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O suporte completo de software mantém seus sistemas operando de modo fluido 

O serviço de suporte de software da Cisco® (SWSS) oferece cobertura abrangente de produtos de 
aplicativo de software e pacotes que mantêm seus sistemas e sua empresa operando de modo fluido.

SWSS é uma oferta única que oferece suporte ponta a ponta para seus produtos de software da Cisco. 
O direito à manutenção de software, atualizações pequenas e grandes de versões ajudam a manter 
o valor do negócio e retorno sobre investimento para seus produtos de software da Cisco. SWSS é 
necessário por no mínimo 12 meses, para ajudar a reduzir interrupções de rede e disponibilidade de 
aplicativo.

Acesso a especialista técnicos e recursos on-line da Cisco 24 horas por dia, 365 dias por ano. Aproveite 
os descontos multianuais para manter sua rede operando como necessário. 

Ajudando a entregar um retorno sobre investimento positivo para seus investimentos de 
software 

Para ajudar a garantir que seus aplicativos de software entreguem os resultados esperados e um retorno 
positivo sobre seu investimento, os contratos SWSS incluem suporte de nos serviços técnicos cisco 
ganhadores de prêmios. 

§  Suporte técnico básico 

-  Serviços de suporte de tempo integral por telefone, técnico integral e manutenção 24 horas por dia, 
7 dias por semana, do centro de assistência técnica (TAC) da Cisco. Esse nível abrangente de suporte 
oferece acesso a engenheiros especializados que podem analisar problemas complexos de softwares 
de aplicativos e redes para auxílio em remediação de incidentes.

Benefícios 
§  Evita que seus investimentos em 

software fiquem obsoletos.

§  Resolve problemas com software 
rapidamente.

§  Oferece economia de custos 
com o tempo.

§  Mantém seus aplicativos de 
software Cisco atualizados e 
operando como o esperado.
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§ Atualizações de software

-  Seu contrato de serviço dá direito à manutenção de aplicativo de
software disponível, grandes e pequenas atualizações para ajudar a 
manter seu sistema operando eficientemente e atualizado.

§ Portabilidade e inovação contínua de licença habilitada de serviços

-  Quando pedida como parte do software Cisco ONE®, SWSS habilita
a portabilidade de licença em produtos em pacote. A portabilidade 
de licença permite que reatribua direitos de licença do software Cisco 
ONE ao atualizar seu software, eliminando o requisito de recompra de 
licenças de software para novo hardware.

-  A inovação contínua oferece aos clientes do software Cisco ONE que 
mantêm um contato SWSS válido acesso a novos recursos e funções 
de pacote, que são subsequentemente acrescentadas ao pacote 
Cisco ONE adquirido.
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Próximas Etapas 
O serviço de suporte de software Cisco pode ser pedido diretamente 
por meio do seu gerente da Cisco ou rede global de parceiros 
certificados. Encontre um parceiro próximo de você utilizando o 
localizador de parceiros Cisco em https://www.cisco.com/c/pt_br/
services/order-services.html. Para administrar pedido e contratação 
de serviços on-line, visite  https://www.cisco.com/c/pt_br/services/
technical/software-support-service-swss.html.
Para mais informações sobre o serviço de suporte do software 
Cisco, visite www.cisco.com/go/swss ou entre em contato com seu 
representante de conta.

§ Acesso on-line para ferramentas e recursos

-  O acesso a qualquer momento ao website de suporte da Cisco oferece
ferramentas e recursos abrangentes que ajudam você a resolver 
problemas técnicos  rapidamente, enviar solicitações de suporte, 
rastrear sua resolução de caso e obter atualizações de software.




