
Resumo
Este documento contém informações públicas da Cisco

Resumo dos serviços 
O Cisco Smart Net Total Care™ ajuda a reduzir o tempo de inatividade com 
o suporte técnico ágil e especializado e a cobertura de hardware flexível 
oferecidos pelo Cisco Technical Assistance Center (TAC). Além disso, também 
integra recursos inteligentes, disponibilizando informações atuais sobre a base 
instalada, os contratos e os alertas de segurança para tornar seus fluxos de 
trabalho de suporte mais eficientes.

Os especialistas do Cisco TAC estão disponíveis 24 horas por dia, 365 dias 
por ano. Os serviços técnicos contam com substituição de hardware avançado 
em cerca de duas horas. As ferramentas de autoatendimento online englobam 
nossa ampla biblioteca de conhecimentos, downloads de software e ferramentas 
de suporte projetadas para ajudar a solucionar problemas de rede com rapidez, 
sem necessidade de abrir um caso.

Os recursos inteligentes são disponibilizados no portal do Smart Net Total 
Care, e oferecem relatórios práticos e automação para oferecer suporte a seus 
produtos da Cisco. As telas personalizáveis mostram informações atualizadas 
sobre a cobertura do serviço, o ciclo de vida dos produtos e os alertas que se 
aplicam à sua rede.

Juntos, esses serviços técnicos e recursos inteligentes podem ajudar a 
solucionar problemas com mais rapidez, mitigar riscos e melhorar a eficiência 
operacional.
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Vantagens
• Solucione problemas com 

mais rapidez ao identificá-los 
imediatamente e simplificar os 
processos de gerenciamento de 
incidentes para aprimorar os níveis 
de serviço de TI.

• Reduza os riscos com o acesso 
a especialistas técnicos da Cisco 
combinados com ferramentas 
e recursos inteligentes que 
permitem observar o estado da sua 
infraestrutura de TI 24 horas por dia, 
365 dias por ano.

• Aumente a eficiência operacional 
com ferramentas de gerenciamento 
proativo e processos automatizados, 
que permitem que os administradores 
de rede sejam mais produtivos.

Cisco Smart Net Total Care
Cisco Smart Net Total Care Service (SmartNet) 
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Excelente experiência de atendimento ao cliente 
Reconhecida pela J.D. Power and Associates por oferecer "uma excelente experiência de atendimento ao 
cliente", a Cisco é a única empresa que recebeu a certificação CTSS onze vezes1. Nossos serviços oferecem 
suporte para solução de problemas, opções de reposição de hardware avançado e amplo autoatendimento, que 
com recursos inteligentes que aumentam a eficiência da equipe de suporte.

Transforme sua experiência de suporte técnico
Os recursos de suporte técnico e os insights do Smart Net Total Care geram fluxos de trabalho inteligentes, que ajudam 
você a resolver seus problemas com mais rapidez, melhorar as margens do suporte operacional e reduzir riscos.

• Atendimento técnico e gerenciamento de incidentes - oferecem acesso ao expertise da Cisco para 
solucionar incidentes com rapidez. O Cisco TAC pode ajudar na utilização, configuração e solução de problemas 
dos produtos.

• Gerenciamento de alertas de produto e segurança - ajuda a identificar e gerenciar proativamente os alertas 
relevantes para a sua rede, reduzindo os riscos para a continuidade dos negócios.

• Gerenciamento da cobertura de serviço - ajuda a assegurar com rapidez e facilidade que os recursos 
essenciais tenham os níveis de suporte necessários para atender às demandas da sua empresa e manter a 
conformidade com as políticas corporativas.

• Gerenciamento de ciclo de vida do produto - oferece uma visão atualizada de sua base instalada da Cisco. 
Isso torna mais fácil manter as configurações do dispositivo sempre adequadas, identificar se um hardware está 
chegando ao fim da vida útil e planejar as atualizações de produto que forem necessárias.

1 J.D. Power and Associates 2 Forrester Total Economic Impact Study, 2017
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"Com um departamento de TI 
enxuto, a automação no back-
end do Smart Net Total Care 
torna grande o desempenho de 
uma equipe pequena, algo que 
jamais poderia ocorrer de outra 
forma. É um multiplicador de 
força!"

John Baldwin
Gerente de infraestrutura de TI da Pella 
Projetos e arquiteturas

Os resultados mais comuns são:2

• 65% menos risco de violações de segurança

• 75% de redução nos tempos de interrupção

•  Economia de US$ 1,6 milhão em tempo de 
inatividade

•  Redução de US$150 mil no custo das operações

Próximas etapas
Para obter mais informações sobre o Cisco 
Smart Net Total Care Service, acesse 
www.cisco.com/go/total ou entre em contato com 
seu representante de conta local.

Você também pode encontrar recursos 
como vídeos, treinamento e estudos de 
caso, bem como interagir com outros 
usuários, nos fóruns de discussão na 
Comunidade do Smart Net Total Care. 
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