared Services (GTMSS)
(GTMSS)

Cisco Technical Assistance Center (TAC)

Retenções de pedido
cs-support@cisco.com

Por que meu pedido não
tem data de entrega.

Seu pedido pode estar retido devido a
configurações, alterações, descontos,
créditos etc. Para cancelar a retenção,
entre em contato com o GCC.

Cisco Capital Finance

Suporte em espanhol/português:
cs-support-latam@cisco.com

Como alterar meu
pedido?

Encontre telefones locais do GCC
em seu país no link:

Contatos Cisco pelo mundo

Abreviações
Representante Cisco

A Cisco recomenda atenção redobrada
ao solicitar alterações, visto que elas
podem atrasar o pedido ou alterar a data
de entrega prometida. Se o status de
http://www.cisco.com/web/
fabricação for avançado, a alteração exigirá ordering/root/index.html
um cancelamento de envio que pode levar
vários dias até que a mudança solicitada
seja feita.
Se a mudança for necessária, use a
ferramenta Change Order Tool, (OChT).

Retenção financeira
Há um especialista financeiro atribuído
à sua linha de crédito se você tiver
feito uma solicitação de contato de
crédito diretamente ou se tiver enviado
um e-mail para a equipe financeira
fornecendo o nome da empresa e sua ID
de cliente, caso a possua.

Obtenha
Obtenha suporte
suporte
técnico
técnico

Alterações e
cancelamentos

http://www.cisco.com/web/
siteassets/contacts/international.
html#~tab-b?reloaded=true
Quem é meu CMFS,
especialista financeiro do
cliente?

Ferramentas
da Cisco

Conteúdo

Se a ferramenta não permitir a mudança,
é provável que a fabricação esteja
completa e não seja mais possível fazer
a alteração.

Cisco Capital
csclaloans@cisco.com
Abertura de contas e Castle Pine:
latam_collections@cisco.com

O período permitido para o
cancelamento de pedidos e de itens
de linha para produtos Cisco será
levemente reduzido para otimizar os
processos de fabricação e logística,
permitindo à Cisco lidar com essas
solicitações de parceiros e/ou clientes
de forma mais eficiente.
Como cancelar meu
pedido?
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http://tools.cisco.com/
qtc/status/tool/action/
LoadLandingScreen
Depois que o valor de Line Status
for igual a Building Complete ou
mais avançado na ferramenta
Order Status Tool, ou Shipment
Preparation ou mais avançado
no Cisco Commerce Workspace,
o cancelamento e as alterações
na fabricação com efeito sobre
as solicitações de atributos não
serão permitidos na ferramenta
Change Order Tool ou no Cisco
Commerce Workspace.
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Partner Programs

Go
Goto
toMarket
Market Shared
Shared Services (GTMSS)
(GTMSS)

Cisco Technical Assistance Center (TAC)

Datas de entrega
prometidas:
remarcações/
adiantamentos
Por que as datas
de entrega não
correspondem às da
ferramenta de tempo de
suprimento?

Cisco Capital Finance

Posso solicitar um
adiantamento de minha
data de entrega?
As informações da ferramenta de tempo
de suprimento são o tempo estimado
de fabricação, e se baseiam em uma
unidade. O tempo começa a contar
quando o pedido é fechado e não tem
mais nenhuma retenção, e acaba quando
o pedido é enviado.
O tempo de entrega pode aumentar
devido a atrasos na venda, como
descontos, créditos e mudanças.
O tempo de suprimento não inclui
esses conceitos. Os atrasos internos do
cliente, bem como o período relativo aos
procedimentos da alfândega, sempre
devem ser considerados antes que
você se comprometa com uma data de
entrega para os usuários finais.
É altamente recomendado separar
o pedido em envios diferentes com uma
quantidade máxima de 25 itens,
e também separar os itens ou sub-itens
com tempo de suprimento grande em um
envio diferente. Um envio pode ter data
de solicitação e método de envio próprios;
isso pode ajudá-lo em entregas divididas
de acordo com as datas de instalação.

Suporte em espanhol/português:
cs-support-latam@cisco.com

http://www.cisco.com/web/
siteassets/contacts/international.
html#~tab-b?reloaded=true

Obtenha
Obtenha suporte
suporte
técnico
técnico

Contatos Cisco pelo mundo

Abreviações
Representante Cisco

Você pode solicitar um adiantamento
comum de seu pedido ao GCC se
os produtos não tiverem nenhuma
retenção. A fabricação vai avaliar
o pedido com base na demanda e no
material disponível. Nem sempre a data
de entrega pode ser adiantada. O GCC
informará a você a nova data prometida,
que também estará disponível na
ferramenta de status.
Se o GCC confirmar que os itens não
podem ter a data de entrega adiantada
e a relação com o usuário final for
prejudicada, é recomendável contatar
a equipe de contas para obter ajuda para
um envio executivo. O envio executivo
também pode ser negado; portanto, o
AM deve se envolver na situação.

cs-support@cisco.com

Encontre telefones locais do GCC
em seu país no link:

Ferramentas
da Cisco

Conteúdo

Mercadorias
incompletas/envios
errados
Recebi uma mercadoria
incompleta

Se seu pedido tiver a data remarcada,
entre em contato com o GCC para saber
o que afetou a data prometida.

Entre em contato com o GCC e fornece
pedido de venda, quantidade de
produtos ausentes e números de série
(disponíveis na ferramenta de status).
Se a Cisco for responsável pelo erro no
envio, um pedido com os itens ausentes
será agendado. Se o valor for baixo,
o pedido não terá nenhum custo para
você. A Cisco escolherá um método de
envio e pagará por ele, mas você será
responsável pelos custos de importação.
A fatura comercial terá custo zero, mas
constará um texto para a alfândega:
“Apenas para fins alfandegários, o valor
é de: U$S…”

cs-support@cisco.com
Suporte em espanhol/português:
cs-support-latam@cisco.com
Encontre telefones locais do GCC
em seu país no link:
http://www.cisco.com/web/
siteassets/contacts/international.
html#~tab-b?reloaded=true

Se a Cisco não for responsável pelos
itens ausentes, com a prova de entrega
e os registros de fabricação declarando
que o pedido completo foi enviado,
entre em contato com a empresa
responsável por encaminhar suas
encomendas e faça um novo pedido
com a CISCO, caso necessário.
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1. Foi pedido por
engano
2. Foi cancelado pelo
usuário final
3. Foi enviado antes da
data de solicitação
na ferramenta de
pedidos
4. Não cumpriu com os
requisitos do projeto

Tenho discrepâncias
nas notas de crédito ou
dúvidas sobre RMAs
Se você é um
parceiro de camada 2
(distribuidor) e recebeu
um item com hardware
defeituoso:
Se você é um parceiro
de camada 2 e quer
começar o processo
de rotação de estoque:

Obtenha
Obtenha suporte
suporte
técnico
técnico

Contatos Cisco pelo mundo

Abreviações
Representante Cisco

Logística

Todas as vendas são finais, portanto a
solicitação de qualquer devolução deve
ser avaliada e aprovada antes que você
receba um RMA.
Faça o RMA dando crédito à ferramenta
Returns Tool e também entre em contato
com seu AM, que vai aceitar a devolução.
Isso facilita a aprovação. Uma taxa de
reabastecimento de 15% do valor será
imputada a seu crédito. A aprovação do
RMA pode levar no mínimo cinco dias.
Você tem 30 dias para devolver
a mercadoria. As notas de crédito
serão geradas cinco dias depois que os
itens forem recebidos pelo centro de
devoluções da Cisco:
CISCO SYSTEMSC/O TELEPLAN
INTERNATIONAL3071 VENTURE DRIVE,
DOCK #195LINCOLN CALIFORNIA 95648
(rotule as caixas com o RMA aprovado)

Meu produto chegou com
defeito (DOA — Dead
on Arrival)?

Ferramentas
da Cisco

Cisco Technical Assistance Center (TAC)

Autorização de
devolução de material
RMA
Pergunta: posso devolver
um produto que:

Cisco Capital Finance

Conteúdo

Para itens pedidos recentemente
e com menos de três meses para serem
enviados que tenham problemas técnicos
(DOA), entre em contato com o Technical
Assistance Center: TAC (Solo Partners,
NO Distributors/2Tiers)

Entre em contato com o GCC

Solicite o RMA pela opção Returns Tool:
HWW (2tier only)
Solicite no início do alias Quarter to Stock
Rotation o valor do reembolso aprovado
para sua empresa e solicite o RMA com
os itens que você deseja devolver listados
em uma planilha. Você pode fazer rotação
de estoque apenas uma vez por trimestre,
e o valor do reembolso não pode ser
misturado ou usado em um trimestre
diferente.

http://tools.cisco.com/qtc/
returns/RMA?AppName=RMA_
Agent

A ferramenta de status
mostra meu pedido
como enviado, mas a
transportadora não tem
nenhum registro.

A ferramenta Returns Tool não
pode ser usada para a devolução
de itens não listados no pedido
de venda original devido à ligação
com a ferramenta de status. Para
devolver itens diferentes, entre
em contato com o GCC
Você também pode ver o status
de seu RMA e suas notas de
crédito na ferramenta de status:
http://tools.cisco.com/
qtc/status/tool/action/
LoadLandingScreen

A fatura comercial/guia
de remessa foi perdida
em trânsito

tac@cisco.com
408 526-7209

cs-support@cisco.com
Suporte em espanhol/português:
cs-support-latam@cisco.com
Encontre telefones locais do GCC
em seu país no link:
http://www.cisco.com/web/
siteassets/contacts/international.
html#~tab-b?reloaded=true

http://tools.cisco.com/
qtc/status/tool/action/
LoadLandingScreen
cs-support@cisco.com

Se essa informação não tiver sido postada,
entre em contato com o GCC para obter a
prova de entrega ou prova de coleta

Suporte em espanhol/português:
cs-support-latam@cisco.com

Para imprimir a fatura comercial e/ou
a guia de remessa, acesse “Print
Shipping Documents Tool”

Encontre telefones locais do GCC
em seu país no link:
http://www.cisco.com/web/
siteassets/contacts/international.
html#~tab-b?reloaded=true

Os dois documentos podem ser baixados
(ID de usuário do CCO exigido) em três
versões diferentes:
A – Detalhamento completo. Mostra
todas as linhas principais e eventuais
linhas secundárias com valor > US$ 0,
junto ao valor correspondente.
B – Resumo completo. Mostra apenas as
linhas principais. Os valores das linhas
secundárias são resumidos no valor da
linha principal.
C – Detalhamento/resumo parcial. Mostra
todas as linhas principais e eventuais
linhas secundárias com valor > US$ 0.
Os valores das linhas secundárias são
resumidos no valor da linha principal.

http://tools.cisco.com/wwl/
webci/servlet/CommInvoiceRept

Pedidos à base de troca
Como fazer um pedido
à base de troca?

Na ferramenta de pedidos, informe:

Como eu obtenho
o crédito?

Depois que o pedido de troca é enviado
e faturado, o crédito de troca
é descontado em suas faturas enviadas.
A fatura comercial (logística) mostrará
o valor após o desconto. O RMA também
será registrado.

http://tools.cisco.com/qtc/
returns/RMA?AppName=RMA_
Agent
Contato:
cs-returns@cisco.com com
cópia para
dististockrot@cisco.com

A responsabilidade da CISCO sobre
a mercadoria termina quando ela é
entregue à transportadora. A seção
“shipping details” da ferramenta Status
Tool pode ajudá-lo a obter o número de
rastreamento e da transportadora.

Como devolver itens
obtidos à base de troca
para a Cisco?
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•
•
•

Tipo de pedido: Troca.
Número do orçamento QN- #
Núm. ID de venda (caso
necessário)

Solicite a coleta com o número do RMA
através da ferramenta POWER

http://www.cisco.com/web/
ordering/root/index.html

http://www.cisco.com/web/
ordering/cs_info/or3/o32/
Return_a_Product/WebReturns/
product_Online_web_returns.
html

O serviço de coleta não está disponível
em alguns países da América Latina.
Em seu lugar, o AM oferecerá a opção
do certificado de destruição.
Continua...
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Quanto tempo tenho
para devolver produtos
adquiridos por troca?

Pesquise o Guia

Verificar se há uma versão atualizada

90 dias, contando da data do envio do
último produto encomendado. Você pode
obter essa data na ferramenta de status
ou entrando em contato com o GCC

Cisco Technical Assistance Center (TAC)

http://tools.cisco.com/
qtc/status/tool/action/
LoadLandingScreen

Na ferramenta de pedidos, informe:

Por quanto tempo posso
testar os produtos da
CISCO?

180 dias para testar e decidir se os
produtos serão comprados ou devolvidos,
a contar da data de envio dos últimos itens.
A data está disponível na ferramenta de
status.

•
•

Tipo de pedido: Avalie e compre
A ID da venda é necessária

Entre em contato com o GCC para manter
os produtos e fazer a fatura deles antes
do fim do período de testes, ou se decidir
devolvê-los para obter seu número de
RMA aprovado.

O que é o E-delivery?

Para onde devolver itens
Avalie e compre?

CISCO SYSTEMSC/O TELEPLAN
INTERNATIONAL3071 VENTURE DRIVE,
DOCK #195LINCOLN CALIFORNIA 95648
Se o período de testes acabar
e os itens não tiverem sido devolvidos,
o pedido de Avalie e compre será
faturado automaticamente.
Você pode solicitar ao GCC um RMA
para o pedido inteiro ou apenas para
parte dele

O AM pode fornecer a você a ID
de venda do Avalie e compre

Contatos Cisco pelo mundo

O aplicativo eDelivery permite que
parceiros e distribuidores escolham
seu método preferido de entrega de
documento de licença de software
(entrega física ou eletrônica).
O eDelivery também ajuda a permitir
a realização eletrônica do software
juntamente com a documentação
de direito de licença disponível no
momento, como direito de uso (RTU),
contrato de licença de usuário final
(EULA), contrato de licença suplementar
de usuário final (SEULA) e certificado
de posse associado a chaves de
autorização do produto (PAKs).

http://tools.cisco.com/
qtc/status/tool/action/
LoadLandingScreen
cs-support@cisco.com

Abreviações
Representante Cisco

http://www.cisco.com/web/
partners/tools/edelivery.
html#~tab-4

A oferta de eDelivery inclui:

Suporte em espanhol/português:
cs-support-latam@cisco.com
Encontre telefones locais do GCC
em seu país no link:
http://www.cisco.com/web/
siteassets/contacts/international.
html#~tab-b?reloaded=true

Obtenha
Obtenha suporte
suporte
técnico
técnico

Pedidos de E-delivery

Pedidos do tipo Avalie
e compre
Como fazer um pedido
Avalie e compre?

Ferramentas
da Cisco

Cisco Capital Finance

Conteúdo

•
Como pedir SKUs de
E-delivery

Como baixar itens
pedidos por E-delivery

•
•

•

Download de software,
documentos e licenças
Portal excepcional de experiência
de usuário
Processamento de gerenciamento
de pedidos através do Cisco
Commerce Workspace,
da ferramenta Cisco Ordering Tool
e de negócio para negócio
PIDS (identificadores de produtos)
eletrônicos e um único SKU nos
pedidos do Cisco Commerce
Workspace

http://www.cisco.com/web/
partners/tools/edelivery.
html#~tab-2

https://edelivery.cisco.com/esd/

Envie seu pedido pela ferramenta de
pedidos ou pelo CCW, porém usando
na configuração os SKUs de E-delivery
disponíveis
O administrador de usuário do CCO
é necessário; entre em contato com seu
CSRM para obter acesso ao portal de
gerenciamento de pedido do E-delivery.
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CISCO COMERCE
WORKSPACE
O CCW é essencial
para a experiência
comercial. Ele é uma
plataforma integrada de
orçamentos que permite
que os parceiros
acessem os programas
e as concessões de
preços da Cisco.
O CCW é simples
e colaborativo, e permite
que os parceiros
vendam, comprem
e gerenciem todas as
ofertas da Cisco

Partner Programs

Cisco Capital Finance

Cisco Technical Assistance Center (TAC)

Como proceder no CCW?
•
•

•

•
•
•

•

Como obter acesso ao
CCW?

Pesquise o Guia

Verificar se há uma versão atualizada

Crie a venda e compartilhe-a
com a Cisco e com os outros
Crie o orçamento, monitore
os processos de aprovação
da venda e do orçamento,
e revise o orçamento com preços
promocionais
Crie um orçamento para o Cisco
Trade-in Migration Program com
créditos de troca (disponível em
muitos países)
Crie configurações através de
importação, upload de arquivos
do Excel e pesquisa de itens
Faça pedidos e processe os
pedidos diretos da Cisco mais
rapidamente com a ID da venda
Faça pedidos de forma eficiente
através de distribuidores
(a distribuição recebe
automaticamente os detalhes de
venda e preço)
Status e relatórios de venda/pedido

Faça login no Cisco Commerce
Workspace usando sua ID do Cisco.com

https://cisco-apps.cisco.com/
cisco/psn/commerce

Se você não tiver ID e senha do
Cisco.com:
Inscreva-se para obter uma ID do
Cisco.com em www.cisco.com,
clique na opção de registro no
canto superior direito.
Ao registrar-se para obter uma
ID do Cisco.com, indique que
você é um parceiro de canal ou
revendedor autorizado da Cisco.
Acesse o Partner Self Service
http://tools.cisco.com/
WWChannels/GETLOG/
welcome.do
Associe-se à sua empresa
Encontre o administrador do
parceiro de sua empresa no
Partner Self Service (PSS)
O administrador do parceiro tem
acesso a todas as vendas criadas
em sua empresa e recursos
limitados de edição
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Cisco Technical Assistance Center
(TAC)
Visão geral
O site do suporte técnico da Cisco (www.cisco.com/techsupport) oferece a todos os
clientes, parceiros, revendedores e distribuidores com contratos de serviço válidos com
a Cisco, acesso a ferramentas e documentos on-line para solucionar problemas e resolver
questões técnicas com produtos e tecnologias da Cisco. O site do suporte técnico da Cisco
está disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano.

Descrição
Como acessar o suporte técnico da Cisco?
Registre um caso em: http://tools.cisco.com/ServiceRequestTool/create/launch.do
Se você tiver um problema que torne a rede indisponível ou uma falha crítica, ligue
imediatamente para o TAC usando os melhores números de telefone locais, obtido no link
abaixo. O agente o ajudará na criação de uma solicitação de serviço pelo telefone:
http://www.cisco.com/web/siteassets/contacts/international.html
Destaques:
•
ID de usuário e senha necessários para o acesso à maioria das ferramentas on-line.
Para obter uma ID de usuário e uma senha, acesse: http://tools.cisco.com/RPF/
register/register.do
•
Esqueceu seu contrato? Visite: www.cisco.com/public/scc e informe um número
de contrato de serviço válido
•
Com um contrato de serviço, o parceiro tem acesso ao abrangente pacote se
serviços de suporte da Cisco
URLs e ferramentas relacionadas
Visão geral do TAC: http://www.cisco.com/web/services/ts/access/tac/index.html
Como usar o suporte técnico da Cisco:
http://www.cisco.com/web/services/ts/access/tac/index.html

Ferramentas
da Cisco

Obtenha
Obtenha suporte
suporte
técnico
técnico

Contatos Cisco pelo mundo

Conteúdo
Abreviações
Representante Cisco

Detalhes de contato para suporte ou perguntas
Se você achar que o andamento de sua solicitação de serviço ou a qualidade do serviço
deixaram a desejar, repasse sua solicitação para o nível apropriado de gerenciamento da
Cisco. Para fazer isso, procure o gerente de plantão do TAC. O gerente de plantão do TAC
vai tomar o problema para si e informá-lo sobre as novidades. Entre em contato com
o gerente de plantão do Cisco TAC usando os números de telefone em:
www.cisco.com/techsupport/contacts
Como fornecer direitos de envio de pedidos e acesso a ferramentas de pedidos a outra pessoa:
1. Pessoa sem ID de usuário do CCO:
•
Crie uma ID de usuário do CCO: http://www.cisco.com/
Siga para a área de registro e preencha: as seções “Your information” e “Login
name”. Em “Register for additional access”, clique em “Purchase direct from
Cisco”. Em seguida, o sistema vai pedir o BID (endereço de cobrança do cliente)
e um SO# (número de pedido de venda) existente. Complete o registro.
•
Associe-se à sua empresa:
http://tools.cisco.com/WWChannels/GETLOG/welcome.do
•
Envie o “Internet Commercial Agreement” (para acesso de envio):
http://www.cisco.com/pcgi-bin/front.x/ica/ica.pl
2. Pessoa com ID de usuário do CCO existente já associada à empresa:
•
Envie a solicitação para: ic-support-emea@cisco.com
assunto: CONCESSÃO DE DIREITOS, texto: Olá, equipe. Peço que atualizem
minha ID de usuário de perfil: .... com ferramentas comerciais. O número de
nosso pedido de venda é: .....
Envie o “Internet Commercial Agreement”:
http://www.cisco.com/pcgi-bin/front.x/ica/ica.pl

Guia de recursos dos Cisco Technical Services
Serviços técnicos premiados, 24 horas por dia, para produtos e tecnologias da Cisco;
os Cisco® Technical Services ajudam a garantir que seus produtos e sua rede da Cisco
operem com eficiência, tirando proveito do software mais atualizado para os aplicativos
e o sistema. Se precisar de assistência técnica, você pode resolver problemas rapidamente
usando os recursos e ferramentas disponíveis através de seu contrato dos Cisco Technical
Services.
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Níveis de gravidade das solicitações de serviço
da Cisco
Para garantir que sua solicitação seja priorizada corretamente, a Cisco estabeleceu
definições de gravidade de solicitação de serviços. Ao entrar em contato com o TAC,
você terá que atribuir um nível de gravidade à sua solicitação.
•
Gravidade 1 (S1): Sua rede ou ambiente estão parados, ou há um impacto crítico
sobre suas operações comerciais. Você e a Cisco empreenderão todos os recursos
necessários 24 horas por dia para resolver a situação.
•
Severidade 2 (S2): O funcionamento de uma rede ou ambiente existente apresenta
problemas graves, ou alguns aspectos significativos das operações comerciais são
prejudicados pelo desempenho inadequado dos produtos da Cisco. Você e a Cisco
empreenderão recursos durante o horário comercial regular, em período integral,
para resolver a situação.
• Gravidade 3 (S3): O desempenho operacional de sua rede ou ambiente está prejudicado,
embora a maioria das operações comerciais continue funcionando. Você e a Cisco
empreenderão recursos durante o horário comercial para restaurar o serviço a níveis
satisfatórios.
• Gravidade 4 (S4): Você precisa de informações ou ajuda com os recursos, a instalação
ou a configuração de produtos da Cisco. O impacto sobre suas operações comerciais
é pequeno ou inexistente..
Abra uma solicitação de serviço para conversar com um engenheiro do Cisco Technical
Assistance Center (TAC) ou use os recursos on-line do Cisco.com para obter informações
técnicas sob demanda.

Acesso direto aos engenheiros do Cisco TAC
Envie uma solicitação de serviço para a Cisco
Solicitações de serviço S1 ou S2
Para questões S1 ou S2, ou se você não tiver acesso à Internet para tratar de questões S3
e S4, entre em contato com o Cisco TAC pelo telefone para enviar suas solicitações de serviço.
Solicitações de serviço S3 ou S4

Cisco Capital Finance
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Representante Cisco

Use a ferramenta on-line Cisco TAC Service Request Tool para enviar rapidamente solicitações
de serviço S3 e S4: www.cisco.com/techsupport/servicerequest (para usuários registrados
no Cisco.com com contratos de serviço válidos)
Três maneiras de obter suporte
•
E-mail: tac@cisco.com
•
On-line: www.cisco.com/techsupport/servicerequest
•
Suporte por telefone: Para obter uma lista global de telefones para contato, acesse:
www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html

Suporte por telefone do TAC:
Ásia-Pacífico +61 2 8446 7411		
Austrália 1 800 805 227			
Nova Zelândia 0800 44 6237		
Europa +32 2 704 5555			
EUA/Canadá 1 800 553 2447

Argentina 0800-555-3456
Brasil 0 800 891 4972
México 001 888 443 2447
Há mais números disponíveis aqui.

Criação de uma solicitação de serviço com
a ferramenta TAC Service Request Tool
A maneira mais rápida de criar solicitações de serviço S3 e S4 e enviá-las para o TAC
é usando a ferramenta on-line TAC Service Request Tool.
Você
•
•
•
•
•

vai precisar de:
Seu número de contrato de serviço da Cisco
Número de série do produto e número de série de chassis
Número de modelo do produto e sua configuração de hardware
Local físico do produto
Nível de gravidade do problema (consulte as definições)

As informações abaixo vão ajudá-lo a agilizar seu caso:
•
Título de caso que defina o problema com precisão
•
Histórico do problema
•
Topologia de rede e explicação
•
Saída do comando “show tech” (caso necessário) e demais saídas relevantes
•
Versões de software e tipos de equipamento
•
Logs relevantes syslog/tacac gerados antes do problema ocorrer
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Siga estas etapas:

1. Acesse www.cisco.com/techsupport/servicerequest
2. Descreva seu problema
3. Depois que você descrever o problema, a ferramenta TAC Service Request Tool
recomendará recursos para uma solução imediata
4. Se o problema não for resolvido com essas soluções automáticas, sua solicitação de
serviço será encaminhada a um engenheiro do Cisco TAC.
5. Você pode fazer observações sobre o caso na parte inferior da tela de consulta.
Documente eventos relevantes do caso, como o impacto comercial, mesmo que não
sejam de natureza puramente técnica

Escalonamento

Se não estiver totalmente satisfeito com o progresso da solução de sua solicitação de serviço,
entre em contato com seu centro de suporte técnico local e peça para falar com o gerente de
plantão. Visite o site abaixo para obter uma lista de todos os números de telefone locais.
www.cisco.com/techsupport/contacts

Status das solicitações de serviço da Cisco

Você pode usar a ferramenta on-line Cisco TAC Service Request Tool para acompanhar
o progresso de suas solicitações de serviço ou atualizá-las com observações e arquivos
anexos. www.cisco.com/techsupport/servicerequest
As notificações de status incluem:
•
Atualizada pelo cliente: Uma solicitação de serviço foi atualizada com a ferramenta
Cisco TAC Service Request Tool.
•
O cliente solicitou fechamento: Você solicitou o fechamento da solicitação de serviço.
•
Aguardando a Cisco: Seu engenheiro do Cisco TAC está investigando o problema.
Nenhuma solução temporária foi identificada até agora.
•
Aguardando fechamento: Seu engenheiro do Cisco TAC ofereceu uma solução que
vai resolver o problema. Entre em contato com o engenheiro selecionado caso
o problema não seja resolvido.
•
Aguardando o cliente: Seu engenheiro do Cisco TAC solicitou informações a você
e aguarda sua resposta. Nenhuma solução temporária foi identificada.
•
Aguardando nova versão: O Cisco Development Engineering está analisando
o problema em busca de uma correção de código que resolva o problema,
mas a versão do software com a correção ainda não está disponível.
•
Aguardando pedido de serviço: Seu engenheiro do Cisco TAC enviou a você um
hardware substituto.
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Ferramenta de status de pedido de serviço e RMA para substituição
avançada de hardware
Durante uma solicitação de serviço do TAC, caso seja necessário substituir um componente
de hardware, o Cisco TAC realizará o envio do componente correto para você a partir de um
depósito de serviço.

Para acompanhar o status de sua peça substituta, informe o número de pedido de serviço/RMA,
o número de pedido de compra, o número de solicitação de serviço do TAC, a tarefa do TAC ou
a ID de “ship-to”, e a ferramenta de status exibirá novidades sobre seu pedido de serviço/RMA.
http://tools.cisco.com/serviceordertools/svosubmit/tools.do

Service Availability Matrix

Use o Service Availability Matrix (SAM) para confirmar a disponibilidade dos serviços de
logística e engenharia de campo ao redor do mundo para os programas SMARTnet®, SP-Base,
Shared Support e SmartSpares.
www.cisco.com/techsupport/sam
Problemas com a ID de usuário do login do Cisco.com
ic-support@cisco.com
Site de suporte da Cisco
Obtenha informações pontuais sob demanda

Recursos online
Resolva problemas técnicos rapidamente usando o site de suporte da Cisco. Documentos
e ferramentas on-line, atualizações de software, acesso ao banco de dados TAC Case
Collection e espaços de rede colaborativos estão disponíveis para que você obtenha as
informações necessárias. Disponível em:
•
Inglês: http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
•
Português: http://www.cisco.com/cisco/web/BR/support/index.html
•
Espanhol: http://www.cisco.com/cisco/web/LA/support/index.html

Páginas de suporte para produtos e tecnologias
Exemplos de configurações, observações técnicas, referências de comandos, guias de
recursos e outras informações estão organizadas em duas seções principais:
•
Suporte para produtos: Soluções para problemas com produtos de hardware
e software da Cisco. www.cisco.com/techsupportweb/psa/products
•
Suporte para tecnologias: Soluções para problemas com tecnologias geradas por
produtos da Cisco. www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html?mode=tech
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Além de calculadoras e utilitários de software para download, use as ferramentas interativas
de suporte e recursos on-line para configurar, projetar, solucionar problemas, instalar, avaliar
e gerenciar solicitações de serviço. www.cisco.com/techsupport/tools
Algumas de nossas ferramentas mais populares são:
•
Software Advisor: Uma ferramenta abrangente para determinar a compatibilidade e as
informações de recursos de software da Cisco para sistemas operacionais.
•
TAC Case Collection: Identifica e soluciona problemas comuns de hardware,
configurações e desempenho de forma interativa.
•
My Tech Support: Uma página da Web personalizada na qual você pode incluir links
para suas ferramentas e sites favoritos.
•
Output Interpreter: Ferramenta que relata problemas comuns e potenciais, e sugere
correções com base na saída que você copia e cola de comandos show específicos.

Download de software

Confirme a compatibilidade do software, investigue problemas de hardware e software,
faça download de atualizações ou aplicativos específicos, e acesse um abrangente banco
de dados de informações sobre versões. Você também pode seguir links para outros
suportes técnicos relacionados a software.
www.cisco.com/techsupport/downloads

Recursos para treinamento

Expanda suas habilidades técnicas e mantenha-se atualizado sobre os mais recentes
avanços tecnológicos através de apresentações de treinamento técnico on-line e sessões
ao vivo e gravadas de

Suporte técnico

Seminários. Adquira as habilidades avançadas dos engenheiros do Cisco TAC em questões
fundamentais de rede, roteamento de IP, switching de LAN e voz no site do Cisco Learning
Connection. www.cisco.com/techsupport/training

Compartilhe perguntas, sugestões e informações sobre soluções, produtos e tecnologias de
rede com usuários, em tempo real, em todo o mundo, na
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suporte
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técnico
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Cisco
CiscoTechnical
TechnicalAssistance
Assistance Center
Center (TAC)

Ferramentas on-line
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Contatos Cisco pelo mundo

Conteúdo
Abreviações
Representante Cisco

Comunidade de suporte da Cisco

A Comunidade de suporte da Cisco (CSC) é um recurso interativo onde os usuários podem
debater sobre os produtos e tecnologias de rede da Cisco com especialistas e profissionais
de rede de todo o mundo. A CSC foi localizada para o espanhol e o português, e nela
os usuários podem compartilhar seu conhecimento técnico e interagir uns com os outros
fazendo perguntas sobre vários tópicos relacionados a redes e tecnologia.
Comunidade de suporte da Cisco (em espanhol)
https://supportforums.cisco.com/community/spanish
Comunidade de suporte da Cisco (em português)
https://supportforums.cisco.com/community/portuguese

Peça serviços da Cisco

A Cisco oferece uma ampla e linha de serviços premiados de suporte, criados para manter
um desempenho de rede de alta qualidade sem que você perca o controle dos custos
operacionais.
Para saber mais sobre os Cisco Technical Services, acesse: www.cisco.com/go/ts
Para adquirir os Cisco Technical Services, visite:
www.cisco.com/en/US/ordering/or13/order_customer_help_high_level_listing.html

Esses recursos interativos visam fornecer aos usuários informações sobre os produtos
e soluções da Cisco e as atividades da empresa na América Latina, bem como interagir com
o público em um diálogo aberto sobre questões relacionadas.

Brasil

América Central
e Caribe

Cone Sul

Região
Andina

México

Empresas en
Crecimiento

@Cisco_LA

Cisco
América Latina

Cisco
América Latina
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Contatos Cisco pelo mundo
Orientações úteis e telefones locais:
•
•
•
•
•
•

Produtos e serviços: obtenha consultoria sobre produtos e serviços da Cisco
Pedidos e cobranças: suporte ao cliente para pedidos e cobranças
Suporte: obtenha ajuda com produtos e software da Cisco
Treinamentos e eventos: treinamento, certificações e recursos do Networking Academy
Partner Central: obtenha ajuda de parceiros da Cisco, ou torne-se um
Escritórios: informações sobre escritórios

http://www.cisco.com/web/siteassets/contacts/international.html
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Quem é o meu representante
Cisco?
O diretório de equipe de conta permite visualizar a equipe da Cisco associada a uma conta
específica. Ao inserir o nome da empresa e selecionar um país, o diretório de contas de
equipes mostrará os membros da equipe Cisco associados à(s) conta(s) correspondente(s).

http://www.cisco.com/web/partners/tools/who_is_cisco_rep_info.html
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Glossário do Guia do parceiro LATAM
Lista dos principais acrônimos de canal:
Acrônimo

Nome completo

Acrônimo

Nome completo

Acrônimo

Nome completo

AM

Account Manager

DCAIP

Data Center Advantage Incentive Program

PLS

Partner Listening Strategy

ATP

Provedor de tecnologia autorizado

DCA

DC Accelerator

POS

Ponto de venda

CA

Customer Advocacy

DMR

Deal Management Reporting

PPB

Partner Practice Builder

Camada 2

Revendedor comprando com distribuidores

DSA

Deal Support Automation

PPE

Partner Program Enrolment

CBFB

Cisco Co Brand Foundation Bridge Program

EOL

Fim da vida útil

PPI

Partner Program Intelligence

CBR

Cisco Brand Resale

EUP

EU Promotion

PPP

Partner Program Platform

CC

Cisco Capital

FA4P

Foundation Advantage For Partners

PPV

Ferramenta Partner Program View

CCO

Cisco Connection On-line

GPN

Global Partner Network

PREG

Registro de parceiros

CCW

Cisco Commerce Workspace

GTMSS

Go to Market Shared Services

PRS

Partner Relationship Survey

CERT

Standard Gold/Silver/Premier Certification

IBLM

Installed Based Lifecycle Management

PRT

Equipe Partner Relationship

CMSP

Programa de serviços gerenciados e em nuvem

ICPA

Indirect Channel Partner Agreement

PSP

Public Sector Program

CPI

Newsletter Customized Partner Intelligence

ISPN

Rede de parceiros de soluções do setor

PSS

Partner Self Service

CPP

Channel Partner Program

MCEC

Meu calendário de eventos da Cisco

PSS

Product Sales Specialist

CPV

Cisco Partner View

MDM

Meu gerente de vendas

RMA

Autorização de devolução de material

CS

Atendimento ao cliente

MSCP

S&MDF

Sales & Marketing Development Funds

CSApp

Ferramenta Certification and Specialization
Application

Programa do canal de serviços gerenciados (agora CMSP)

SE

Engenheiro de Sistemas

NFR

Programa Não comercializados

SIP

Solutions Incentive Program

CSAM

Channel Service Account Manager

OIP

Opportunity Incentive Program

SKU

Unidade de estocagem

CSat

Satisfação do cliente

OSCP

Outsourcing Channel Program

SO

CSCC

Cisco Service Contract Center

PAL

Partner Access on Line

ID de especialização do pedido de
venda (número)

CSCO

ID de teste individual exclusiva

PAM

Gerente de contas do parceiro

TAC

CSPP

Cisco Services Partner Program

PDB

Partner Database

Technical Assistance Center (Centro de
Assistência Técnica)

CSE

Channel Systems Engineer

PDR

Partner Deal Registration

TAP

Trade-in Accelerator Program
Teaming Incentive Program

CSEP

Cisco Services Expert Program

PE

Capacitação de parceiros

TIP

CO

Customer Operations

PET

Partner Enablement Tools

TMP

Technology Migration Program

CSSP

Cisco Shared Support Program

PL

Partner Locator

UC

Comunicações unificadas

CMSP

Cloud and Managed Services Program (CMSP)

PMC

Partner Marketing Central

VIP

Value Incentive Program

DAM

Distribution Account Manager

PMC

Partner Metric Central
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