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Suporte de software para 
comunicações unificadas

Escolha o suporte apropriado 
para seu negócio  
Sua empresa confia na infraestrutura de comunicações para manter todos 
conectados a qualquer hora, lugar e com qualquer dispositivo.

Seu ambiente de colaboração é um diferencial competitivo estratégico no mundo 
digital de hoje. A manutenção de altas taxas de disponibilidade e adoção com 
risco mínimo são apenas as expectativas básicas de seus clientes internos. 
Selecionar o nível correto de suporte técnico é o primeiro passo para usufruir todo 
o potencial da sua infraestrutura.

É aí que o suporte de software para comunicações unificadas entra em cena. Com 
três opções de suporte (Básico, Avançado e Premium), essa oferta foi 
desenvolvida para possibilitar resultados comerciais mais rápidos, manter sua 
empresa atualizada em relação à tecnologia mais recente e dar tranquilidade em 
momentos importantes.
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Benefícios 
  Maior disponibilidade por 
meio da resolução rápida 
de incidentes de software, 
suporte proativo e adoção 
de TI

  Melhor experiência de 
suporte com acesso direto 
a especialistas no produto

  Retorno mais rápido 
sobre seu investimento 
em software, com 
assistência integrada
e integração perfeita do 
software ao seu ambiente 
atual e aos fluxos de 
trabalho. 



*  

Premium

Tabela 1. Suporte de software para comunicações unificadas: recursos dos pacotes Básico, Avançado e Premium
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Opções de Suporte de software

Básico 
(mesmo que 

SWSS)
AvançadoCaracterísticas do produto

Suporte técnico de software
§ Encaminhamento de caso e assistência técnica 24x7.
§ Nível de serviço com tempo de resposta inicial para casos de gravidade 1 e 2. 
Atualizações de software
§ Todas as atualizações de versão de software do produto suportado.
Base de conhecimento e recursos on-line
§ Acesso on-line a materiais de adoção padrão, materiais de marketing, todas as ferramentas de suporte e conhecimento de produto. 
Priorização de gerenciamento de caso
§ Gerenciamento prioritário de casos de acordo com a opção de suporte. 

Guia de configuração de software
§ Suporte e guia para implantação de software, atualizações, migração e manutenção de desempenho.
Gerenciamento de licença de software
§ Consultoria e assistência para configuração de conta inteligente e ativação de licença inteligente.
Acesso direto a especialistas
§ Acesso direto a especialistas para suporte técnico.
Adoção de usuário
§  Identificação de casos de uso com base nos processos e nas práticas de negócios do cliente, impactados pelos recursos do produto. 
O alinhamento dos resultados esperados ao produto ou recurso oferecerá oportunidades adicionais ou ganhos mais rápidos na adoção. 
Suporte de adoção técnica para integração de software
§ Suporte de adoção técnica para integração e implantação de software no ambiente de TI. Inclui treinamento inicial sobre melhores práticas para 
interação com o suporte técnico da Cisco, orientação contínua para suporte de usuários internos e avaliações regulares de riscos de sistema.
Aprendizado e treinamento
§ Recomendações para aprendizado e treinamento pertinentes disponíveis no Cisco.com ou no website Cisco Learning.
§ Acesso à biblioteca de aprendizado com base no produto adquirido.
Revisões avançadas de adoção técnica 
§  Revisão dos negócios do cliente em relação ao plano de adoção para visualizar como o cliente está se desenvolvendo de acordo      
com principais indicadores de desempenho (KPI), uso de recursos, treinamento e determinação de um plano de melhoria para

o próximo trimestre. O mecanismo de adoção oferece dados e recomendações executáveis.  
Gerenciamento de serviço designado
§ Especialista indicado durante o horário comercial local com conhecimento técnico especializado sobre a sua solução de software da 

Cisco.
§ Especialista de nível de produto, disponibilizando gerenciamento de incidentes, encaminhamento de caso e mudança.
§  Disponibiliza o suporte de produto voltado para o ambiente específico do cliente, incluindo consulta proativa para integração de recursos 

de software aos fluxos de trabalho do cliente, consultoria sobre atualizações, migração e expansão, revisões e recomendações de 
configuração de software para reduzir interrupções de serviço.   

Análise de suporte avançado
§ Análise de caso de suporte para problemas de gravidade 1 e 2 com melhores práticas para reduzir casos de suporte, revisões

técnicas periódicas do desempenho operacional geral.

60 minutos 30 minutos 15 minutos 

Prioridade sobre 
o nível básico no 
gerenciamento 

de casos

1 usuário / 
1 licença

2 vezes por ano 4 vezes por ano

Assinatura de 1 
a 10 usuários

Prioridade sobre o 
nível avançado no 
gerenciamento de 

casos

* Os serviços de adoção de usuário são fornecidos com algumas assinaturas. Os direitos pode variar.
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Mais informações
Saiba mais sobre nossos serviços aqui e descubra como aproveitar ao máximo o suporte de software para 
comunicações unificadas.

Próximas etapas 
O seu gerente de conta ou revendedor 
autorizado da Cisco pode ajudá-lo a 
escolher entre os níveis Básico, 
Avançado e Premium. Para saber mais 
sobre suporte de software para 
comunicações unificadas, entre em 
contato com seu gerente de conta ou 
revendedor Cisco autorizado" by "eles.

C45-739757-03  03/18

A opção básica inclui suporte técnico vencedor de prêmios 24x7 by "o premiado suporte técnico 24x7", 
atualizações de software e acesso a recursos on-line.

Para acelerar a implantação a adoção do seu software, procure consultoria e suporte para seu negócio, 
melhoria de recursos e suporte a implantações híbridas. As opções avançadas e premium oferecem benefícios 
de serviços de alto valor. É possível obter assistência de configuração, acesso direto a especialistas, tempos de 
resposta mais rápidos, fila de prioridades, serviços de adoção e suporte proativo. Com o treinamento de 
integração, é possível garantir que sua equipe de TI possa implantar sua solução rapidamente.

Como eu decido qual é o nível correto para minha 
empresa?  
Algumas questões a considerar ao escolher sua opção de serviços são:

§ Qual a importância de adotar rapidamente nossa tecnologia de colaboração?

§  Nós utilizamos todos os recursos disponíveis nos nossos pacotes de colaboração para obter resultados 
comerciais com mais rapidez?

§  A minha equipe se beneficiaria do compartilhamento das melhores práticas e do treinamento?

§  Nós precisamos de gerenciamento de encaminhamento e inteligência de suporte acionável? 

Essas são apenas algumas questões a serem consideradas. Na Cisco, queremos que você tenha o nível 
correto de suporte para sua solução de comunicações unificadas e para seu negócio.
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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



