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Suporte de software para 
provedores de serviço

Faça seu negócio crescer com confiança

A transformação digital está acontecendo à toda velocidade. Você tem 
experimentado um aumento na demanda dos consumidores por informação, 
comunicação e serviços de entretenimento tanto em velocidade quanto em escala? 
Reduzir os custos de TI pode ser desafiador quando temos que oferecer maior 
largura de banda e atender à demanda de conteúdo com agilidade e o mínimo de 
downtime. Além disso, promover inovação e crescimento, lançando os produtos no 
mercado no menor tempo possível é fundamental para o sucesso contínuo. E não 
espere nenhuma desaceleração. O Gartner prevê um aumento de 5,5 bilhões de 
novos usuários móveis até 2021, resultando em sete vezes o tráfego de dados 
móveis.* O uso de vídeo em dispositivos móveis deve crescer 78%.1

Para atender as demandas de transição de mercado, obtenha o melhor suporte de 
software com serviços proativos desenvolvidos para seu ambiente. O Suporte de 
Software da Cisco® para provedores de serviço transforma a cobertura de 
software de um modelo reativo em um modelo de portfólio, que oferece opções de 
serviços proativos e de alto valor.

*Fonte: Previsão de tráfico global de dados móveis Cisco VNI, 2016-2021.
1  Gartner: Top 10 de previsões estratégicas de 2015 em diante: os negócios digitais estão impulsionando
a grande mudança.
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Benefícios 
 Aumente a eficiência ao 
oferecer amplo 
conhecimento técnico a suas 
equipes e minimizar os 
custos operacionais.

 Acelere os resultados 
desejados com abordagem 
focada, voltada para 
resultados, alinhada com sua 
estratégia de crescimento de 
negócios

 Obtenha retorno mais 
rápido do seu investimento 
em software com serviços 
de adoção técnica

 Aumente sua produtividade  
com acesso direto a 
especialistas 



Tabela 1.  Suporte de software para provedores de serviço: opções básico, avançado e premium
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Características do produto
Opções de suporte de software

Básico Avançado Premium

Suporte técnico 
de software

Resposta inicial

Atualizações de 
software

Base de 
conhecimento e 
recursos on-line

Priorização de 
gerenciamento 
de caso

Guia de 
configuração de 
software

Gerenciamento 
de licença de 
software

Acesso direto a 
especialistas

Envio de caso e assistência técnica 24x7

Nível de serviço com tempo de resposta inicial para casos de gravidade 1 e 2

Acesso à manutenção de software disponível e a atualizações menores ou maiores 
do produto suportado.

Acesso on-line a materiais de adoção padrão, materiais de marketing, todas as 
ferramentas de suporte e conhecimento de produto

Gerenciamento prioritário de casos de acordo com a opção de suporte

Suporte e guia para implantação de software, atualizações, migração e 
manutenção de desempenho

Consultoria e assistência para configuração de conta inteligente e ativação de 
licença inteligente

Acesso direto a especialistas para suporte técnico

60 
minutos 30 minutos 15 minutos

Prioridade
sobre o  

nível básico no 
 gerenciamiento 

de casos
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Prioridade
sobre o  

nível básico no 
 gerenciamiento 

de casos



Tabela 1.  Suporte de software para provedores de serviço: opções básico, avançado e premium

Adoção de usuário

Suporte de 
adoção técnica 
para integração de 
software

Aprendizado e 
treinamento

Revisões 
avançadas de 
adoção técnica

Gerenciamento de 
serviço designado

Especialista indicado durante o horário comercial local com conhecimento técnico 
especializado  de sua solução de software da Cisco.

Especialista de nível de produto, disponibilizando gerenciamento de incidentes e de 
encaminhamento de caso.

Disponibiliza o suporte de nível de produto voltado para o ambiente específico do 
cliente, incluindo consulta proativa para integração de recursos de software em fluxos 
de trabalho do cliente, consultoria sobre atualizações, migração e expansão e revisões 
e recomendações de configuração de software para reduzir interrupções de serviço.

Identificação de prioridades de adoção de clientes por produto, com casos de  uso 
baseados em processos e práticas; criação de plano de adoção de usuário com 
revisões periódicas do plano.

Suporte para integração e implantação de software no ambiente de TI; inclui 
treinamento inicial sobre melhores práticas para interação com suporte técnico da 
Cisco e orientação contínua para suporte de usuários internos.

Recomendações para aprendizado e treinamento disponíveis no Cisco.com ou no 
website Cisco Learning. Acesso à biblioteca de aprendizado om base no produto 
adquirido.

Revisão dos negócios do cliente em relação ao plano de adoção para visualizar como 
o cliente está desenvolvendo de acordo com principais indicadores de desempenho
(KPI), uso de recursos, treinamento e criação de um plano para o próximo trimestre.

2 vezes 
por ano

4 vezes 
por ano

Características do produto
Opções de suporte de software

Básico Avançado Premium
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Deixe que esses 
serviços de suporte 
de software trabalhem 
para você 
Seu gerente de conta da Cisco pode 
ajudar você a escolher entre os níveis 
básico, avançado e premium. Para 
saber mais sobre suporte de software 
para provedores de serviço, entre em 
contato com seu gerente de conta ou 
revendedor autorizado da Cisco.

C45-739823-01  01/18

Opções de serviço de alto valor ajudam a acelerar 
resultados de negócios.
O suporte de software para provedores de serviço da Cisco oferece suporte proativo para Cisco Policy Suite for 
Mobile(POLICY), gerenciador avançado de rede programável (EPNCORE) e mecanismo de automação WAN 
(WAE), crucial para ajudar a entregar serviços para seus clientes finais. Essa oferta foi desenvolvida para ajudar 
sua equipe de TI a integrar e adotar o software da Cisco mais rápido, melhorar a eficiência operacional e auxiliar 
na inovação dos serviços para que você possa expandir com confiança.

A opção básica inclui o premiado suporte técnico 24x7 e acesso a recursos on-line. As opções de alto valor 
avançado e premium oferecem benefícios adicionais com assistência de configuração, acesso direto a 
especialistas no assunto, tempos de resposta mais rápidos, fila de prioridades, serviços de adoção 
e suporte proativo. Com treinamento integrado, é possível garantir que sua equipe de TI possa implantar sua 
solução rapidamente.

Como eu decido qual nível é correto para meu negócio? 
Escolher o serviço de suporte de software adequado para suportar os investimentos de software da sua 
empresa nunca é uma tarefa fácil. Algumas questões a serem consideradas:

§  Você deseja que sua equipe de TI recupere mais rápido o valor total de seu investimento e leve menos
tempo para comercializar seus produtos e serviços?

§  A sua equipe de TI se beneficia das melhores práticas ao interagir com um especialista técnico?

§  Você quer ter acesso direto a um gerente de serviços designado que conhece seu software?

§  O seu negócio se beneficiaria do suporte de adoção técnica?

Mais informações
Saiba mais sobre nossos serviços aqui e descubra como aproveitar ao máximo o suporte de software para
provedores de serviço.
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https://www.cisco.com/c/pt_br/services/overview.html
https://www.facebook.com/CiscoDoBrasil
https://twitter.com/CiscoDoBrasil
https://youtube.com/CiscoDoBrasilTV
https://www.cisco.com/c/pt_br/services/technical/software-support-service-swss.html



