
Smart Net Total Care
Concretização da promessa 

de automação das operações 
de suporte da rede



Mesmo com as redes se tornando 
cada vez mais complexas para 
atender às demandas de nuvem, 
big data, mídias sociais e iniciativas 
móveis, a sua equipe provavelmente 
ainda é solicitada para fazer mais 
com menos.

Agora você tem ao seu alcance as ferramentas para 
ajudar a simplificar suas operações de suporte de 
rede. Não precisa mais gastar tempo e recursos 
implementando manualmente procedimentos de 
inventário de dispositivos, tarefas de manutenção e 
processos básicos de suporte repetitivos. 

Essa coordenação manual pode 
resultar em erros de configuração e 
causar problemas graves.



Existe uma maneira melhor, e 
agora ela está ao seu alcance

Acesso contínuo ao Cisco Technical Assistance Center (TAC) 
para dispositivos com cobertura (24 horas, mundialmente)

Reposição avançada de hardware, incluindo as opções 2 
horas, 4 horas e próximo dia útil

Acesso a atualizações de software do sistema operacional.

Com o Cisco Smart Net Total CareTM, agora você tem as ferramentas 
necessárias para simplificar a coleta de dados de inventário, o 
gerenciamento de riscos, a manutenção de rede e a consolidação de 
informações de dispositivos. 

Primeiro, vamos fazer uma análise rápida do que você ganha com o 
serviço Smart Net Total Care:

Acesso 24 horas a recursos on-line da Cisco24



Recursos de suporte inteligentes que disponibilizam alertas, 
informações do ciclo de vida do produto e detalhes da 
cobertura de serviços

Diagnósticos proativos e recomendações de correção para 
dispositivos com o Smart Call Home ativado

Comunidade de usuários na Web para oferecer o treinamento 
e o suporte de que precisa para implantar, registrar e usar 
esses recursos.

Você está pronto para começar a economizar tempo e dinheiro? 
Nós estamos prontos para ajudá-lo nessa tarefa.



Deseja obter mais 
informações?

Assista a este breve vídeo sobre como o Smart Net 
Total Care pode ajudar a sua empresa. 

http://cisco.lookbookhq.com/sntc-getting-started/Smartnet-is-Now-SNTC


Conteúdo

Este e-book destaca recursos úteis para você aprender a usar o portal 
para alcançar suas metas empresariais e a se aprofundar nos resultados 
que interessam. 

Gerenciamento da base instalada
Leve as informações de que você precisa para a sua base 
instalada.

1

Gerenciamento de risco
Conheça dicas estratégicas para gerenciar e usar melhor 
os alertas de produtos para reduzir vulnerabilidades.

2

3 Gerenciamento do ciclo de vida
Gerencie o ciclo de vida do contrato e do dispositivo de 
forma proativa. 

Gerenciamento de mudanças em 
dispositivos
Tenha uma visão precisa do que existe na sua base instalada 
com uploads de inventário e descobertas regulares.

4

Cobertura contínua de suporte
Simplifique as renovações de contrato e a cobertura de 
dispositivos. 

5



Gerenciar inventário de dispositivos manualmente é um processo 
demorado e é difícil mantê-lo atualizado e preciso. Com o Smart Net Total 
Care, você tem uma ferramenta automatizada de inventário que permite 
maior visibilidade das constantes mudanças na rede, para que saiba 
exatamente o que tem na sua rede.

1. Gerenciamento da base instalada

“O portal Web do Smart Net Total Care oferece uma fonte única de 

informações sobre o status de nosso estoque de rede. Como nós 

trabalhamos com vários turnos de operações de rede 24 horas por dia, 

o ano todo, a ferramenta garante que cada turno tenha disponível as 

informações mais atuais e mais completas sobre os dispositivos, em 

vez de consultar relatórios manuais que podem estar desatualizados ou 

incorretos. Isso contribui para um ambiente operacional de rede mais 

estável do que antes de implementarmos a solução da Cisco.” 

Pradeep Joshi, Gerente de operações de rede de TI, iYogi, Inc.“
O gerente de operações de rede de TI na iYogi, empresa líder em serviços 
de suporte técnico, reflete sobre a transição para uma ferramenta de 
gerenciamento centralizado da base instalada:

https://twitter.com/home?status=With%20Smart%20Net%20Total%20Care,%20you%20have%20an%20automated%20inventory%20tool,%20so%20you%20know%20exactly%20what%20is%20in%20your%20network.%20http%3A//goo.gl/ai6arx


Colete dados de inventário.
O Smart Net Total Care ajuda 
a reunir informações da base 
instalada.

1.

Analise dados de dispositivos.
As informações coletadas ou 
importadas são analisadas de 
forma segura em relação a dados 
de produção, segurança, remessa 
e contrato da Cisco.

2.

Publique em um portal 
centralizado.
Ao exibir as informações no portal 
e exportar os dados em vários 
relatórios, você obtém uma visão 
abrangente da base instalada, dos 
contratos de serviços e dos alertas 
de produtos.

3.

Você está pronto para começar? Veja como o Smart Net Total Care 
fornece dados inteligentes:



O portal Smart Net Total Care

O Smart Net Total Care oferece um portal de autoatendimento em tempo 
integral com todas as informações de dispositivos coletadas e importadas, 
proporcionando uma visão integral dos ciclos de vida dos dispositivos. 
Isso ajuda a acelerar os processos de planejamento e a renovação com 
informações organizadas e detalhadas:

Tipo de equipamento
Nome do host
Endereço IP
Nome do sistema

Número de série
ID do Produto
Família de produtos
Dados de envio

Número de contrato
Data final da 
cobertura
Status da cobertura
Nível de serviço

Com o Smart Net Total Care, você pode gerar um 
relatório de inventário para avaliar rapidamente 
detalhes sobre o contrato e o dispositivo.

https://tools.cisco.com/smartservices/
https://twitter.com/home?status=Smart%20Net%20Total%20Care%20provides%20a%2024/7%20self-service%20portal%20that%20displays%20collected%20and%20imported%20device%20information.%20http%3A//goo.gl/ai6arx


Verificar se a rede possui cobertura contínua de suporte

Configurar uma rede que permita a ela alcançar seus objetivos 
e não ficar para trás em um cenário dinâmico e competitivo

Esse monitoramento detalhado e eficiente da base instalada pode ajudar 
sua empresa a:

Gerenciar riscos, para manter a rede em pleno 
funcionamento, permitindo a produtividade e a prosperidade

Liberar recursos para investir em outras iniciativas de TI

Preparar-se para o inesperado

Acelerar a resolução de problemas quando ocorrerem



E o melhor de tudo é você pode manter as partes interessadas produtivas 
e assegurar que recursos essenciais para os negócios não sejam 
colocados em risco por interrupções na rede.

Faça login no portal para acessar nossa vasta biblioteca de vídeos de 
instruções e recursos de treinamento por função, selecionando Links 
úteis no painel de navegação. Clique nos vídeos de instruções, no 
idioma desejado e no seu cargo para encontrar vídeos personalizados 
sobre tarefas específicas ou para escolher em um banco de vídeos de 
treinamento. Comece já 

http://www.cisco.com/E-Learning/bulk/subscribed/SNTC_vods_EN/index.html
http://www.cisco.com/E-Learning/bulk/subscribed/SNTC_vods_EN/index.html


2. Gerenciamento de riscos

Pesquisar manualmente em todos os alertas é muito demorado, e as 
possíveis vulnerabilidades aumentam proporcionalmente ao acúmulo de 
alertas.

Ao centralizar o gerenciamento de alertas com o Smart Net Total Care, 
você se mantém um passo à frente, podendo identificar os riscos que 
precisam ser eliminados e reduzir o tempo gasto buscando alertas 
irrelevantes.

https://twitter.com/home?status=Manually%20trawling%20through%20alerts%20is%20time%20consuming,%20and%20as%20alerts%20pile%20up,%20so%20do%20your%20potential%20vulnerabilities.%20http%3A//goo.gl/ai6arx


Cinco dicas para melhorar o 
gerenciamento de alertas

Desenvolver um processo de revisão de 
alertas

•  Determine quais são seus principais objetivos no 
gerenciamento de alertas.

•  Estabeleça uma programação regular de revisão de 
alertas e siga-a.

•  Verifique se todos os membros da equipe estão 
envolvidos no processo, o compreendem e sabem o que 
fazer com as informações dos alertas.

•  Estabeleça um cronograma para examinar os resultados.

•  Avalie o que funciona ou não e faça ajustes.

Priorizar alertas por necessidades 
empresariais
A sua equipe deve estabelecer um conjunto de 
considerações fundamentais para priorizar alertas, como 
possíveis vulnerabilidades de segurança, a importância do 
dispositivo para os negócios, o tipo de contrato de nível 
de serviço, os custos de substituição de equipamentos, a 
localização do dispositivo ou o ciclo de vida de software e 
hardware.

Outros fatores também podem entrar nessa lista. Estabelecer 
um conjunto predeterminado de fatores e uma hierarquia da 
importância deles proporcionará à sua equipe uma visão clara 
das prioridades de cada alerta.

https://twitter.com/home?status=Save%20time%20and%20reduce%20risks.%20Check%20out%20these%20five%20tips%20for%20better%20alert%20management.%20http%3A//goo.gl/ai6arx


Aplicar marcadores nos alertas
Coloque seu processo em ação. Com um processo claro e 
estabelecido, quando o revisor principal marcar alertas para 
ação, a sua equipe saberá o que fazer para gerenciar o alerta 
e poderá fazer anotações sobre o que foi feito para que 
exista um registro de referência.

Manter um registro de alertas
Assinale se atendeu ao alerta ou se optou por não fazê-lo e 
por que motivo, para que a sua equipe disponha de contexto 
crítico para uma análise retrospectiva e de informações 
básicas importantes nas etapas de correção de problemas.

Revisar o status do alerta
Gere um relatório delta para identificar rapidamente alertas de 
um período específico para sua análise. Compare o status do 
alerta antes e depois para assegurar que todos os itens mais 
importantes foram resolvidos.

Assista ao vídeo  
de treinamento  

Administração de alertas 

Assista ao vídeo  
de treinamento  

Priorização de alertas 

http://www.cisco.com/content/en/us/support/services/sntc-portal/video-resources.html?videoId=5385143281001
http://www.cisco.com/E-Learning/bulk/subscribed/SNTC_vods_EN/AlertAdministration.mp4
http://www.cisco.com/content/en/us/support/services/sntc-portal/video-resources.html?videoId=5385143283001
http://www.cisco.com/E-Learning/bulk/subscribed/SNTC_vods_EN/Alert_Prioritization.mp4


“Com a implementação do serviço Smart Net Total Care, nós 
reduzimos o tempo de inatividade da rede em mais de 60%. 
Também superamos nosso índice de satisfação do cliente 
(CDI, customer delight index) pela primeira vez. Isso não é 

nenhuma surpresa, considerando-se a forte correlação entre 
confiabilidade da rede e satisfação do cliente.”

Elly Odera,
Chefe de operações de serviço e de rede, Safaricom

“



Analise os dados de fim da vida útil e de fim do suporte para apoiar 
planejamento proativo de rede, migração, disponibilidade de recursos e 
atualização de hardware. Com visibilidade aprimorada, o Smart Net Total 
Care pode ajudar você a criar um painel personalizado com alertas para 
sinalizar o último dia de suporte, alertas de hardware e um inventário por 
produto. Analise detalhadamente os dados usando alertas e catálogos 
de inventários e agende tarefas usando relatórios de gerenciamento de 
contratos e de alerta de produtos.

3. Gerenciamento do ciclo de vida

Uma empresa de software líder de mercado, com clientes em mais de 
180 países, queria fazer a transição do gerenciamento de rede de várias 
equipes locais para uma única equipe global, mas a equipe global não 
conseguia obter uma visão completa do inventário da rede da empresa. 
Depois de implementar o Smart Net Total Care, a equipe conseguiu a 
visibilidade necessária para monitorar melhor a rede e ter uma imagem 
clara das informações sobre fim da vida útil/fim do serviço. 

https://twitter.com/home?status=Maintaining%20a%20comprehensive%20and%20up-to-date%20view%20of%20your%20installed%20base%20used%20to%20be%20extremely%20challenging%20-%20not%20anymore.%20http%3A//goo.gl/ai6arx


“
O Diretor de serviços de rede de TI da empresa alega 

que “a compreensão da situação da cobertura de serviço 
possibilitou que, pela primeira vez, pudéssemos garantir 

que cada equipamento da Cisco na rede tivesse cobertura 
adequada e informações de EoS/EoL precisas.”



Manter uma visão abrangente e atualizada costumava ser bastante 
desafiador, mas não é mais. A Cisco disponibiliza as ferramentas 
necessárias para:

Analisar dados relevantes e completos sobre fim da vida útil 
e fim do serviço

Criar mapas de calor dos alertas para identificar 
combinações de hardware/software de alto risco e 
dispositivos de rede essenciais para priorizar e alocar 
orçamento para a substituição ou renovação de cobertura

Planejar a disponibilidade de recursos e a atualização de 
hardware

Garantir que o hardware da Cisco execute versões de 
software atuais e com suporte

Reduzir o risco e planejar a substituição de equipamentos 
que não recebem mais suporte



Você sabia que pode acessar relatórios inteligentes 
para obter informações detalhadas sobre anúncios 

importantes e visualizar todos os contratos, facilitando 
o planejamento com antecedência?

https://twitter.com/home?status=Did%20you%20know%20you%20can%20get%20detailed%20info%20about%20critical%20announcements%20and%20view%20all%20contracts%20in%20Smart%20Net%20Total%20Care?%20http%3A//goo.gl/ai6arx


4. Gerenciamento de mudanças 
em dispositivos

A equipe de TI da Universidade George Mason queria simplificar o 
gerenciamento de mudanças em dispositivos para aperfeiçoar as práticas 
de solução de problemas e acelerar o tempo de resolução. Com vários 
grupos adicionando, movendo e alterando dispositivos na rede, era difícil 
controlar exatamente o que estava na rede. Com o Smart Net Total Care, 
eles podem manter o inventário atualizado e gerenciar problemas assim 
que ocorrerem. 

"Com o gerenciamento de inventário, relatórios e outras funções 

disponíveis agora para nós, temos um lugar de onde podemos ver 

todo nosso equipamento. Podemos simplificar atualizações, evitar 

riscos associados com código desatualizado, monitorar apenas 

os alertas que nos interessam e fazer isso tudo em minutos. Que 

diferença!”

David Robertson, Gerente de distribuição de serviço e engenharia de rede“

https://twitter.com/home?status=A%20centralized%20view%20of%20network%20changes%20gives%20you%20the%20visibility%20needed%20to%20maintain%20a%20highly%20reliable%20network.%20http%3A//goo.gl/ai6arx


Como as redes estão em constante evolução, uma visão consolidada 
dessas mudanças pode proporcionar a visibilidade necessária para manter 
uma rede altamente confiável. O Smart Net Total Care pode ajudar nessa 
tarefa, mas cabe à equipe manter a lista de dispositivos e as credenciais 
durante as coletas contínuas e a manutenção. Essa lista precisa ser atual 
e deve ser atualizada sempre que houver alterações na rede. Existem 
algumas maneiras simples de manter a lista:

Para verificar as alterações feitas, gere um 
relatório delta de coleta de inventário para 
confirmar adições e exclusões na sua rede e 
gerenciar movimentações, adições, alterações e 
exclusões de forma adequada. 

Atualize a lista de dispositivos gerenciados com 
informações de um sistema de gerenciamento de 
rede ou importe um arquivo CSV atualizado.

Se não tiver uma lista de dispositivos atualizada 
no sistema de gerenciamento de rede, agende a 
execução de descobertas em intervalos regulares 
através do Smart Net Total Care para manter a 
lista de dispositivos gerenciados atualizada.



Si está listo para aprender más acerca del 
descubrimiento y mantenimiento en Smart Net Total Care, 

consulta estos recursos.

http://www.cisco.com/c/en/us/support/services/sntc-collectors/index.html


5. Cobertura contínua de suporte

É difícil avaliar o risco, alocar orçamento e processar renovações sem uma 
visibilidade clara sobre quais dispositivos estão cobertos e se possuem o 
nível certo de cobertura.

Em empresas de grande e médio porte, os diretores de operações, 
gerentes de TI e engenheiros de rede que lidam com planejamento de 
cobertura e renovação de contratos enfrentam um enorme desafio para 
gerenciar datas de cobertura e níveis de qualificação em dezenas de 
contratos diferentes para centenas, ou até milhares, de dispositivos de 
rede.

O engenheiro sênior de sistemas de rede da Quintiles relatou que, antes 
do Smart Net Total Care, gastava mais de 40 horas pesquisando em 
planilhas para rastrear dados de renovações.

https://twitter.com/home?status=It's%20difficult%20to%20assess%20risk,%20allocate%20budget,%20and%20process%20renewals%20without%20clear%20visibility%20of%20a%20device's%20coverage.%20http%3A//goo.gl/ai6arx


Com visibilidade total da base instalada da sua rede, você pode usar 
as ferramentas de relatório do Smart Net Total Care para simplificar 
renovações e verificar qualificação, liberando os recursos da equipe para 
se concentrarem em inovação e estratégia.



Com o Smart Net Total Care, você pode gerar 
um relatório de gerenciamento de contratos, que 
oferece um resumo de:

Todos os contratos

Cobertura e contratos prestes 
a vencer

Dispositivos com e sem cobertura

Sumários de produtos

Detalhes do último dia de suporte



Essa visão abrangente da rede ajuda a:

Analisar informações de cobertura

Identificar coberturas prestes a vencer para priorizar 
renovações

Reduzir o risco de cobertura dos dispositivos de forma 
proativa

Tomar decisões mais conscientes sobre os níveis de 
cobertura associados a cada um dos dispositivos

Acelerar o planejamento do orçamento

Consolidar contratos sincronizando as datas de suporte 
para renovar os dispositivos simultaneamente e padronizar 
os SLAs.

Organizar informações importantes para economizar tempo 
nas etapas de correção de problemas

Certificar-se de que dispositivos essenciais para os negócios 
tenham cobertura contínua de suporte



Pronto para saber mais sobre como você pode usar o 
painel do Smart Net Total Care, identificar lacunas de 

cobertura na rede e muito mais? Confira este vídeo de 
treinamento.Comece agora mesmo. 

http://www.cisco.com/content/en/us/support/services/sntc-portal/video-resources.html?videoId=5385102570001
http://www.cisco.com/content/en/us/support/services/sntc-portal/video-resources.html?videoId=5385102570001


Comece hoje mesmo
Com as informações de rede obtidas por meio do portal Smart Net Total 
Care, você pode planejar melhor o futuro da sua rede. As decisões sobre 
cobertura, manutenção, atualizações de software e substituição dos 
dispositivos no fim da vida útil devem ser feitas com todas as informações 
sobre os dispositivos que existem atualmente na rede, além de incidentes 
de serviço e de suporte, cobertura e qualificações. Você pode ter tudo 
isso no portal Smart Net Total Care.

O Smart Net Total Care é uma ferramenta poderosa, e seu uso é 
uma etapa fundamental no aprimoramento das operações de rede. A 
conversão bem-sucedida em processos automatizados pode transformar 
suas operações de TI, ajudando a melhorar o gerenciamento da base 
instalada, aperfeiçoar o gerenciamento de riscos e simplificar a gestão de 
mudanças de dispositivos, o ciclo de vida, os contratos e as renovações. 
Desta forma, você pode liberar importantes funcionários de rede das 
práticas manuais ineficientes para trabalhar em programas inovadores e 
estratégicos.



Estamos aqui para ajudar você a dominar o Smart Net Total Care para 
poder automatizar processos, organizar a base instalada, filtrar e priorizar 
alertas, maximizar a eficiência e gerenciar os riscos. 

Veja mais algumas ações que recomendamos para você:

Junte-se à Smart Net Total Care Support Community, uma 
comunidade on-line dedicada que permite que você se 
conecte a outros usuários e especialistas da Cisco para 
compartilhar, aprender e colaborar. 

Confira os vídeos de instruções para começar a usar o portal. 

Explore o Portal Smart Net Total Care.

Próximas etapas

Cisco e o logotipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Cisco e/ou suas afiliadas nos EUA e em 
outros países. Para ver uma lista de marcas comerciais da Cisco, acesse: www.cisco.com/go/trademarks. Todas as marcas de 
terceiros citadas pertencem a seus respectivos detentores. O uso do termo "parceiro" não implica uma relação de sociedade entre 
a Cisco e qualquer outra empresa.

https://supportforums.cisco.com/community/4891/smart-net-total-care
http://www.cisco.com/c/en/us/support/services/sntc-portal/video-resources.html
https://services.cisco.com/
http://www.cisco.com/web/siteassets/legal/trademark.html

