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Suporte de software da Cisco 
para soluções de segurança

Selecione o suporte que melhor se 
adequada à sua empresa 
Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, “o crime cibernético é uma das 
maiores ameaças ao país atualmente, e tem enormes implicações em nossa 
segurança nacional, prosperidade econômica e segurança pública”. Você sabe a 
importância da segurança de rede. Na verdade, essa é a razão de você ter 
adquirido o software de segurança da Cisco.

Contar com esses produtos para proteger sua rede é fundamental para seus 
negócios. Garantir que sua equipe conheça totalmente os recursos e funcionalidade 
também é importante. É aí que o suporte de software da Cisco para soluções de 
segurança® entra em cena. Com três opções de serviço disponíveis, você pode 
selecionar a quantidade certa de suporte para ajudá-lo a manter uma infraestrutura 
de rede altamente segura e proteger seu investimento. A opção básica do serviço 
inclui os softwares Cisco Firepower® Next-Generation Firewall (NGFW), Cisco 
Advanced Malware Protection (AMP) Cisco Email Security,  Cisco Web Security 
Applicance e Cisco Stealthwatch.

Cada opção atualizada fornece benefícios adicionais, incluindo tempos de suporte 
mais rápido, fila de prioridade, serviços de adoção de software e suporte proativo. 
Com treinamento no local, sua equipe de TI poderá de implementar sua solução 
rapidamente. Dessa forma, com notificações proativas feitas manualmente, 
verificações regulares de status e análises de negócios trimestrais, você vai atingir 
seus objetivos comerciais e obter um retorno concreto do seu investimento.
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Benefícios 
  Detecta ameaças mais 
rapidamente com o uso 
de todos os recursos do 
software de segurança da 
Cisco.

  Acelera o tempo médio 
de resolução na 
ocorrência improvável de 
quaisquer problemas com 
sua solução de segurança.

  Mantém uma rede 
altamente segura e 
confiável implementando 
uma abordagem holística 
para os serviços técnicos, 
que não apenas resolve os 
problemas, mas também 
inclui adoção e suporte 
proativo. 



*  

Tabela 1. Suporte de software para a segurança: recursos do pacote Básico, Avançado e Premium.

Opções de suporte de software

Básico 
(mesmo que 

SWSS)
Avançado Premium

60 minutos 30 minutos 15 minutos 

Características 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 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 orientação para implementação, atualizações, migração e manutenção de desempenho do software.
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 baseada nos processos de negócios do cliente e práticas impactadas 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 implementação 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 periódicas de risco de sistema 
Aprendizagem e treinamento
§  Recomendações para aprendizagem e treinamento disponíveis no website Cisco.com ou Cisco Learning.
§  Acesso à biblioteca de aprendizagem com base no produto adquirido.
Análise de negócios para adoção técnica avançada
§  Análise dos negócios do cliente em relação ao plano de adoção para ver como o cliente está acompanhando os KPIs, o uso dos recursos e 
treinamentos, e determinar um plano de ação para o próximo trimestre. O mecanismo de adoção fornece dados e recomendações de como agir.  
Gerenciamento de serviço designado
§ Especialista com conhecimento técnico especializado da solução de software da Cisco usada pelo cliente.
§ Especialista de produto fornecendo gerenciamento de incidentes, encaminhamento de caso e gestão de mudança.
§  Fornece suporte de nível de produto voltado para o ambiente específico do cliente, incluindo consulta proativa para 

integração de recursos de software nos fluxos de trabalho, consultoria sobre atualizações, migração e expansão, e análises 
de configuração de software e recomendações para reduzir interrupções de serviço. 

Análise de suporte avançada
§ Análise de caso para questões de gravidade 1 e 2 com melhores práticas para reduzir os casos de suporte. Análises

técnicas periódicas do desempenho operacional geral.

© 2018 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. * Serviços de adoção de usuário são fornecidos com algumas assinaturas. O direito a tais serviços pode variar.

Prioridade sobre 
o nível básico no 

gerenciamento de 
casos

1 usuário / 
1 licença

Assinatura de 1 
a 10 usuários

Prioridade sobre o 
nível avançado no 
gerenciamento de 

casos

2 vezes por ano 4 vezes por ano
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Sede Américas:
Cisco Systems, Inc. San José, CA

Sede Europa:
Cisco Systems International BV Amsterdam Holanda

Mais informações
Saiba mais sobre nossos serviços aqui e descubra como aproveitar ao máximo o suporte de software para soluções 
de segurança.

Próximas etapas 
Para saber mais sobre o suporte de 
software para soluções de 
segurança, entre em contato com 
seu gerente de conta ou com um 
revendedor autorizado da Cisco.

Selecionar o nível certo de suporte técnico para sua empresa nunca é fácil. 
As questões a considerar incluem:

§ Qual a importância da segurança de rede para o seu negócio?

§  Com que rapidez"e você deseja que os problemas sejam resolvidos?

§  Você deseja que sua equipe compreenda mais rapidamente todos os recursos do seu 
software de segurança da Cisco?

§  É importante que você tenha um ponto único de contato atribuído à sua conta, ou você está 
satisfeito em trabalhar com um grupo de especialistas de caso? 

Essas são apenas algumas questões a considerar. Na Cisco, nós queremos ter certeza que 
você tem o nível certo para suporte de sua solução de segurança. Seu gerente de conta ou 
revendedor autorizado da Cisco podem ajudar você a escolher entre as opções Básica, 
Avançada e Premium.
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https://www.facebook.com/CiscoDoBrasil
https://twitter.com/CiscoDoBrasil
https://youtube.com/CiscoDoBrasilTV
https://www.cisco.com/c/pt_br/services/overview.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/services/technical/software-support-service-swss.html



