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Suporte de software para o Cisco 
Webex Teams and Meetings

Escolha o suporte mais 
adequado para seus negócios  
Quando sua empresa tem uma força de trabalho diversa, espalhada por vários 
locais, você não pode permitir que a distância física interrompa seus negócios 
ou dificulte a comunicação entre seus funcionários, clientes e fornecedores.

Seu ambiente de colaboração é um diferencial competitivo estratégico no mundo 
digital de hoje. Quando usado no máximo de seu potencial, ele ajuda sua 
empresa a alcançar os resultados comerciais, dando a você acesso virtual a 
qualquer pessoa, em qualquer lugar. Ao fazer isso, você pode aumentar a 
colaboração, tomar decisões mais rápidas e ter mais agilidade para inovar.

E com uma rede que contenha instalações de ponta e software de colaboração 
em nuvem, você precisará acessar especialistas (SMEs) em ambos os 
ambientes. A aquisição de sua solução de colaboração em nuvem e híbrida foi a 
primeira etapa para atingir seus objetivos de negócios. Entretanto, ter o nível 
adequado de suporte técnico também é essencial.

É aí que o suporte de software para o Cisco Webex Teams and Meetings entra 
em cena. Com três opções de serviço, básico, avançado e premium, é possível 
selecionar o nível certo de suporte para ajudar sua empresa a obter o máximo 
de seu investimento.
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Benefícios 
§  Maior uptime por meio 

da resolução rápida de 
incidentes de software, 
suporte proativo e 
adoção de TI
§  Melhor experiência de 

suporte com acesso 
direto a especialistas de 
produto
§  Retorno mais rápido de 

seu investimento em 
software, com 
assistência no local
e integração perfeita
do software ao seu 
ambiente e aos fluxos 
de trabalho atuais. 



*  

Tabela 1.  Opções de suporte de software para o Cisco Webex Teams and Meetings. 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.
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. 

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, de 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.
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Mais informações
Saiba mais sobre nossos serviços aqui e descubra como aproveitar ao máximo o suporte de software para Cisco 
Webex Teams and Meetings.

Próximas etapas 
Seu gerente de conta ou revendedor 
autorizado da Cisco pode ajudar você a 
escolher entre as opções de suporte 
Básico, Avançado e Premium. Para 
saber mais sobre o suporte de 
software para Cisco Webex Teams and 
Meetings, entre em contato com eles.
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Embora a opção Básica inclua o premiado suporte técnico 24x7, atualizações de software e acesso a recursos on-line, a 
Cisco recomenda que você aquira as opções de serviço de alto valor para aumentar o uptime e obter um retorno mais rápido 
do seu investimento em software.  
As opções Avançada e Premium são especialmente benéficas se você precisar de implementação mais rápida do seu 
software, uma experiência de suporte tranquila em implementações híbridas, e uma adoção de usuário rmais ágil que resulte 
em um ROI mais rápidos. Você também terá assistência de configuração, acesso direto a especialistas, tempos de resposta 
mais rápido, fila de prioridade, serviços de adoção e suporte proativo. As opções Avançada e Premium fornecem treinamento 
no local para ajudar a garantir que sua equipe de TI seja rapidamente capaz de implementar sua solução e ajudar sua equipe a 
entender mais rápido a arquitetura do Cisco Webex Teams and Meetings. E ao educar seus usuários finais, você terá a 
garantia de que todos saibam como melhor se comunicar e colaborar, mesmo que estejam localizados em outras partes do 
globo. Com a opção de suporte Premium você terá acesso a um especialista técnico, que fornecerá ainda mais benefícios de 
suporte, consultorias proativas e recomendações específicas os seus negócios. 
Não perca a oportunidade de mudar para a opção Avançada ou Premium para aumentar sua produtividade e sair na frente da 
concorrência. 

Como eu decido qual nível é o melhor para meu negócio? 
Escolher o serviço técnico certo para suportar o investimento em sua empresa nunca é uma opção fácil.
Algumas questões a considerar incluem:
§  Com que rapidez você deseja ver os problemas resolvidos?
§  Você deseja ter acesso direto, 24x7 a especialistas (SMEs)??
§  Você tem o tempo e os recursos necessários para garantir que sua equipe entenda totalmente como usar suas 

ferramentas de colaboração?
§  Sua equipe se beneficiaria de treinamento técnico e compartilhamento de melhores práticas?
§  Qual a importância dasua solução de colaboração para o seu negócio?
§  Você deseja que sua equipe compreenda mais rapidamente o valor total de seu investimento e garanta a adoção plena 

do produto?
§  Você precisa integrar APIs ou outros produtos/soluções?
§  Qual a importância de acessar métricas de uso ou monitoramento de consumo? 
Essas são apenas algumas questões a considerar. Na Cisco, nós queremos ter certeza que seu negócio tem o 
nível certo de suporte para sua solução do Cisco Webex Teams and Meetings.
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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



