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Introdução

Este documento descreve como alcançar para fora para o auxílio ao centro de assistência técnica
(TAC) para Cisco cinético para problemas relacionados ou perguntas das cidades (CKC).

Como levantar um pedido do apoio (SÊNIOR) para o auxílio com
edições ou perguntas CKC-relacionadas?

A fim poder aumentar um SÊNIOR com tac Cisco, você precisa de seguir este:

Nome de usuário e senha do cisco.com (CCO). 
As etapas aqui explicar-lhe-ão como criar um se você não tem.

●

Seu número de contrato de suporte.
Este número 9-digit deve ter sido fornecido por seu representante de vendas ou sócio. Se
você não conhece o número, o melhor é alcançar-lhes para fora.

●

Etapa 1. Crie um CCO esclarecem o acesso aos Serviços da Cisco

Se você já manda um CCO esclarecer algum outros produtos Cisco ou serviço, você pode saltar
estes etapa e início de uma sessão com a conta que já existe na etapa. 2.

A fim criar uma conta nova, navegue a https://identity.cisco.com/ui/tenants/global/v1.0/enrollment-
ui e preencha o formulário com sua informação pessoal segundo as indicações da imagem. É o
melhor usar o seu trabalho-forneceu o email e o endereço comercial a fim acelerar a validação do
contrato em uma etapa mais atrasada.

https://identity.cisco.com/ui/tenants/global/v1.0/enrollment-ui
https://identity.cisco.com/ui/tenants/global/v1.0/enrollment-ui


Uma vez que você terminou o formulário, clique o registro e espere a email-verificação para
chegar em sua caixa postal.

Assim que você receber o código 6-digit, incorpore-o ao formulário segundo as indicações da
imagem.



Se tudo vai bem, você criou com sucesso um CCO esclarece o acesso aos Serviços da Cisco.

Etapa 2. Ligue seu número de contrato de suporte a seu ID de CCO

Esta etapa é exigida a fim fornecer o direito a seu ID de CCO a fim abrir o SÊNIOR com Cisco.

Navegue ao gerente do caso de suporte (SCM) com o uso
de: https://mycase.cloudapps.cisco.com/case

Início de uma sessão com sua existência ou ID de CCO recentemente criado de etapa 1. segundo
as indicações da imagem.

https://mycase.cloudapps.cisco.com/case


Na tela seguinte, se você recebe esta mensagem, significa que não há nenhum contrato ligado a
seu ID de CCO ainda.
Caso que você não está vendo a mensagem, ou você quer adicionar um contrato adicional a seu
ID de CCO, você pode usar o seguinte link: https://identity.cisco.com/ui/tenants/global/v1.0/profile-
ui/personal

https://identity.cisco.com/ui/tenants/global/v1.0/profile-ui/personal
https://identity.cisco.com/ui/tenants/global/v1.0/profile-ui/personal


Clique sobre sim a fim continuar.

Na página seguinte, na seção pessoal, termine seus informação de endereço e nome da empresa
segundo as indicações da imagem.

  

Uma vez que você preencheu a informação corretamente, navegue à seção de gerenciamento de
acesso segundo as indicações da imagem.

No gerenciamento de acesso, o clique adiciona o acesso a fim ligar seu contrato de suporte com
seu ID de CCO segundo as indicações da imagem.



Selecione a criação de caso TAC e RMA, o download do software, as ferramentas de suporte, e o
índice autorizado no cisco.com segundo as indicações da imagem.

Na página seguinte, selecione para especificar o contrato e para entrar no número do contrato
que você recebeu de seu representante de vendas ou aquele foi comunicado com sua ordem
segundo as indicações da imagem.

Como mencionado previamente, se você não tem o número, para alcançar para fora a seu
contato do representante de vendas ou do sócio.



Uma vez que você terminou estas etapas, clique sobre Submit a fim submeter o formulário.

Pôde tomar alguma hora antes que o contrato esteja adicionado e dependesse de como fácil é
ligar a informação do ID de CCO com a informação do contrato.

Se tudo vai bem, você deve receber um email que indique aquele que adiciona o contrato a seu
ID de CCO obtenha aprovado e você pode continuar com etapa 3. 

Etapa 3. Abra um pedido do apoio para CKC

A última etapa no processo é abrir o SÊNIOR real para a edição/pergunta que você tem.

Caso que você gostaria de abrir no futuro outro, você pode obviamente saltar as primeiras duas
etapas e imediatamente começá-las com esta.

Mantenha na mente que os casos da severidade elevada (S1/S2) podem somente ser abertos
sobre o telefone. 

Você pode alcançar a rede interativa de Cisco (CIN) nestes
números. https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html.

Assegure-se de que seu ID de CCO, o número do contrato e estas tecnologia/tecnologia estejam
prontos a fim acelerar o processo. 

Navegue ao SCM com o uso desta URL: https://mycase.cloudapps.cisco.com/case.

Início de uma sessão com seu ID de CCO de etapa 1. segundo as indicações da imagem.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html
https://mycase.cloudapps.cisco.com/case


No SCM, você pode ver os argumentos existentes para sua identificação CCO a fim abrir um
novo caso, clica o botão aberto do novo caso segundo as indicações da imagem.



Na tela seguinte, se tudo vai bem com etapa 2., você deve poder entrar/encontra seu número do
contrato para CKC.

Na lista, selecione todo o produto válido PID CKC (esse começos com SC-CIM) segundo as
indicações da imagem.

Em seguida, selecione uma severidade para seu SÊNIOR. Como mencionado, as edições S1 e
S2 podem somente ser levantadas sobre o telefone a CIN (veja o começo de etapa 3.).

Adicionar um título e uma breve descrição da edição/pergunta que você se relacionou a CKC
segundo as indicações da imagem.



Uma vez que terminado, clique manualmente seleto uma tecnologia e selecione-a segundo as
indicações da imagem.

Isto assegura-se de que o SÊNIOR termine imediatamente acima com a equipe correta que é
conhecedoa em CKC.

Em seguida, selecione uma área do problema que os melhores fósforos com o pedido que do tipo
de serviço você está levantando e termine o resto do formulário.

Uma vez que terminado, clique “submetem” o botão para levantar o pedido do serviço.

Se tudo vai bem, o pedido deve ser criado e distribuído a um coordenador conhecedor que o
contacte para trabalhar na edição.

Durante todo o resto da vida do SÊNIOR, você pode controlar tudo com o SCM.



A maioria de comunicação acontece sobre o email. Assegure-se de que você inclua sempre
attach@cisco.com no a: coloque e o número do SÊNIOR na linha de assunto.

Que a maneira, toda a comunicação obtém ligada ao caso correto e é visível no SCM segundo as
indicações da imagem.

Mais informação sobre o SCM e como usá-lo pode ser encontrada
aqui: https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tools/scm/help/en-US/index.html

/content/en/us/support/web/tools/scm/help/en-US/index.html
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